
 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



Jogo Unidos para produzir um lugar saudável: (2010) 

Exemplo de carta vermelha 

 

NEGATIVA. 

 

“(...) Aqui onde moro até criança consome drogas, sem 

falar que a chance de brincar na rua é de 0,1%. Buracos 

sem tampas, motos pra lá e prá cá e gente passando a toda 
hora, resumindo nunca dá para brincar.(...). Querido 

amiguinho do futuro espero que você goste de minha 

cartinha e quero dizer que o futuro de vocês seja 

melhor que o meu porque o meu não é bom, mas é bem 

ruim! 
(Frases de crianças de Manguinhos em 2009) 

Exemplo de carta vermelha 

 

POSITIVA 

 

“Na minha casa (...) as crianças brincam, jogam bola e eu 

também jogo bola na laje. Meu pai e a minha madrasta me 

trata super bem. Ela vem na reunião da escola e me ajuda nos 
deveres de casa” 

(Frases de crianças de Manguinhos em 2009) 

 

Exemplo de carta verde 

 

Dica: 

O Sistema Único de Saúde (SUS) afirma que todo 

brasileiro tem direito à ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 

 

Pergunta: 

Vocês conhecem os seus direitos em relação ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e se esforçam para garanti-los?.  

 

 

 

Exemplo de carta branca 

 

Dica: 

“Você pode colocar dez equipes de saúde da Família ali 

dentro, mas não vai conseguir resolver o problema (...). Tem 
um médico, um enfermeiro, uma técnica de enfermagem e 

seis agentes de saúde. Nós não damos conta e nem vamos dar 

conta dessa população porque o problema deles é 

socioeconômico, é ambiental. (...) Fica difícil trabalhar a 

promoção da saúde numa localidade (...) que já é doente.” 

(Trecho da página 167 do livro “Histórias de pessoas e 

lugares: Memórias das comunidades de Manguinhos”.) 

  

Pergunta: 

Citem pelo menos dois motivos a partir dos quais vocês 

concordariam com a frase acima. Deixem essa opinião de 

vocês registrada no caderno de campo do jogo para 

passarem essas idéias adiante. 

Exemplo de carta amarela: 

 

Dica: 

Ao visitar o Castelo Mourisco na Fiocruz, vocês verão 

uma exposição na qual poderão conhecer como, há mais 

de 100 anos atrás, foram resolvidos  problemas de doenças 

que  mataram muita gente no passado e que ainda hoje 

mata pessoas que vivem em condições mais precárias. 

 

Pergunta: Qual a diferença dos Castelos dos contos de 

fadas e o da Fiocruz? 

Exemplo de carta laranja: 

Dica: “A coisa ruim é a guerra de traficantes e as 

mortes.(...)As pessoas,brigam com armas nas ruas (...). 

Quando solta tiro (...), o mercado fecha, ninguém pode ir 

trabalhar e as crianças não podem ir pra creche, não podem 

estudar. Conselho: que as pessoas se protejam dessas balas 

perdidas, e não virem um desses traficantes . NUNCA seja 

um espelho deles(...) 

 

Opções de resposta da carta laranja número 4 
a) A ÚNICA coisa que a escola pode fazer é suspender as 
aulas durante os tiroteios para evitar que algum estudante 
ou algum funcionário seja atingido por uma bala perdida.  
b) As escolas públicas destas regiões devem se dedicar aos 
estudantes que possuem melhores condições para terem 
sucesso nos estudos. Estes alunos terão, assim, mais 
chances para conseguirem um bom emprego e poderão sair 
desse lugar deixando essa violência para os outros que 
ficarão para traz. 
c) As escolas devem fechar no momento do tiroteio, mas o 
principal é fazer um trabalho coletivo de construção de 
conhecimentos que efetivamente contribua para melhorar a 
vida dos estudantes e para transformar a realidade desse 
lugar. 



 


