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GINCANA LUDO PEDAGÓGICA – DISCIPLINA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE/UnB 

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DAS REGRAS DOS JOGOS ADAPTADOS 

 

1‐Título do jogo:  

Imagem e Ação – Inaceitáveis do SUS 

 

2‐ Autores: 

Camilla Lima Carolina Ossege 

Carolina Freitas Larisse Felix 

Priscilla Guedes Tamela 

3‐ O Jogo (fale um pouco da idéia geral do jogo e adaptações realizadas): 

O jogo visa refletir sobre o que é inaceitável no SUS, de acordo com o documento  “Inaceitáveis do SUS”, do 
Cebes. Essa reflexão aborda todos os níveis de atenção (primária, secundária, terciária), além de englobar 
também a gestão de órgãos responsáveis pelo repasse financeiro do SUS e, também, o próprio modo como 
o repasse financeiro do SUS é realizado, tendo em vista os principais desafios para construção de um SUS 
mais universal, igualitário e justo. 

Além disso, baseia‐se no jogo “Imagem & Ação – No limite”, sendo preservadas as idéias e as 
representações físicas e artísticas do original (mímicas e desenhos). No entanto, algumas regras foram 
removidas para reduzir a complexidade do jogo (timer, dado e alguns tópicos das cartas do baralho). 

 

4‐ Componentes (descreva todos os materiais necessários para a partida; ex: dados, tabuleiro, etc) 

Tabuleiro Peões 

Ampulheta Lápis 

Papel Baralho 

 

5‐ OBJETIVOS 

DO JOGO PEDAGÓGICO 

Chegar ao final do caminho indicado no tabuleiro, 
mediante acerto do conteúdo das cartas, com o 
maior número de pontos acumulados durante a 

Promover o entretenimento e, por meio do lazer, 
informa os envolvidos no jogo não somente sobre o 
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partida, por meio do somatório dos números 
indicados nas faces de pontuação. 

que é SUS e quais são as suas particularidades, como 
também quais são os seus problemas, além de, 
principalmente, enfocar uma importante reflexão 
acerca do que o SUS significa para toda a população 
brasileira. 

 

7‐ PREPARAÇÃO (Descreva a arrumação do jogo, distribuição entre os participantes, etc): 

Os jogadores são divididos em equipes (são no mínimo 2 equipes e, no máximo, 4 equipes), sem limite de 
jogadores para cada equipe. 

As cartas devem ser embaralhadas e colocadas sobre a mesa com o símbolo do jogo voltado para cima.  

As faces de pontuação estão de acordo com o número do inaceitável, conforme o documento “Inaceitáveis 
do SUS”, e devem ser somadas a um número que representa o nível de complexidade (podendo ser de 1 a 
3) e refletem o quanto cada equipe andará no tabuleiro caso a carta seja acertada.  

Deve ser providenciado lápis e papel para todas as equipes. 

Cada equipe escolhe um peão e o coloca no início do tabuleiro. Segundo um critério qualquer, as equipes 
devem estabelecer quais jogadores serão os primeiros a desenhar e qual será a ordem de rodízio, para que, 
a cada vez de jogar, as equipes alternem seus jogadores na posição de desenhista. 

O jogo inicia na primeira casa, “INÍCIO”. 

 

8‐ COMO JOGAR (Descreva as regras do jogo inventado): 

Cada equipe escolhe um peão. Todos os peões ficam na primeira casa, “INÍCIO”. As equipes decidem entre 
si, por meio de sorteio, qual delas começará o jogo. A equipe que começar deverá escolher um desenhista e 
estabelecer um método de revezamento dos desenhistas. O desenhista deverá pegar uma carta do monte, 
apenas ele pode ver a carta. A ampulheta deve ser colocada a sua frente e virada, para marcar o tempo. O 
desenhista deve representar por meio de desenho, mímica ou ambos o conteúdo da carta, de modo que, se 
não conseguir fazê‐lo no tempo estipulado, a próxima equipe anda no tabuleiro o número de casas 
correspondentes à face de pontuação indicada na carta da primeira equipe. Caso a primeira equipe acerte, 
durante o tempo demarcado pela ampulheta, a face de pontuação da carta indica o número de casas a 
serem andadas no tabuleiro. Caso a primeira equipe erre, a próxima equipe responde e anda no tabuleiro o 
número indicado pela face de pontuação. Caso nenhuma das duas primeiras equipes acerte, a próxima 
equipe anda no tabuleiro o número de casas determinado pela face de pontuação. 

Regras do jogo:  

 Cada vez que uma equipe for desenhar, ela deverá ter um novo participante como desenhista 
(haverá um rodízio). 

 Não vale usar letras, números ou fala para indicar a possível resposta. O grupo que não obedecer às 
regras perde a vez de jogar e passa a sua carta para o grupo seguinte. É sugerido que o grupo que 
acerte a carta possa discutir com a sua equipe e com as outras a possível solução para o problema 
em questão. 
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 Para acertar a carta, não precisa falar exatamente o que está escrito nela. É considerado correto 
acertar apenas a idéia que a carta transmite. 

 No tabuleiro existem 100 casas. Cada casa pode ser ocupada por mais de um peão. Na casa “TODOS 
JOGAM” os quatro grupos irão participar da adivinhação das cartas. A equipe que caiu na casa irá 
escolher o seu representante, este irá escolher uma carta e vai fazer a mímica/desenho para todas 
as equipes, a que ganhar anda no tabuleiro. Se ocorrer de dois grupos ou mais acertarem a carta ao 
mesmo tempo, o representante terá de escolher uma outra carta e fazer a mímica/desenho. Após 
descobrir a resposta, o jogo segue normalmente a partir do grupo que caiu na casa “TODOS 
JOGAM”. 

 O grupo que errar a carta passa a vez para o grupo seguinte. 
 Quando uma equipe chega até o final, o jogo segue até a última equipe chegar no final do tabuleiro.
 Antes de iniciar o jogo, as equipes podem optar, por toda a partida, por fazer apenas mímica ou 

apenas desenho (ficando a critério dos participantes realizarem apenas um – mímica ou desenho – 
ou ambos – mímica e desenho).  

 As cartas acertadas pelas equipes devem ser separadas, a fim de se fazer o somatório ao final da 
partida. 

 

9‐ VENCEDOR (Explicite como se vence o jogo): 

Vence o jogo quem conseguir chegar ao final do tabuleiro com o maior número de pontos 
acumulados. 

 

10 – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES (se houver): 

O tempo: 

A ampulheta determina o tempo que um jogador tem para desenhar o inaceitável correspondente a carta 
que o desenhista retirou do baralho. O desenhista deve colocar a ampulheta a sua frente, ela demarca o 
tempo que o desenhista e sua equipe têm para fazer a representação e acertar o conteúdo da carta. 

Cartas:  

São divididas de acordo com as seguintes categorias: Financiamento do SUS (cartas que contém “os 
inaceitáveis” relativos ao repasse financeiro entre os níveis de atenção do SUS), Serviços/Atendimento do 
SUS (cartas que contém “os inaceitáveis” relativos às atenções primária, secundária e terciária) e Gestão do 
SUS (cartas que contém “os inaceitáveis” relativos às entidades ou ações dessas entidades que são 
responsáveis pelo direcionamento do SUS). 

 

 

 

 

 


