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Personagens:

Luana: criou a Escoola Cooperativa;
Karem: da aula sobre saúde e meio ambiente na 
Escoola;
Leandro: Trabalha com rede hidráulica em 
construções;
Vitor: Mestre de obras que ajuda a construir as 
casas da comunidade;
Luan: Trabalha na Rampa e é pedreiro.
Outro Vitor: Mora e trabalha com o Vitor e Luan 
na casa que construíram juntos usando materiais 
reciclados;
Kévin: Leva água no caminhão pipa;
Kaiane: Da aula de educação ambiental na 
Escoola e desenvolve o projeto “Mangue Pede 
Socorro”;
Luisinho: É professor de biologia da UERJ, parceiro 
da Escoola e pesquisa a mutação genética dos 
animais da Baia de Guanabara e lixo radioativo;
Bola e Vitória: Artistas da Escoola;
Adriano e Silvia: Construíram uma rádio na 
Escoola;
Alissa e Felipe: Criaram o programa Rádio Pipa 
com as crianças da comunidade Esqueleto;
Karine, Juliane e Marceli: Alfabetizam as 
crianças da comunidade na Igreja do Nazareno;
Lurdes: Trabalha com segurança alimentar e 
alimenta as crianças que estudam na Igreja do 
Nazareno;
Jucilaine: Integra a Escoola à Igreja do Nazareno 
com o projeto Almoço Comunitário da Rádio Pipa.

           

   Na comunidade Esqueleto, no 
Jardim Gramacho muitas famílias 
estão sendo beneficiadas pelo programa 

da casa própria: “Minha Casa, 
Minha Vida”. Isso aconteceu depois de 

uma tempestade que deixou muitas 
famílias sem abrigo. 

Pra conseguir esse recurso as 
famílias do Esqueleto se organizaram com a 

Associação de Moradores pra 
fazer o pedido do recurso para a casa 

própria. Muitas precisaram de ajuda da 
prefeitura, pois têm que apresentar 

documentos de identidade ou registro 
de nascimento de todas as pessoas 
da família. Por causa disso Karen não 

conseguiu receber o benefício. Isso porque 
não consegue encontrar sua mãe 

que foi morar noutro estado e nunca 
registrou a filha. 
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Luana recebeu o recurso mas não quis 
montar sua casa própria, ao invés disso 
chamou seu irmão Leandro que também 

foi beneficiado e juntos 
construíram um prédio de 3 andares 

para ali realizarem o sonho de Luana: 
Desenvolver um projeto de escola 
comunitária com os jovens do 

Jardim Gramacho. O nome desse projeto é
 

 Escoola Cooperativa  

Nessa escola são oferecidos cursos 
para a comunidade se desenvolver com 
mais autonomia. Alguns dos cursos 

são: 
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- Politica e Direitos 
Humanos: para apreenderem a se 

organizar e lutarem por melhorias na 
comunidade; 

- Saúde e Meio Ambiente: 
para se protegerem e cuidarem dos 

acidentes na Rampa e conseguirem 
aproveitar melhor os materiais além de 

evitar doenças respiratórias com a queima 
de materiais por exemplo;

- Comunicação Comunitária 
e Gestão de Projetos: para 
articularem-se e realizarem seus 

próprios projetos.
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Luana  e  Karen  trabalham  juntas  na 
Rampa (Aterro  Sanitário  Jardim 
Gramacho)  fazendo  coleta,  seleção  e 
venda de materiais. Além disso é colega 
de Karen a noite no ProJovem. 

Luana estuda bastante pois quer ser 
advogada  para  defender  causas 
femininas,  principalmente  casos  de 
violência  de  pais  e  maridos  dentro  de 
casa.  Conversando  com  a  colega  ficou 
sabendo  do  seu  problema  de 
moradia. Então convidou Karen para ir 
morar e colaborar na Escoola. 
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Karen aceitou na hora e se propôs a 
cuidar  da  limpeza  do  prédio  além de  dar 
aula  no  curso de saúde,  pois,  está 
estudando para ser médica. Na comunidade 
ela é uma das únicas pessoas que cuida dos 
ferimentos causados por acidentes na 
Rampa. Pra fazer os curativos ela tenta 
pegar os materiais e remédios no Posto de 
Saúde.  Quando  não  tem   ela  mesma 
compra,  se  a  pessoa  não  tiver 
dinheiro. 

Leandro,  irmão  de  Luana  é 
encanador.

Ele  entende  tudo  de  rede 
hidráulica.  Foi  ele  que  cuidou  dessa 
parte na construção do prédio da Escoola 
Cooperativa.  Ele  também  estuda  no 
ProJovem pois quer ser bombeiro. 

Vitor é outro morador da comunidade 
Jardim Gramacho que conseguiu o benefício 
e, seguindo a ideia da Luana, convidou dois 
amigos para construir uma só casa, com o 
benefício  do  programa,  para  morarem 
juntos.                         
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Vitor é  mestre  de  obras  e  já 
construiu  várias  casas  na  comunidade, 
inclusive  o  prédio  da  Escoola 
Cooperativa.  Ele  estuda  para  ser 
engenheiro e  quer  desenvolver 
vários  projetos  de  construção  para  o 
Jardim  Gramacho.  Seus  outros  dois 
amigos  que  moram  com ele,  Luan e 
seu chara Vitor, trabalham na Rampa e 
são  pedreiros.  Eles  3  trabalham 
juntos em algumas construções usando 
materiais recicláveis. Uma delas foi uma 
praça  com  brinquedos  feitos  com 
pneus e garrafas PET´s. 

Na Rampa Luan trabalha vendendo 
e  comprando  material.  O  outro 
Vitor é guarda da Rampa assim tem o 
contato  de  todos  os  compradores, 
por isso, ele faz a comunicação entre os 
recicladores  e  os  vendedores. 
Atualmente ele está conversando com o 
Vitor, mestre de obras, para construírem 
um galpão de reciclagem.
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Leandro  está  preocupado com a 
situação da  água na comunidade, pois de 
quinta a segunda-feira  acaba a água 
encanada  e  então,  as  pessoas  têm  que 
comprar  água  do  Caminhão  Pipa  do 
Kévin. O esgoto também é outro descaso 
do  governo  do  RJ,  que  parece  não  se 
importar com os moradores da comunidade 
Esqueleto. Isso faz com que Leandro tenha 
problemas nos trabalhos de hidráulica 
nas construções que trabalha.

Kaiane é irmã de Kevin e Karen, Ela 
gosta  muito  de  animais e  cuida  dos 
animais  da  comunidade.  Além  disso  da 
colabora  na  Escoola  Cooperativa  dando 
aula de saúde com a irmã e desenvolvendo 
vários  projetos  de  educação 
ambiental. Um deles é sobre a questão 
dos  porcos na  comunidade,  alertando 
sobre a Tênia (parasita que pode se alojar 
no corpo das pessoas que comem carne de 
porco mal passada). 
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Criou  também uma pesquisa com 
o Aterro Sanitário, o projeto:

“Mangue pede  socorro”, 
onde  pesquisa  os  animais  que  vêem 
apresentando  mutações  genéticas 
causadas pelo  lixo tóxico, inclusive 
petróleo. 

Esses  animais  são  motivo  de 
pânico na  comunidade  e  muitos 
boatos  correm  sobre  isso.  Algumas 
pessoas  que  dizem  ter  visto  esses 
animais  falam  que  são  como 
dinossauros  azuis,  outros  que  são 
“galinhas d´água”. 

Há  uma  outra  hipótese  para  o 
surgimento  desses  animais,  levantada 
pelo  Luisinho que  é  professor  de 
Genética  da  UERJ.  Ele  diz  que essas 
aberrações  teriam  sido  causadas  por 
uma  contaminação  de  lixo 
radioativo na água da

 
Baia de Guanabara. 
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Luisinho  também  é  parceiro  da 
Escoola  Cooperativa  onde  desenvolve  e 
acessora projetos de educação ambiental 
com a comunidade. Como ele é professor 
de Biologia nessa  universidade, em 
Duque  de  Caxias, encaminha 
vários  de  seus  orientandos  para  fazer 
estágio na Escoola Cooperativa. O último 
projeto que vem colaborando é a Rádio 
Pipa.

Bola e Vitória são  educandos 
da  Escoola  Cooperativa.  Os  dois 
descobriram que são artistas participando 
dos projetos da Escoola. Eles contam que 
desde  criança  gostam de  desenhar  mas 
não  tinham  incentivo  nem  acreditavam 
que  pudessem  trabalhar  com  arte. 
Agora  estão  apreendendo  a  captar 
recursos  para  desenvolver  projetos  de 
arte  escrevendo  para  editais  da 
FUNARTE.  O  projeto  que  estão 
escrevendo  agora  é  para  dar  aula  de 
animação e  arte  gráfica  na  Escoola 
Cooperativa. 
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Por  meio  do  professor  Luisinho 
quatro estudantes da UERJ se tornaram 
parceiros da Escola: Alissa, Felipe, 
Silvia  e  Adriano.  Com  ajuda  do 
Adriano  e  Silvia,  Luana  e  Leandro 
construíram  uma  antena  de  Rádio  na 
Escoola e estão transmitindo as aulas da 
Escoola na Rádio Pipa.

A  rádio  ganhou  esse  nome  por 
causa do projeto de arte-educação 
ambiental que  a  Alissa  e  Felipe 
desenvolveram  com  a  colaboração  da 
professora  Karine da  Igreja  do 
Nazareno.

Juliane  e  Marceli também 
dão  aula  com  Karine  nessa  Igreja 
alfabetizando crianças  da 
comunidade,  pois  muitas  delas  estão 
sem ir  na  aula  por  falta  de  vagas  nas 
escolas da região. 
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Com ajuda  delas  Alissa  e  Felipe 
começaram  o  projeto  da  Rádio  Pipa 
recortando  palavras  que  as  crianças 
diziam quando perguntaram o que tem 
na  comunidade  Esqueleto.  Essa 
atividade se transformou no Jogo 

Dada  Outra  Poesia.   A 
primeira palavra que foi pro ar, escrita 
numa pipa que fizeram com material de 
guarda-chuva  foi  FUMAÇA.  Com 
esse  jogo  várias  poesias  foram  feitas 
pelas  crianças,  inclusive  a  letra  da 
musica:    Meta-Funk  do 
Gramacho que  foi  publicada  em 
outdoors da comunidade:

SOCORRO
Jardim Gramacho

Fumaça Lixo Lama
Vida Amor Pessoas
Queremos Carinho
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Com  a  pipa  no  ar  foram 
gravadas  conversas com  a 
comunidade  sobre  o  assunto:  FUMAÇA, 
onde várias pessoas afirmaram ter muita 
fumaça na comunidade e o quanto isso é 
prejudicial,  podendo  causar  doenças, 
principalmente  nas  crianças.  Essa 
gravação  virou  um  programa  de  Rádio 
que  foi  transmitido  na  rádio  Educadora 
Kaxinawá FM 100.1 da UERJ. E assim 
foi  criada  a  Rádio  Pipa  da  comunidade 
Esqueleto e muitas outras palavras foram 
colocadas  no  ar  para  gerar  diálogos-
ventos  entre  rádios  comunitárias  e  a 
Escoola Cooperativa que agora acaba de 
criar mais um curso com a parceria que 
fez  com  a  Lurdes da  Igreja  do 
Nazareno. 
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Jucilaine irá  apreender  a 
cozinhar  com  ela  para  preparar  os 
almoços comunitários que a Rádio Pipa 
quer  promover.  Esses  almoços 
comunitários são  um  projeto  de 
evento   educativo  que  a  rádio  está 
criando: 

Enquanto  as  pessoas  comem 
ouvem em silêncio o  programa depois 
na hora da sobremesa quando é servido 
o  refrigerante  natural 
Refresco  de  Rolha, conversam 
sobre o assunto do programa. 



           Mapa do jogo no site:   http://fic.imotiro.org/node/88

http://fic.imotiro.org/node/88


  
   contato da Editora Ecoaecoa
   ecoaecoa@gmail.com
                       

                     
             

Este livro foi produzido pela
Editora Educadora Ecoaecoa, na 

atividade RPG Comunativo, realizada na 
Resistência Artística Realidade 

Diminuída >> EME
Estúdio Móvel Experimental,
na Comunidade Esqueleto do 
Jardim Gramacho em Duque

de Caxias/RJ nos dias 6 a 18 de 
setembro de 2010.

A Editora Educadora Ecoaecoa é um projeto 
independente de Alissa Gottfried e Felipe Nunes.

O EME é dirigido por Silvia Leal e está em 
sua segunda edição via edital Conexões Artes 

Visuais 2010 da FUNARTE / MinC
com patrocínio da Petrobrás. 
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http://emedata.blogspot.com/


