
 

Senet 
 

Nasceu no Egito Antigo como um 
dos primeiros jogos de tabuleiro 
da história. Era popular em todas 
as camadas sociais. Um dos 
hieróglifos do tabuleiro do Senet é 
datado entre 3.100 e 3.500 a.C. 
 

Requer lógica, estratégia e sorte. 
É uma corrida entre 2 oponentes e 
vence quem retirar primeiro suas 
peças do tabuleiro pela casa final. 
 

Era jogado com pequenos 
bastões, mas estes podem ser 
substituídos por palitos de picolé 
com marcações em um dos lados. 
 

Uso dos 4 palitos  
 

Cada face pintada tem valor 1, e as 
faces limpas não têm valor. Entretanto, 
caso todos os palitos caiam com faces 
limpas para cima, o valor é igual a 6. 
  
1 face pintada = 1 casa  
2 faces pintadas = 2 casas  
3 faces pintadas = 3 casas  
4 faces pintadas = 4 casas  
Todas as faces limpas = 6 casas 
 

Significado das casas marcadas  
 

Casa 16 - Casa do Renascimento: 
lugar de retorno para quem cai na 
Casa da Água, 27.  
Casa 26 - Casa da Felicidade: essa é 
uma casa segura e o adversário não 
pode trocar de posição com a peça de 
quem estiver nela.  
Casa 27 – Casa da Água: ao cair nela, 
o jogador automaticamente volta para 
a casa de número 16 (Casa do 
Renascimento); caso ela esteja 
ocupada, o jogador volta para a 
primeira casa do tabuleiro.  
Casa 28 – Casa das 3 Verdades: essa 
é uma casa protegida de ataque, no 
entanto, é necessário tirar 3 nos 
bastões para poder sair dela.  
Casa 29 – Casa de Atum-Rá: essa é 
uma casa também protegida, para sair 
dela deve-se tirar 2 nos bastões. 
Casa 30 – ao chegar nela, espera-se 
uma rodada para sair. Protegida. 
 

 
 

Regras  
 

1. Os jogadores arremessam os palitos alternadamente, até que 
um deles obtenha 1 como resultado. Nesse caso, o primeiro fica 
com suas peças posicionadas nas casas de número par (2, 4, 6, 
8 e 10), e caminha com a peça da casa 10, para a casa 11. Esse 
jogador arremessa os bastões e joga novamente. Sempre que o 
resultado dos dados forem 1, 4 ou 6, o jogador caminha com 
uma de suas peças ao número sorteado, arremessando os 
dados novamente. Quando o resultado for 2 ou 3, o jogador 
anda casas equivalentes ao valor, e passa a vez. O segundo 
jogador em sua primeira rodada é obrigado a mover a peça 
posicionada na casa 9. Resumidamente, quando tirar 1, 4 ou 6, 
mantem a vez. Caso seja 2 ou 3. passa a vez para o adversário.  
 

2. Cada casa só pode ser ocupada por uma peça. E quando a 
casa de destino de uma peça está ocupada por uma peça 
adversária, elas trocam de posição, esse é o chamado ataque.  
 

3. Quando duas peças do mesmo jogador estiverem em uma 
sequência elas estão protegidas, e não podem ser atacadas.  

4. Quando três peças do mesmo jogador estão em sequência elas formam 
uma barreira, nenhuma peça adversária pode ultrapassar ou atacá-las. As 
peças do mesmo jogador podem passar a barreira. 
 

5. Se não houver possibilidade de andar com nenhuma das peças, os 
movimentos terão que ser feitos para trás. Se a casa estiver ocupada por uma 
peça adversária, elas trocam de lugar. Não podendo andar mais, passa a vez.  
 

6. Não é permitida a retirada na saída de peças do tabuleiro caso o jogador 
ainda possua uma de suas peças nas primeiras dez casas. 
  
 

As 5 peças de cada jogador 
iniciam colocadas na primeira 

fileira, de forma alternada, 
conforme a imagem ao lado e 

fazem os movimentos da 
esquerda para a direita, 

seguindo a numeração acima. 
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