
 
 

Barricada 
 

Originário da Alemanha, alguns afirmam que uma das 
primeiras versões desse jogo foi criado nos idos de 
1890, espalhando-se pela Europa e pela América no 
começo do século XX. Porém, a versão mais 
reconhecida dessa história dá conta de que o jogo foi 
inventado por Werner Schöppner em 1959 e publicado 
em 1960. Na Alemanha era conhecido como Das 
Malefiz-spiel ou Malefiz, palavra que designa "má ação". 
Também é denominado como Barricade. 
 

Geralmente, o jogo se apresenta como uma corrida pela 
busca ao tesouro, que está escondido no topo do 
tabuleiro. O jogador avança seus homens numa disputa 
para chegar primeiro, espalhando barreiras pelo 
caminho e atrapalhando os demais. 
 

Regras do jogo 
 

O jogo começa com todas as peças colocadas sobre o 
tabuleiro conforme esquema da imagem ao lado. O 
conjunto de peças coloridas são dos jogadores e as 
peças pretas são as barricadas. Se forem só dois 
jogadores, são 2 conjuntos de 5 peças para cada. Para 
3 jogadores pode-se eliminar um conjunto de peças. 
Caso sejam 4, pode-se compor duplas. 
 

O jogador lança um dado tradicional para obter o 
número de casas que deve andar. O resultado permite 
movimentar uma peça por vez, para qualquer caminho 
livre, em linha reta e sempre para frente, sem retorno. 
 

As peças de um jogador podem pular as demais peças 
suas ou de qualquer outro jogador, menos as peças da 
barricada. Caso uma caia sobre a peça de outra cor, 
esta deve ser retirada do lugar e retornar ao começo de 
onde partiu para ser reiniciada na sua vez. 
 

As peças da barricada não podem ser puladas, mas 
podem ser capturadas pela peça de um jogador. Nesse 
caso, ao cair sobre ela, o jogador a recoloca em 
qualquer outro espaço vazio do tabuleiro. Mas, peça de 
barricada capturada não pode ser colocada em 
nenhuma das 17 casas da primeira fileira de baixo.  
 

Se nenhuma peça de um jogador puder ser movida, este 
passa a vez. Assim que uma peça de qualquer jogador 
chegar na casa mais alta, este torna-se vencedor da 
partida. Pode-se prolongar o jogo definindo que, para 
vencer, o jogador deve levar suas 5 peças, uma a uma, 
até a casa da estrela, no topo. 
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