
Objetivo do jogo: chegar primeiro com um dos seus 
animais na toca do adversário.

Número de Jogadores: dois.

Passo a passo: corte o papelão no tamanho da folha 
de papel e desenhe nela, com auxílio da régua, 08 
linhas verticais e 10 horizontais equidistantes, formando 
um tabuleiro de 7 x 9 quadrados, correspondente a 63 
casas. Na casa central, nos lados opostos do tabuleiro, 
sinalize a Toca de cada jogador e nas 03 casas 
adjacentes à cada toca, sinalize as armadilhas. 

EEscreva com canetas coloridas o nome de cada animal 
em sua posição inicial no tabuleiro (utilize a imagem do 
tabuleiro como referência). Desenhe as ondulações do 
Lago, conforme a imagem de exemplo. Escreva com as 
canetas coloridas o nome de cada animal, recorte e cole 
nas tampinhas, cobrindo com fita adesiva transparente.

Material para montagem:   
1. Um retângulo de papelão; 2. 
Folha de Papel; 3. Tesoura; 4. 
Cola bastão ou cola branca; 5. 
Canetas ou lápis coloridos; 6. 
Régua; 7. 16 tampinhas de 
garrafa, sendo 08 de uma cor e 
0808 de outra, para representar 
as peças; 8. Fita adesiva 
transparente.

Dou 
Shou Qi
Histórico do Jogo: Dou Shou Qi é um jogo de 
tabuleiro de estratégia, conhecido como Batalha dos 
Animais ou Jogo da Selva, e sua origem ainda é um 
mistério. Alguns afirmam que o jogo surgiu na China, 
por volta do século V, onde permanece popular.

OO nome Dou Shou Qi significa jogo de combate de 
animais e é exatamente esta a narrativa básica, em que 
o tabuleiro representa a selva, com seus lagos e 
armadilhas e as peças são animais, cada um com 
características próprias de ataque e movimentação. 

OO jogo possui mecanismo de captura hierárquico e 
cíclico, em que os mais fortes capturam os mais fracos, 
mas, o mais fraco dentre eles pode derrotar o mais 
poderoso. Para vencer é preciso saber correr riscos, 
avançar na hora certa e recuar quando for preciso.

REGRAS DO JOGO:

1. O jogador com as peças escuras inicia a partida.

2. As peças podem se mover apenas em quatro direções: 
Para cima, baixo, esquerda, direita. Nunca em diagonal.

3. Se um animal mais forte chegar numa casa ocupada por 
um mais fraco, este último é capturado e retirado do jogo.

44. A única exceção é para o confronto entre o rato e o 
elefante. Eles podem se capturar mutuamente. O primeiro 
que se mover captura o outro.

5. Animais de mesmo valor também são presas mútuas. Por 
exemplo: um gato pode capturar o gato adversário.

6. As casas marcadas com ondulações, no centro do 
tabuleiro, representam os lagos.

77. O rato é o único animal que pode entrar nos lagos.

8. O Tigre e o Leão podem saltar de uma ponta do lago até 
a outra, exceto se houver um rato no meio do caminho. Se 
houver algum animal mais fraco na outra ponta ele será 
capturado.

9. O Rato pode capturar o rato adversário dentro do lago ao 
se mover primeiro.

110. O Rato não pode atacar o elefante saindo de uma casa 
de dentro do lago.

11. As 3 casas em volta da toca marcadas por um quadrado 
são armadilhas e protegem a toca. Todo animal que para 
numa dessas casas, do campo adversário, pode ser 
capturado por qualquer animal adversário.

112. Não se pode repetir uma mesma posição 3 vezes 
seguidas.

13. A casa no meio do tabuleiro entre as armadilhas 
representa a Toca.

14. O Jogador não pode colocar nenhum animal dentro de 
sua própria Toca.

16. Vence quem atingir a Toca do adversário primeiro.

Preparação para o jogo:  O tabuleiro possui 63 
casas com diferentes inscrições. Cada uma delas 
determina diferentes tipos de regras do jogo.

Cada jogador possui 8 peças, e cada peça representa 
um animal, tendo cada animal um valor de força, 
conforme descrito a seguir: 

RRato = 1 | Gato = 2 | Lobo = 3 | Cão = 4 | Onça = 5 | 
Tigre = 6 | Leão = 7 | Elefante = 8

A posição inicial das peças no jogo está indicada no 
tabuleiro e cada animal deve ser posicionado na casa 
com seu desenho. As peças claras ficam de um lado e 
as escuras do outro.

LLagos e Armadilhas: há casas no tabuleiro que 
possuem efeitos específicos, como é o caso do Lago, 
sinalizado por ondulações e localizados na área central 
do tabuleiro, e as armadilhas, localizadas nas três 
casas adjacentes à toca do adversário (ver imagem). 
Os efeitos destas casas estão descritos a seguir, no 
tópico Regras do Jogo.


