
 

Encontrado nas escavações da extinta cidade-estado de Ur, na 
Suméria, este jogo de tabuleiro é considerado um dos mais antigos 
da história. Sua existência vem de cerca de 2.600 anos antes de 
Cristo. Um exemplar original, encontrado na década de 1920 por 
um arqueólogo está no Museu de Londres. Uma partida constitui-se 
de uma corrida estratégica semelhante ao Senet, em que se joga 
dados para mover os peões pelo tabuleiro, vencendo aquele que, 
ao retornar, retirar todas as suas peças, uma de cada vez. 
 

Como se joga: cada jogador tem 7 peças de sua cor. Utilizando 3 
moedas no lugar dos piramidais dados da época, os jogadores 
podem mover suas peças na direção das setas (imagem ao lado), 
de modo a percorrer todo o tabuleiro. Cada um entra pelo seu lado, 
A ou B e se encontram na faixa central. Cuidado: nessa faixa do 
tabuleiro peças podem ser capturadas pelas peças do adversário. 
 

Pontuação das moedas depois de jogadas:  
 

3 coroas = 5 pontos  
3 caras = 4 pontos  
1 cara + 2 coroas = 1 ponto  
2 caras + 1 coroa = 0 ponto 

 

Regras  
 

1. Jogam-se as moedas para ver quem inicia. Começa 
quem tiver, em suas tentativas, tirado 3 Coroas;  

2. Cada jogador só pode se movimentar por duas das 
faixas, a sua e a central, conforme o lado que iniciou;  

3. Se uma peça parar no lugar marcado com a Roseta, 
não pode ser capturada e o jogador joga de novo;  

4.  Um jogador pode colocar uma peça em jogo por 
turno ou pode mover uma peça de cada vez;  

5. A captura não é obrigatória, mas só ocorre na faixa 
central ao se parar sobre a peça do oponente;  

6. Duas peças do jogador podem ocupar o mesmo 
espaço e andam juntas, mas não na faixa central;  

7. Peças capturadas pelo jogador adversário devem 
voltar e recomeçar seu trajeto inicial;  

9. Para sair do tabuleiro, a pontuação deve ser exata 
(ex.: faltando 3 quadros para sair, o jogador deve tirar 
3 no lance de moedas ou então: 2 e depois, na 
próxima vez, 1 ou vice-versa: 1 depois 2);  

10. Vence o jogador que primeiro retirar todas as suas 
peças do tabuleiro, voltando ao ponto B. 
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O que ocorre se uma peça cair em cada uma dessas três casas do jogo: 
 

1 Roseta: o jogador coloca nela outra peça que estava fora, e joga de novo.  
2 Olhos: o oponente pode avançar 4 casas com qualquer peça do jogo.  
3 Dupla: o jogador avança tantas casas iguais aos pontos da sua última jogada. 

Entradas: 

A 

B 


