
 Jogo do Urso – versão grega 
 

Histórico 
 

O Jogo do Urso é um jogo abstrato e assimétrico para dois 
jogadores que teve sua origem no império romano. Os 
tabuleiros mais antigos deste jogo são datados do séc. III 
d.C. Cada partida simula uma caçada, em que um jogador 
utiliza três caçadores para encurralar o urso, sendo este 
controlado, por sua vez, pelo oponente.  
 

Há uma clara vantagem para o time dos caçadores, porém, 
o equilíbrio se dá porque é possível executar tantos 
movimentos quanto um jogo de xadrez. 
 

Objetivo do jogo 
 

Trata-se de um embate em que cada jogador possui um 
objetivo distinto. Um controla as três peças de cor clara, 
que representam os caçadores e seu objetivo é cercar a 
peça do outro jogador, de cor escura, que representa o 
urso. Se, ao final de 40 movimentos, os caçadores não 
conseguirem prender o urso, este vence a partida. 
 

Número de Jogadores: dois 
 

Preparação da partida: posicione as peças claras (os 
caçadores), em qualquer das três casas externas de um 
dos semicírculos localizados nas extremidades do 
tabuleiro. A peça escura (o urso) é posicionada no centro. 
 

Regras do jogo 
 

1. Os jogadores devem decidir quem jogará com os 
caçadores e quem jogará com o urso. 
2. Cada jogador pode mover apenas um espaço e uma 
peça por vez (mesmo o jogador que possui 3 peças deverá 
escolher apenas uma para mover), em rodadas alternadas, 
seguindo as conexões desenhadas no tabuleiro. 
3. Não há capturas de peças neste jogo. 
4. Se os caçadores cercarem o urso, não dando 
possibilidades de fuga, eles são declarados vitoriosos. Se, 
em até 40 jogadas, a captura não tiver acontecido, a vitória 
é do urso. A quantidade de jogadas a serem realizadas 
pelos caçadores pode variar conforme acordo realizado 
antes do início da partida. 
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 Jogo do Urso – versão romana 
 

Histórico 
 

O Jogo do Urso é um jogo abstrato e assimétrico para dois 
jogadores que teve sua origem no império romano. Os 
tabuleiros mais antigos deste jogo são datados do séc. III 
d.C. Cada partida simula uma caçada, em que um jogador 
utiliza três caçadores para encurralar o urso, sendo este 
controlado, por sua vez, pelo oponente.  
 

Há uma clara vantagem para o time dos caçadores, porém, 
o equilíbrio se dá porque é possível executar tantos 
movimentos quanto um jogo de xadrez. 
 

Objetivo do jogo 
 

Trata-se de um embate em que cada jogador possui um 
objetivo distinto. Um controla as três peças de cor clara, 
que representam os caçadores e seu objetivo é cercar a 
peça do outro jogador, de cor escura, que representa o 
urso. Se, ao final de 40 movimentos, os caçadores não 
conseguirem prender o urso, este vence a partida. 
 

Número de Jogadores: dois 
 

Preparação da partida: posicione as peças claras (os 
caçadores), em qualquer das três casas externas de um 
dos semicírculos localizados nas extremidades do 
tabuleiro. A peça escura (o urso) é posicionada no centro. 
 

Regras do jogo 
 

1. Os jogadores devem decidir quem jogará com os 
caçadores e quem jogará com o urso. 
2. Cada jogador pode mover apenas um espaço e uma 
peça por vez (mesmo o jogador que possui 3 peças deverá 
escolher apenas uma para mover), em rodadas alternadas, 
seguindo as conexões desenhadas no tabuleiro. 
3. Não há capturas de peças neste jogo. 
4. Se os caçadores cercarem o urso, não dando 
possibilidades de fuga, eles são declarados vitoriosos. Se, 
em até 40 jogadas, a captura não tiver acontecido, a vitória 
é do urso. A quantidade de jogadas a serem realizadas 
pelos caçadores pode variar conforme acordo realizado 
antes do início da partida. 
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