O desenvolvimento do Pensamento
computacional em crianças e adolescentes com
uso dos jogos de tabuleiro é essencial para que
eles possam exercitar, de forma lúdica, pilares
básicos referentes à abstração, algoritmo,
decomposição de problemas e reconhecimento de
padrões - notadamente aqueles estudantes que
não têm acesso a computadores.
Trata-se de uma proposta voltada aos professores
que, mesmo sem formação em informática e a
partir da diversidade desses jogos, podem
estimular em seus alunos do Ensino Fundamental,
processos cognitivos para o aprimoramento das
habilidades e competências necessárias ao
aprendizado do Pensamento computacional.
Nesta obra, são apresentados 24 jogos de
tabuleiro de diferentes épocas e culturas, cujas
jogabilidades e mecânicas compõe um manancial
pedagógico inventivo e divertido apropriados à
experimentação do pensamento racional e criativo
de ambos, docentes e discentes, não apenas pela
prática de jogar, mas também pela possibilidade
de recriação e reprogramação de novos jogos.
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A todas as crianças desse planeta
que terão o desafio de construir um mundo melhor.

(Sumário) Ludoaprendizagem Desplugada 5

SUMÁRIO
Introdução / 07
Porque iniciar as crianças no desenvolvimento do Pensamento computacional / 10
O Pensamento computacional e sua importância na aprendizagem escolar / 12
A relação entre jogos de tabuleiro e Pensamento computacional / 16
Os jogos abstratos e os conceitos que regem os princípios da computação / 19
− Definição dos aspectos da abstração nos jogos de tabuleiro / 20
− Os pilares fundamentais do Pensamento computacional / 22
Pressupostos computacionais da BNCC para o Ensino Fundamental / 31
Jogos introdutórios ao desenvolvimento do Pensamento computacional / 34
− Pentalpha: como um algoritmo resolve o desafio do jogo / 35
− Grande engarrafamento: reconhecimento de um “bug” / 37
− Tic Tac Chec: conceitos elementares de dados e informações / 41
Daminó Go: reprogramação de jogo de tabuleiro / 44
Há algo mais nos jogos que vai além do Pensamento computacional / 47
Referências / 49
Sobre o autor / 51
Apêndice: 24 jogos de tabuleiro selecionados e recomendações pedagógicas aos professores / 53

C
5
9
9
5
5

6 Marcos Nicolau (Sumário)

C
5
9
9
5
5

Aranha e Moscas (Rússia) / 55
Barricada (Alemanha) / 56
Blue and Gray (Estados Unidos) / 57
Cerco da Pirâmide (Países escandinavos) / 58
Daminó Go (Brasil) / 59
Fanorona (Madagascar) / 60
Fidchell (Celta) / 61
Grande Engarrafamento (Ásia) / 62
Halma (Estados Unidos) / 63
Hare and Hounds (França) / 64
Heptalpha (Estados Unidos) / 65
Hex (Estados Unidos) / 66
Jarmo (Mongólia) / 67
Jogo da Onça (Brasil) / 68
Jogo do Urso (Roma antiga) / 69
Ludus Latrunculorum (Rom antiga) / 70
Oska (Inglaterra) / 71
Pentalpha (Egito antigo) / 72
Pulijudan (Índia) / 73
Puluc ou Bul (Maias/Guatemala) / 74
Senet (Egito antigo) / 75
Shogi (Japão) / 76
Surakarta (Indonésia) / 77
− Tic Tac Chec (Estados Unidos) / 78
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ludosofia: quem somos / 79

(Sumário) Ludoaprendizagem Desplugada 7

Introdução
Nossa sociedade prioriza, cada vez mais, a tecnologia do digital,
instaurando a supremacia dos computadores em quase todas as
atividades e profissões. Entretanto, grande parte das crianças do
nosso país, por diferentes motivos, não têm acesso ou orientação
apropriada ao ensino informatizado, o que as relega a um
conhecimento tardio e ineficiente sobre os princípios ou pilares
que fundamentam a computação. Ao crescerem assim, serão mais
usuários e consumidores em potencial, e menos agentes
conhecedores ou questionadores dos sistemas instaurados por
essas tecnologias da contemporaneidade.
Diante disso, consideramos imprescindível que as novas gerações
tenham acesso e assimilem os pressupostos do Pensamento
computacional com suas formas de sistematização do raciocínio,
a partir da ludicidade criativa dos jogos de tabuleiro. As
abordagens aqui apresentadas são inspiradas no movimento
mundial da computação desplugada, abrangendo competências
específicas do Ensino Fundamental, com apoio da BNCC – Base
Nacional Comum Curricular, e que podem ser utilizadas nas
Escolas, notadamente pelos professores que não tiveram a
formação em informática.

Puluc ou Bul, dos Maias da Guatemala, típico
jogo que permite cálculos feitos com uso de
varetas, dados, moedas ou peças pintadas,
diversificando as possibilidades de raciocínio
dos jogadores na travessia do tabuleiro.
Exercício de abstração para alunos de todas as
idades.
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A proposta tem o objetivo de auxiliar esses professores a
utilizarem a ludicidade dos jogos de tabuleiro provenientes de
várias partes do mundo, para estimularem nos alunos o
desenvolvimento de competências relacionadas aos pilares do
Pensamento computacional, conhecidas como: abstração,
pensamento algorítmico, decomposição de problemas,
reconhecimento de padrões entre outras. Trata-se de utilizar a
diversidade operacional dos jogos para o exercício cognitivo
referente à solução de problemas e à superação dos desafios que
se impõem aos seus aprendizados.
Ressalte-se que os jogos de tabuleiro existem há mais de 5 mil
anos. Eram jogados no Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia,
espalhando-se pelo mundo e, com o passar do tempo, sendo
recriados em quase todas as culturas humanas. Não por acaso,
Leibniz, filósofo e matemático alemão do século XVIII, disse que o
ser humano atingiu o máximo de sua engenhosidade ao inventar
os jogos. Hoje, sabemos o quanto estes colaboraram na
construção lógica de procedimentos que viabilizaram, inclusive,
princípios básicos de programação de computadores.
Firo, Damas, Xadrez são estratégicos
jogos de tabuleiro comuns em nossa
cultura. Mas, existem muitos jogos em
outros países que exigem diferentes
operacionalidades cognitivas.

Embora existam em nosso meio alguns tipos de jogos de tabuleiro
à disposição, tais como Xadrez, Damas, Firo, Ludo consideramos
que ainda compõem um conjunto restrito de opções para
fomentar o desenvolvimento do Pensamento computacional de
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nossos jovens aprendizes. A variedade de jogos provenientes de
outras épocas e culturas, aqui disponibilizados, apresentam uma
multiplicidade de operações e mecânicas inusitadas que exigem
mais esforços dos seus processos cognitivos e proporcionam
habilidades de raciocínio, das elementares às mais complexas.
Nas páginas que se seguem são abordados aspectos conceituais
sobre o que é o Pensamento computacional e sua relação direta
com a cognição infantil, considerando o contexto do Ensino
Fundamental e da BNCC. Em seguida, são demonstrados
exercícios apropriados à compreensão dos pilares do Pensamento
computacional, com a exemplificação inicial de 3 jogos de
tabuleiro e com a reprogramação de um jogo a partir da
combinação de outros. Também fornecemos uma coletânea de 24
jogos de tabuleiro impressos para que possam ser utilizados
pedagogicamente pelos professores.
Esta obra é uma iniciativa do Instituto Ludosofia, voltada para os
professores que, como já dissemos, não tiveram formação
específica em informática e computação. As atividades propostas
podem ser utilizadas em oficinas paralelas e complementares, em
eventos periódicos organizados pela escola ou mesmo
incorporadas aos conteúdos escolares.

Surakarta, Puluc, Jarmo, Pulijudan,
Aranha e moscas são alguns dos 24 jogos
provenientes de lugares e culturas como:
Indonésia, Maia, Mongólia, Índia, Rússia...
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Porque iniciar as crianças no desenvolvimento do
Pensamento computacional
O Pensamento computacional é baseado em conceitos passíveis
de serem compreendidos e aplicados por crianças do Ensino
Fundamental no contexto de práticas que antecedem a
denominada computação desplugada. São conceitos comuns à
operacionalidade cognitiva usada no enfrentamento de
problemas cotidianos por todos nós, seres humanos e com os
quais a criança, nessa faixa etária começa a lidar.
Como revelou o psicólogo suíço Jean Piaget (1973), na fase a
partir dos 8 anos de idade, a criança entra no estágio operacional
concreto; torna-se capaz de resolver problemas reais com uso do
raciocínio, desenvolvendo a abstração e o pensamento filosófico.
O entendimento de regras e padrões instauram-se com a lógica e
os princípios da matemática, que permitem ao aluno lidar com as
questões conceituais.
Surakarta, jogo proveniente da Ilha de
Java, na Indonésia, tem cerca de 400 anos.
Para capturar peças é preciso circular
pelas tesourinhas dos cantos.

Um dos pioneiros do uso do conhecimento computacional na
educação, nas décadas de 1970 e 1980 foi o matemático e
educador sul-africano Seymour Papert, antes mesmo da
popularização dos computadores e da chegada da internet.
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Segundo Yahya Tabesh (2017), as concepções de Seymour Papert
permitem-nos a percepção de que o Pensamento computacional
combina o pensamento crítico com o poder da computação como
a base de soluções inovadoras para problemas da vida real. Seu
conceito de construcionismo para abordagem do Construtivismo,
permite ao educando construir seu próprio conhecimento por
intermédio de alguma ferramenta, como o computador, mas que,
no nosso entendimento, começa com a manipulação de jogos
simples. Nas próprias palavras de Tabesh (2017, p. 67):
S. Papert conectou o pensamento computacional e a
pedagogia digital à abordagem moderna em educação
iniciada por Jean Piaget. J. Piaget foi um psicólogo do
desenvolvimento mais conhecido por ser o pioneiro na teoria
da aprendizagem conhecida como construtivismo; em suma,
ele diz que os alunos constroem novos conhecimentos em
suas mentes, a partir da interação de suas experiências com
conhecimentos anteriores.
Desse modo, para Papert, o construtivismo proporciona uma
aprendizagem que se torna mais potencializada a partir do
momento em que os alunos estão envolvidos na construção
pessoal ou coletiva de produtos significativos

Tanto a atividade de jogar os mais
variados jogos de tabuleiro, quanto as
práticas de reprogramação ou criação de
novos jogos por parte dos alunos, exigem
operacionalidades cognitivas análogas aos
conceitos do Pensamento Computacional.
Trata-se da incorporação de um
conhecimento prévio que prepara, nas
crianças, as bases para a aprendizagem
intrínseca aos princípios computacionais.
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O Pensamento computacional e sua importância na
aprendizagem escolar
Para processar e programar grandes quantidades de informações,
em meados do século XX foram criados os computadores
eletrônicos, dando-se origem à Ciência da Computação. As
grandes máquinas de processamento de dados, que ocupavam
salas inteiras, foram se reduzindo até chegar aos computadores
pessoais em cima das mesas, e em seguida, aos artefatos manuais
como tablets e smartphones.
Os equipamentos em si, conhecidos como hardwares passaram a
comportar programas ágeis e eficientes, chamados de softwares.
E a computação, como processamento de dados para serem
transformados em informação, integrou-se em rede, ajudando a
organizar e operacionalizar melhor, praticamente, todas as
profissões nas sociedades em desenvolvimento.
Aranha e moscas é originário da Rússia
e pode ser jogado por 2, 3 ou 4 jogadores.
O objetivo das moscas é, partindo das
bordas chegar ao círculo interno para
romper a teia, e o propósito da aranha,
capturar o máximo possível de moscas.

Aprender informática requer uma tecnologia que custa caro
quando se precisa dos equipamentos necessários. São muitas as
escolas e mais ainda os alunos que passam à margem desse
conhecimento. Mas, como fundamentaram os gestores do
movimento de computação desplugada que se tornou
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mundialmente conhecido na Educação, os professores Tim Bell,
Ian H. Witten e Mike Fellows (2011): é possível ensinar princípios
da Ciência da Computação sem o uso do computador.
Embora a computação desplugada mantenha uma relação de
conhecimentos direta com os conceitos e princípios da
computação, temos consciência de que o desenvolvimento do
Pensamento computacional é anterior, e igualmente importante.
Conforme os autores acima citados, de modo geral, o Pensamento
computacional é, antes de tudo, o pensamento humano
organizado e socializado, capaz de instaurar a reflexão sobre os
aspectos
socioculturais
provenientes
da
tecnologia
computacional no contexto das disciplinas escolares.
No ano de 1980, Seymour Papert, aquele que já vinha destacando
os benefícios do uso do computador na educação, apresentou a
expressão Computational thinking (TABESH, 2017). Mas, foi com
Jeannette Wing, em 2006, que o conceito de Pensamento
computacional ganhou repercussão internacional.
Professora de Ciência da Computação da Universidade Carnegie
Mellon, dos Estados Unidos, Wing afirma que a aplicação do
Pensamento computacional permite a combinação do
pensamento crítico com os fundamentos da Computação,
proporcionando uma metodologia para solução de problemas,

Pulijudan tem várias versões entre os povos
hindus, sendo bastante comum no sul da Índia.
Em um tabuleiro assimétrico, 3 tigres lutam
pela captura de 15 cordeiros, enquanto estes
tentam imobilizar todos os predadores.
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bem como, o entendimento do comportamento humano, tão
necessário à aprendizagem escolar.
Por sua vez, CSIZMADIA et al (2015) confirmam que o Pensamento
computacional apresenta uma significativa estrutura para se
estudar computação em aplicações que podem ir além dela. Isso
implica no reconhecimento de aspectos da computação na
realidade do nosso entorno, permitindo, inclusive, que os alunos
solucionem problemas por partes a partir do desenvolvimento do
pensamento algorítmico.
Complementando essa perspectiva, Christian Brackmann (2017),
na sua tese de doutorado elaborada na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), escreve:

Fidchell é o jogo do povo Celta, com 2 mil anos
de lendas em torno da sua criação. O rei está no
centro do mundo e precisa se conectar à borda
com uma sequência de peças. Os oponentes
tentam impedir, capturando os soldados do rei.

O pensamento computacional é uma distinta capacidade
criativa, crítica e estratégica humana de saber utilizar os
fundamentos da Computação nas mais diversas áreas do
conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver
problemas colaborativamente através de passos claros de tal
forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los
eficazmente. (BRACKMANN, 2017, p. 29)
E não necessitamos de recursos caros, mas tão somente brincar
com o que está à nossa frente, esclareceu mais recentemente a
educadora inglesa Shahnella Saeed (2020). Segundo Saeed, basta
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pegarmos qualquer conceito de ciência da computação, retirar a
terminologia técnica com aquelas palavras complicadas e
intimidantes, e trazê-lo para o conceito mais simples; somente
assim, perceberemos que é possível encontrar maneiras criativas
para sua aplicação.
Consideramos que ensinar o desenvolvimento do Pensamento
computacional a partir do uso apropriado e planejado dos jogos
de tabuleiro é, não somente relevante, mas, também, proveitoso,
pelo que se comprova na relação histórica envolvendo o
desenvolvimento básico de programação e a estrutura
operacional de variados tipos de jogos. Por analogia, os jogos de
tabuleiro exigem de nossa cognição, muitos dos processos
mentais necessários à compreensão das estruturas simplificadas
de como enfrentar e resolver problemas.
É importante lembrar que o desenvolvimento do Pensamento
computacional tem como base a constituição de pilares essenciais
ao exercício das habilidades e das competências por parte dos
alunos: a pensamento abstrato, o reconhecimento de padrões, o
pensamento algorítmico e a decomposição de problemas em
partes para facilitar compreensão e resolução.

Barricada surgiu na Alemanha em 1890, e
consiste numa corrida ao tesouro, podendo
ser jogado por 2, 3 e 4 jogadores.
As barricadas pretas e os bloqueios dos
oponentes atrapalham os jogadores
coloridos nessa jornada de baixo até a estrela
no topo do tabuleiro.
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A relação entre jogos de tabuleiro e
Pensamento computacional
Os aspectos que certos jogos de tabuleiro apresentam em
comum, a exemplo dos conhecidos Xadrez, Damas, Go, são o fato
de não serem dependentes de temáticas, mesmo que tenham
peças nomeadas, e não precisarem de nenhuma relação direta
com a realidade para serem jogados. Trata-se de sistemas de
tabuleiros e peças que por si só funcionam pela lógica de suas
regras. Tais jogos são decididos, não por fatores de sorte e acaso,
mas sim, pela construção de estratégias. Por isso são chamados
de jogos abstratos.

Halma foi criado na Grã-Bretanha em 1893
como um jogo de interceptação e pulos
de peças sem capturas. O jogador precisa
levar todas as peças de um canto a outro do
tabuleiro antes do oponente.

Portanto, como a computação tem como base, atividades de
processamento e decisão de informações, temos uma relação
intrínseca entre os jogos de tabuleiro e a concepção sistêmica do
Pensamento Computacional. É possível verificar essa relação no
desenvolvimento histórico dos computadores. E talvez o fato mais
oportuno entre esses dois sistemas tenham sido o famoso embate
ente o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, da Rússia e o
computador Deep Blue, da IBM (EUA) em meados da década de
1990, cujo objetivo maior foi o desenvolvimento de processos
computacionais.

(Sumário) Ludoaprendizagem Desplugada 17

Segundo Steve Johnson (2017), as raízes dos modernos estudos
de inteligência artificial estão baseadas, de fato, no jogo de
xadrez, uma vez que, na metade do século XX, este jogo tornouse uma espécie de forma taquigráfica de pensar sobre a própria
inteligência. A Ciência da Computação teve como meta, deste
então, o desenvolvimento de máquinas digitais que imitassem a
inteligência humana. Ao fazer registro desse histórico, Johnson
(2017, p. 225) traz um relato contundente:
Considere o número de divisores de água na história da
computação envolvendo jogos: Babbage burilando com a
ideia de uma “máquina analítica” jogando xadrez; os
comentários de Turing sobre xadrez e computador; Thorp e
Shannon na mesa de roleta em Vegas; as inovações em
interfaces introduzidas por Spacerwar!; Kasparov e o Deep
Blue. Até mesmo os 97% de confiança de Watson na resposta
ao “horizonte de eventos” se valeu da matemática das
probabilidades que Cardano desenvolveu para analisar jogos
de dados quinhentos anos atrás. De todos os campos do
conhecimento humano, somente uns
poucos
–
principalmente a matemática, a lógica e a engenharia elétrica
– foram mais importantes que os jogos para a invenção dos
computadores modernos.

Senet, considerado um dos jogos mais
antigos do mundo, com registro, no Egito,
de 3.500 anos a. C. Requer lógica,
estratégia e sorte nas varetas. É uma
corrida entre 2 oponentes e vence quem
retirar primeiro suas peças do tabuleiro
pela casa final.
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Observando os pilares do Pensamento Computacional
mencionados anteriormente, como: abstração, reconhecimento
de padrões, algoritmo e decomposição, verificamos que são
nomenclaturas que designam boa parte dos processos cognitivos
que desenvolvemos e utilizamos na rotina de nossa aprendizagem
para enfrentamento de desafios e superação de problemas. Na
medida em que crescemos, conseguimos recompor, por exemplo,
quadra-cabeças em partes e pouco a pouco reconhecemos seus
padrões de encaixe e funcionamento – experimentamos
repetidamente formas de reproduzir as etapas de reconstrução
das coisas com as quais lidamos em nosso universo que vai da
infância à adolescência.

Shogi é o Xadrez do Japão, que evoluiu
do Chaturanga indiano e do Xatranje
persa, tal qual o Xadrez chinês Xiangqi e o
nosso tradicional Xadrez. Uma peça
capturada pode retornar ao tabuleiro a
serviço do seu novo senhor.

Por isso, a partir da idade operacional no Ensino Fundamental, os
jogos de tabuleiro ganham uma dimensão especialmente
dinâmica, para que as crianças experimentem, no âmbito da sua
cognição e motricidade, todos os processos requeridos nas mais
diferentes disciplinas. Nas tarefas de jogar, confeccionar, recriar e
criar jogos estão integrados todos os procedimentos abstraídos
naturalmente do português, da matemática, da história, da
geografia, das ciências e das artes. E mais especificamente, do
Pensamento computacional, conforme já definido anteriormente.
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Os jogos abstratos e os conceitos que regem
os princípios da computação
Os jogos de tabuleiro são, por natureza, uma abstração da
realidade. Em um espaço esquematizado sobre qualquer
superfície, movimentamos peças diversas guiadas por regras que
foram convencionadas no momento da criação do jogo. E são
chamados abstratos, justamente os jogos que não se dispõem de
elementos baseados na sorte, como cartas embaralhadas e lances
de dados. Embora, ressaltamos, existam jogos abstratos que usam
esses elementos incorporados a sua jogabilidade, sem que sejam
responsáveis diretos pelos resultados das partidas, permitindo
que estratégias sejam implementadas.
Conhecidos também como jogos de estratégia abstrata, estes
exigem que utilizemos, em suas práticas, a lógica que se processa
pelo nosso pensamento racional, sistemático e devidamente
planejado. No contexto dessa abstração, enfrentamos
dificuldades e desafios que suscitam o reconhecimento de
padrões, a decomposição de problemas e a aplicação ou
construção de algoritmos.

Hex foi criado em 1942 por Piet Hein e
recriado depois pelo matemático John
Nash. O jogo exige que sejam feitas
conexões e reposicionamentos de uma
margem para outra do tabuleiro.
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Nossa imersão em uma partida de jogos de tabuleiro nos coloca
em um “círculo mágico”, conceito criado em 1938 pelo holandês
Johan Huizinga (2001). Trata-se de um ambiente de espaço e
tempo no qual as regras de um jogo são a realidade daquele
contexto. Em um jogo de Damas, por exemplo, nossas jogadas
pelas diagonais das casas do tabuleiro e não pelas ortogonais, é a
maneira correta de participar da partida, devidamente acordada e
aceita por todos os jogadores. Nesse sentido, os dois conjuntos
de peças que participam de um confronto no traçado do tabuleiro
podem ter como analogia ou referência os confrontos entre
grupos humanos rivais em diferentes campos, fora desse “círculo
mágico”. E tal ambiente, como em muitos outros jogos modernos,
pode ser colaborativo ou competitivo, designando, assim, os
aspectos motivadores do jogo.
Definição dos aspectos da abstração nos jogos de tabuleiro

Blue and Gray já foi considerado um dos 15
melhores jogos de tabuleiro conhecidos.
Criado por Henry e Arthur Jaeger em 1903, o
jogo movimenta-se com 17 soldados e 1
capitão de cada lado. Inspirado na guerra da
Secessão dos Estados Unidos.

Segundo J. Mark Thompson (2000), em seu artigo: Definindo
abstrato, os jogos de tabuleiro são compostos por um conjunto
de quebra-cabeças que um jogador vai propondo ao outro na
medida em que joga. Isso exige uma engenhosidade cognitiva
que envolve, junto com o pensamento abstrato, a busca por
solução de problemas, a capacidade de decisão para planejar e
montar ações lógicas que levem a resultados previamente
desejados entre outras racionalizações do pensamento.
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Os aspectos definidores dos jogos abstratos, conforme resumiu
Thompson, são: profundidade, clareza, drama e decisão –
aspectos que, ao nosso ver, ajudam a compreender melhor os
conceitos do Pensamento computacional. Esses quatro aspectos
alternam-se de forma integrada no decorrer das partidas de um
jogo.
Profundidade de um jogo de tabuleiro está no fato das partidas
apresentarem níveis de envolvimento e domínio, que envolve
desde jogadores aprendizes, passando pelos intermediários e
chegando aos experts;
Clareza diz respeito à possibilidade do jogador vislumbrar os
diferentes desdobramentos de jogadas que ele pode fazer, ou
seja, a visualização das possibilidades dos lances;
Drama refere-se ao fato de um jogador que está em posição de
desvantagem, repentinamente perceber uma estratégia que pode
fazê-lo virar o jogo, criando tensões e expectativas;
Decisão compreende as possibilidades que o jogo dispõe,
permitindo ao jogador fazer suas próprias escolhas sobre o que
considera a melhor jogada.

Oska foi criado na Inglaterra por um
trabalhador de minas de carvão, em 1950. O
objetivo do jogo é levar as peças de um lado
para outro do tabuleiro. Mas, quanto menos
peças se deixa no tabuleiro, maior a
possibilidade de vitória.
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Os pilares fundamentais do pensamento computacional
Em sala de aula, antes de adentrarmos nos pilares do Pensamento
computacional conforme já definidos anteriormente, devemos
instigar os alunos a perceberem as analogias que podem ser feitas
com propriedades as mais elementares de comparação entre os
jogos de tabuleiro e os computadores como: hardware e software,
input e output etc.

Ludus Latrunculorum, popular desde antes de
Cristo no exército romano. São 16 soldados
para cada lado e um general.
Começa-se com a colocação alternada de
peças e a captura é feita por custódio,
ladeando-se entre duas, uma peça adversária.

Senão, vejamos: a máquina e os componentes que sustêm um
computador são o hardware, assim como o tabuleiro e as peças
de um jogo. Os programas são os softwares, tal qual as regras e
as formas de jogar uma partida. Por sua vez, em computação, as
informações que fornecemos ao computador para serem
processadas são chamadas de input. Esse procedimento resulta
no output, ou seja, aquilo que o computador vai devolver como
resultado. Também nos jogos de tabuleiro, inserimos as peças e
as conduzimos de forma sistematizada de um lado para outro. O
resultado de uma partida, quer seja a vitória ou a derrota, são
aprendizados valiosos, como, por exemplo, as táticas e as
estratégias que podemos utilizar em outras realidades.
Embora o Pensamento computacional envolva diversas
competências, procuramos focar naqueles pilares fundamentais
aqui já designados por abstração, algoritmo, decomposição de
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problemas e reconhecimento de padrões. Consideramos
pertinente também que tais conceitos sejam reconhecidos como
operacionalidades que se encontram nos jogos de tabuleiro, para
que percebamos a importância desses aparatos lúdicos na
aprendizagem do Pensamento computacional. Nesse sentido,
apresentamos cada um dos pilares, resumidos a partir de autores
referenciados e documentos diversos, seguido de suas
implicações na prática dos jogos de tabuleiro.
Abstração: abrange a filtragem e classificação dos dados, criando
mecanismos que permitem separar apenas os elementos
essenciais em determinado problema. Também envolve formas de
organizar informações em estruturas que possam auxiliar na
resolução de problemas. Na computação de um modo geral a
abstração é usada para separar os problemas em classes e
subclasses de modo a servirem, como padrão, em diferentes
situações.
O ser humano sempre se utilizou desse processo de abstração
para transpor aspectos complexos da realidade, de forma
esquemática, para um outro plano no qual pudesse organizar e
visualizar formas de agir e resolver problemas. Um exemplo
genérico é a criação do calendário para estabelecermos atividades
que precisamos realizar em certos dias. Traçamos um esquema
com a indicação dos dias e das ações a serem executadas – e esse

Jogo da onça ou Adugo, encontrado em
diversas tribos brasileiras de Norte a Sul,
parece ser proveniente dos Incas, cujas
inscrições existem há 800 anos. São 14 cães
que precisam imobilizar uma onça com
poder de fuga e captura.
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esquema funciona como uma abstração, um modelo ou matriz
que pode ser utilizado por outras pessoas ou por nós mesmos em
diversas ocasiões.
Quando a coordenação de um curso universitário, por exemplo,
organiza a distribuição de aulas para um semestre vindouro, com
as disciplinas e os professores distribuídos no expediente em que
as atividades ocorrem, seus coordenadores recorrem a um
calendário de matriz já existente. Trata-se de um quadro que
representa, de forma abstrata e esquematizada, uma realidade
temporal, conforme o quadro com os dias da semana, ao lado.

Para organizar as atividades escolares do
semestre inteiro, os estudantes organizam seus
esquemas de aulas semanais. Esse diagrama,
que vai do mais simples ao mais sofisticado, é
um exemplo do processo de abstração que a
nossa mente é capaz de projetar em qualquer
superfície, tal qual um jogo de tabuleiro.

Essa matriz, impressa ou digital é disponibilizada para todos os
alunos daquele semestre, de modo que possam visualizar em que
dias e horários as aulas acontecerão e quais professores
ministrarão as diferentes disciplinas. A partir desse esquema,
muitos alunos podem fazer adequações, cancelando uma
disciplina e escolhendo outra em seu lugar, conforme as
mudanças que são permitidas na grade curricular.
Não por acaso, os jogos de tabuleiro mais tradicionais são
chamados de jogos abstratos, uma vez que eles, por si só,
representam uma abstração da realidade: não são a realidade em
si e nem têm uma relação direta por não representarem temáticas
específicas. Um jogo de Damas ou mesmo Xadrez são um
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conjunto de peças que se articulam em um tabuleiro com regras
próprias – compõem um sistema em separado no qual a mente
humana pode realizar processos cognitivos de cálculos e
estratégias. O tabuleiro e suas peças compõem um ambiente,
como disse Thompson (2000), de subsequentes quebra-cabeças
que um jogador coloca para o outro e que vão sendo resolvidos
naquele contexto, servindo de parâmetro para outras partidas que
se repetirão por novos participantes.
Algoritmo: sequência lógica e organizada de passos para
executar determinada tarefa de forma correta, tendo começo e
fim. É um procedimento de programação que contribui com a
estratégia ou o conjunto de instruções claras e necessárias,
devidamente ordenadas para a solução de um problema.
Em um algoritmo, as instruções podem ser escritas em linguagem
humana verbal ou codificada, ou em linguagem de programação.
No primeiro caso, temos o algoritmo não estruturado, como a
receita de um bolo em que seguimos cada etapa de utilização e
manipulação dos ingredientes até o cozimento final. Com relação
aos computadores, o algoritmo é estruturado sem essa linguagem
cotidiana de verbos e adjetivos, mas escrita em códigos
previamente convencionados para que um programa possa
executar as tarefas em certas máquinas criadas para isso.

Heptalpha, publicado em livro de 1974
é uma variante mais complexa do jogo
solitário Pentalpha, a estrela de cinco
pontas. Um desafio cognitivo para se
inserir 20 peças em sequência de 3
casas, sem deixar nenhuma de fora.
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Nesse contexto, o algoritmo auxilia no desenvolvimento das
competências de compreensão dos pilares do Pensamento
computacional, uma vez que compreende uma abstração,
constitui uma decomposição de problema maior e contém
padrões de programação reproduzíveis em diferentes programas.

Acima, o Problema de n. 10 de Xadrez, criado
pelo escritor Machado de Assis e publicado na
revista Ilustração Brasileira em 1877: as
brancas jogam e dão xeque-mate em 2 lances.
A resposta é codificada na linguagem de
notação escrita de partidas:

Imagem da Fundação Biblioteca Nacional, RJ.

Podemos usar como exemplo, o jogo de Xadrez em que são
criados problemas para serem resolvidos pelos enxadristas, cuja
solução representa um algoritmo. É comum um problema se
anunciar com designações do tipo: as brancas jogam e dão xequemate em 4 lances. Existe, portanto, uma sequência de jogadas prédeterminadas que leva, invariavelmente, ao xeque-mate e que
pode ser codificada com as nomenclaturas das peças a serem
movimentadas.
As nomenclaturas: 1. B. 5 CD., apresentadas como solução do
problema 10, ao lado, criado pelo escritor brasileiro Machado de
Assis, indica que o primeiro lance das brancas foi com o Bispo (B)
conduzido para a quinta casa do Cavalo da Dama (CD).
Decomposição: compreende o processo que divide os problemas
em partes menores para facilitar a resolução. A decomposição
envolve também a análise dos problemas para identificar as partes
que podem ser separadas e gerar formas de como precisam ser
reconstituídas para solucionar o problema como um todo,
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ajudando a aumentar a atenção aos detalhes. Para Csizmadia et al
(2015), de fato, a decomposição é uma forma de pensar sobre os
artefatos em termos das partes que os compõem. As partes
podem ser compreendidas, resolvidas, desenvolvidas e avaliadas
separadamente, tornando os problemas complexos mais fáceis de
serem resolvidos.
Em nossa formação escolar, uma importante experiência desse
processo é quando aprendemos a usar equações matemáticas
mais complexas, com uso de parênteses, função exponencial, e as
operações de multiplicação, divisão, soma e subtração. Diante de
uma equação longa envolvendo esses componentes aprendemos
que devemos realizar algumas delas primeiro, como demonstra a
resolução da equação ao lado.
Essa atividade também está presente nos jogos. No xadrez isso é
bem visível: muitos enxadristas precisam, primeiro, resolver os
problemas de abertura; em seguida vem a situação do meio do
jogo e por fim, há os problemas do fim da partida, quando restam
poucas peças no tabuleiro. Existem muitos compêndios de
grandes mestres demonstrando as soluções de problemas em
cada uma dessas etapas – juntas elas permitem que um enxadrista
realize uma partida completa de forma mais planejada.

Como se resolve a equação:
X = 6 / 2 × 3 + (4 + 6 × 2) + 18 / 32 - 8
Na primeira etapa resolve-se a operação
que está entre parênteses:
x= 6/2×3+(4+12) +18/32-8
Na segunda etapa, opera-se o expoente:
x= 6/2×3+16+18/32-8
Na terceira etapa operam-se as
multiplicações e depois as divisões:

x= 6/2×3+16+18/9-8
x= 6/6 + 16+18/9-8
Por fim, as somas e subtrações:
x= 9+16+2-8
x= 27-8

Resultado: 19
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Na atividade como a resolução final de um cubo mágico, que
consiste em deixar cada um dos lados preenchidos com a sua cor,
o jogador também precisa resolver o problema por partes: levar
determinadas cores a uma posição e a partir daquela solução
seguir para outra etapa. Quem utiliza o cubo mágico pela primeira
vez, enfrenta uma certa complexidade de movimentos para
conseguir chegar ao resultado esperado. Isso é uma tarefa
extremamente difícil para iniciantes. Portanto, um cubo mágico é
um sistema artificial criado pelo ser humano e com padrões de
lógica que, se forem conhecidos, facilita muito o passo a passo a
fim de se alcançar a sua montagem.

Cubo Mágico ou Cubo de Rudik foi criado
pelo professor de arquitetura húngaro, Ernõ
Rubik em 1974, como um desafio que se
espalhou pelo mundo inteiro. Acima vemos o
padrão que compõe o cubo com três tipos de
peças: no centro (1 cor), na lateral central (2
cores) e nas quinas do cubo (3 cores). Isso
facilita uma solução por partes, como o
método de camadas: compor um lado por vez.

Existem vários métodos criados por especialistas para resolver um
cubo mágico, deixando cada lado completo, com sua respectiva
cor. Um dos métodos mais conhecidos é o de camadas: completar
um lado para seguir a outro. Uma primeira fase consiste em
formar uma cruz em um dos lados, a exemplo das peças verdes
na imagem dessa página. Em seguida o jogador deve fazer os
movimentos giratórios para colocar as 4 peças verdes dos cantos
desse mesmo lado, percebendo que deve usar procedimentos
parecidos. Terminada essa camada pode-se partir para completar
um segundo lado.
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Reconhecimento de Padrões: consiste na identificação das
características comuns entre os problemas e suas soluções. Ao se
realizar a decomposição de um problema complexo, comumente
se encontram padrões entre os subproblemas gerados, os quais
podem ser explorados para que se encontre uma solução mais
eficiente. Csizmadia et al (2015) chama esse processo também de
generalização por estar associado à identificação de semelhanças
e conexões, que ajuda a resolver problemas com base em
soluções anteriores.
Desde os jogos de tabuleiro mais simples, até os mais complexos
é possível perceber seu sistema de padrões. Nos jogos em que se
usa o tabuleiro tradicional, por exemplo, com 64 casas distribuídas
no quadrado de 8 linhas por 8 colunas é possível verificar padrões
comuns de jogabilidade. O jogo de Damas, por exemplo, tem um
padrão de captura no qual se pula a peça capturada, e que se
reproduz em jogos similares. Em outros casos, o padrão de
capturas se dá pela substituição da peça capturada.
Quais padrões podemos identificar entre o Jogo da Velha e a
Trilha ou Moinho? Embora sejam dois jogos diferentes em sua
estrutura geral, é possível encontrar semelhanças. Pelo menos
dois padrões imediatos podem ser observados: em ambos os
jogos, o objetivo de cada jogador é alcançar um alinhamento de
3 peças na horizontal, na vertical ou na diagonal. Há, pelo menos,

O Jogo da Velha tem o mesmo padrão
de combinação de 3 peças sequenciais
de outro jogo como Trilha ou Moinho.
Seu registro mais antigo está no Templo
de Kurna, Egito, datado do século XIV
antes de Cristo. Porém, sabe-se que esse
jogo surgiu de maneira independente,
também, em diferentes regiões do
planeta, como China e América précolombiana. Em países de língua inglesa
é denominado Tic-tac-toe e no Oriente é
chamado de Jogo dos três caminhos.
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uma regra igual: cada jogador inicia, alternadamente, colocando
uma peça em qualquer casa livre. Logo, em todas as partidas
tradicionais do Jogo da Velha e da Trilha esses padrões vão se
repetir, apesar de agregados a outros procedimentos.
Considerando que os jogos de tabuleiro abstratos têm mais de 5
mil anos de existência e foram sendo criados, disseminados e
recriados por diferentes culturas do planeta, os aspectos do
Pensamento
computacional:
abstração,
algoritmo,
reconhecimento de padrões e decomposição de problemas, assim
como, as designações inerentes aos jogos abstratos, como,
profundidade, clareza, drama e decisão, apontadas por
Thompson, parece ter validade junto a quase totalidade deles.
Mas não somente isso, pois, percebemos que o autor vislumbra
nos jogos, perspectivas bem mais amplas:

Trilha, Moinho, Firo são algumas das
denominações desse jogo muito popular aqui
no Brasil. É um jogo muito antigo, cujos
diagramas foram encontrados em cavernas da
Áustria, da França, em navios vikings, e
inscrições milenares no Egito e no Srilanka.

Por um lado, um bom jogo pode ser tão esotérico quanto um
teorema da matemática pura e, por outro, é tão humano
quanto a antropologia. Nada do que fazemos é tão humano
quanto pensar. (THOMPSON, 2000)
Não por acaso, a BNCC (BRASIL, 2018) passou a considerar de
significativa importância a abordagem do Pensamento
computacional no contexto dos currículos escolares do país.
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Pressupostos computacionais da BNCC
para o Ensino Fundamental
O documento oficial da BNCC – Base Nacional Comum
Curricular (BRASIL, 2018) tem uma extensão e detalhes de
especificidades que dificilmente pode ser resumida em poucas
páginas. Mas, sabemos o que esse documento propõe para o
Ensino Fundamental em suas duas etapas. São concebidas as
habilidades que os currículos escolares devem privilegiar junto às
crianças, não apenas pelos aspectos pedagógicos intrínsecos ao
ser humano, mas também, pelo seu papel crítico, tanto social
quanto cultural.
Como se sabe, a BNCC para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental foi criada e aprovada com o propósito de nortear o
que atualmente é ensinado nas escolas de todo o país, orientando
a elaboração do currículo específico de cada escola, levando em
conta as particularidades metodológicas, sociais e regionais de
cada instituição educacional.
No contexto de nossa proposta é importante, porém, ressaltar a
parte específica que está designada no tópico: As tecnologias

Hare & Hounds, conhecido na França
desde o século XIX como Jogo Militar
Francês. Três cães tentam imobilizar uma
lebre, que procura furar o cerco, chegar do
outro lado e vencer a partida.
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digitais e a computação (BRASIL, p. 473), a partir do qual
destacamos os aspectos mais oportunos.
A construção do documento levou em conta a transformação
que as tecnologias têm ocasionado à vida de todos nós na
atualidade, com repercussão direta junto à sociedade e ao
mercado de trabalho. Considera que esse processo dinâmico,
acrescido da expressiva fluidez nos relacionamentos sociais
atuam fortemente nas gerações em formação. Por isso a
BNCC propõe, em suas recomendações, que as escolas
procurem garantir aos alunos, aprendizagens necessárias
para enfrentarem essa época de constantes transformações
em que novas profissões estão surgindo, bem como,
conhecerem as novas tecnologias a fim de saberem enfrentar
problemas emergentes. E frisa que esses saberes precisam
envolver “direta ou indiretamente” a computação e as
tecnologias do digital. (BRASIL, p. 473).
Cerco da pirâmide surgiu nos países
escandinavos e popularizou-se na
Alemanha. Parece um embate
desproporcional com 27 peças tentando
ocupar a pirâmide menor, que tem
apenas 3 defensores, porém durante o
jogo pode-se alcançar um equilíbrio.

Um aspecto importante a explicitar trata da noção que a Base
Nacional Comum Curricular dá concernente às diferentes
dimensões ou perspectivas que caracterizam a computação e as
tecnologias na Educação Básica, a serem tematizadas no que se
refere a “conhecimentos e habilidades”, assim como a “atitudes e
valores”. (BRASIL, p. 473)
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As dimensões de que fala a BNCC, a serem tematizadas nas
Escolas, dizem respeito ao pensamento computacional, ao
mundo digital e à cultura digital, consideradas como
conhecimentos e habilidades, atitudes e valores:
• pensamento computacional: envolve as capacidades de
compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e
automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e
sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos;
• mundo digital: envolve as aprendizagens relativas às formas
de processar, transmitir e distribuir a informação de maneira
segura e confiável em diferentes artefatos digitais – tanto físicos
(computadores, celulares, tablets etc.) como virtuais (internet,
redes sociais e nuvens de dados, entre outros) –,
compreendendo a importância contemporânea de codificar,
armazenar e proteger a informação;
• cultura digital: envolve aprendizagens voltadas a uma
participação mais consciente e democrática por meio das
tecnologias digitais, o que supõe a compreensão dos impactos
da revolução digital e dos avanços do mundo digital na
sociedade contemporânea, a construção de uma atitude crítica,
ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas
midiáticas e digitais, aos usos possíveis das diferentes
tecnologias e aos conteúdos por elas veiculados, e, também, à
fluência no uso da tecnologia digital para expressão de
soluções e manifestações culturais de forma contextualizada e
crítica. (BRASIL, p. 474)

Jogo do Urso originou-se no Império
Romano, Século III d. C. Representa uma
caçada em que 3 caçadores tentam
encurralar um urso. Para especialistas, o
jogo tem a mesma quantidade de
movimentos do Xadrez.
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Jogos introdutórios ao desenvolvimento
do Pensamento computacional

Pentalpha

Grande
Engarrafamento

Tic Tac Chec

Nessa tópico do livro fizemos a seleção de três jogos introdutórios
para demonstrar um modelo didático de aplicação das atividades
de desenvolvimento do Pensamento computacional junto aos
alunos. São jogos de tabuleiro mais simples que permitem
compreensão e aplicação dos pilares básicos de abstração,
reconhecimento de padrões, algoritmo e decomposição de
problemas, que se associam, por analogia, a algumas
operacionalidades próprias da computação. Os demais jogos
encontram-se no apêndice desta obra.
Pentalpha – trata-se de jogo individual, em que o aluno precisa
preencher o tabuleiro com as peças, em um processo inverso ao
jogo Resta Um. Porém, em Pentalpha há um determinado
procedimento de regra a ser seguido para que se alcance o
objetivo, como uma operacionalidade que caracteriza o jogo.
Grande Engarrafamento – é um jogo que requer a participação
de dois jogadores mediante um tabuleiro simples e cujo objetivo
deve ser o de levar as peças até o lado extremo, na posição das
peças do oponente. Grande Engarrafamento foi escolhido porque
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sua versão original apresentou incorreções nas regras, o que
permite analogia com um “bug” de computação, exigindo
correção e ajuste de procedimentos.
Tic Tac Chec – esse jogo traz um grau de complexidade em sua
jogabilidade, uma vez que usa quatro peças do Xadrez: Bispo,
Cavalo, Torre e Peão, com seus movimentos tradicionalmente
conhecidos, em um tabuleiro de apenas 4 x 4 linhas e colunas. As
peças deixam de ser simples dados em movimento, como no jogo
de Damas, para conterem representações próprias, interagindo
umas com as outras, a partir de suas propriedades e lugares que
ocupam nos quadrados do pequeno tabuleiro.
Pentalpha: como um algoritmo resolve o desafio do jogo
Trata-se de um jogo com regras simples para ser jogado
individualmente. Seu padrão é próprio dos jogos solitários em que
se deve chegar a determinado resultado previamente definido. O
jogador é desafiado a inserir 9 peças nas 10 interseções da estrela
de cinco pontas, seguindo a seguinte regra: cada peça entra em
uma primeira casa vazia, passa por uma segunda e pousa na
terceira casa, que também deve estar desocupada, tal qual a
primeira. Se a segunda casa estiver ocupada, fará parte da
contagem, mas apenas pula-se ela até a casa seguinte vazia, e na
mesma direção, conforme diagrama na página seguinte.

Pentalpha tem sua gravura feita em uma
rocha do Templo de Kurna, no Egito, com
data de 1.700 a. C. O jogo solitário consiste
na inserção de 9 peças, contando-se as
casas de 3 em 3. Para alcançar resultado
pode-se adotar um procedimento padrão e
repetível como um algoritmo.
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Tal qual um modelo abstrato, o jogo representa um sistema que
precisa alcançar seu objetivo, sendo desfeito e reiniciado toda vez
que uma pessoa vai utilizá-lo. Mas, nesse caso, melhor do que a
memorização de sequência específica da colocação das peças é a
percepção de que existe um algorítmico elementar a ser seguido
e que leva sempre ao mesmo resultado.

Para realizar o desafio de Pentalpha, a peça
deve entrar por uma casa qualquer,
realizando a contagem sequencial de 1, 2 e
3 (pontilhado vermelho). A peça seguinte
parte de uma casa vazia, contanto que a
contagem de 3 termine na primeira casa da
entrada da peça anterior e que está vazia
(pontilhado azul). A terceira peça inicia-se,
do mesmo modo, numa casa vazia e segue
até a primeira casa por onde a segunda
peça havia entrado (pontilhado verde).

O jogo permite que se trabalhe o reconhecimento de padrões e a
formação de um algoritmo a partir da busca pela solução. A
descoberta da resposta, mesmo que se comece com qualquer
peça, mostra o padrão a ser seguido e que pode ser descrito ou
ainda codificado para ser reproduzido, sempre que se quiser.
Enquanto o jogador não descobre qual é o padrão seguir,
experimenta uma série de tentativas e erros, e pode até, por acaso,
chegar ao resultado desejado, mas geralmente não se lembra de
como conseguiu a façanha.
Para montar o algoritmo que leva à solução, enumeramos
hipoteticamente as casas de cada sequência como 1, 2 e 3, sendo
que as casas 1 e 3 devem estar vazias e somente a casa 2 pode
estar ocupada ou não. A partir desse padrão é possível ao jogador
chegar sempre ao mesmo resultado de solução, começando por
qualquer casa aleatória.
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Grande engarrafamento: reconhecimento de um “bug”
O jogo Grande Engarrafamento mostra que seu padrão básico
criado para dois jogadores se enfrentarem consiste num sistema
de fluxo em que cada jogador deve levar suas três peças de um
lado para outro extremo do tabuleiro, conseguindo vencer a
partida. Isso implica em um trânsito de peças que comumente se
bloqueiam, atrasando ou imobilizando as peças do oponente.
Porém, as regras oficiais publicadas no livro: Os 250 melhores
jogos para todos, apresentam um problema: como as peças só
podem andar ortogonalmente, dois jogadores experientes vão
ficar no eterno empate, sem possibilidade de vitória para um dos
lados. E mesmo com a inserção de uma regra extra, que foi
inserida posteriormente, não funciona de forma adequada ao
propósito do jogo. Esta regra já acrescida diz que nenhum jogador
pode retornar a peça mais de uma vez para uma mesma casa, ou
seja, é possível retornar de imediato apenas uma vez até que o
próprio jogador faça outra jogada.
Temos, nesse caso, algo equivalente a um “bug”, nome com o qual
se denomina problemas na execução de um programa de
computador. Um algoritmo pode ter algum detalhe incorreto em
seu código, inviabilizando que a atividade chegue ao final. De
modo similar ao trabalho de um programador, os jogadores

Grande Engarrafamento é bastante jogado
na Índia, no Japão e na China. Mas, como as
regras originais dificultaram o
entendimento, foi preciso consertar esse
“bug” com o acréscimo de novas regras.
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precisam fazer a correção no sistema de regras do jogo. A
correção ou ajuste possibilitará a vitória para um dos lados no
decorrer da partida.
Regras originais de Grande engarrafamento
1. Um jogador de cada vez, depois de decidido quem será o
primeiro, movimenta sua peça para uma casa adjacente.
2. As peças podem se mover na horizontal e na vertical, mas não
na diagonal.
3. Nenhuma peça pode passar por cima e nem ficar no lugar onde
já tem outra.
4. Vence quem levar primeiro suas 3 peças para o lado oposto,
chegando às casas onde estavam as peças do oponente, ou ainda,
quem conseguir imobilizar todas as possibilidades de movimento
do adversário.
De acordo com as regras originais, se uma
peça fechar o gargalo, como indicado pela
seta amarela, com a peça verde, seria criado
um impasse. Isso porque, as regras
conhecidas dizem que as peças devem se
movimentar pelas ortogonais, mas não pelas
diagonais, como está indicado pelas setas
azuis junto à peça marrom.

Regra extra: a peça, uma vez movimentada, não pode retornar de
imediato à casa anterior. O retorno somente pode ser feito após
uma nova jogada.
O acréscimo dessa regra assegura apenas que um jogador pode
imobilizar as peças do oponente como resultado mais comum
durante as partidas. E mesmo que haja colaboração de ambos,
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não é possível levar três peças de um lado para o outro lado do
tabuleiro. O sistema trava no gargalo de passagem das peças,
criando também constantes empates.
Diante desse “bug”, os alunos precisam pensar e experimentar
formas de superação do impasse. Que novas regras podem
permitir uma dinâmica de jogo para que se possa alcançar esse
principal objetivo de transpor as peças de um lado oposto para
outro? Não é difícil para eles verificarem que o fato de só poderem
jogar na horizontal e na vertical é uma limitação grave. Por isso,
uma primeira regra a ser adotada é permitir ao jogador mover
peças também pela diagonal, uma vez que isso facilita a passagem
delas, tanto no centro quanto no ponto de chegada.
Mesmo assim, ainda existem maiores possibilidades de empate
quando um jogador, sabendo que pode perder, cria um novo
impasse ao parar no gargalo, mexendo outras peças suas
alternadamente, sem objetividade. Novas regras podem ser
adotadas, como, por exemplo: quando uma peça chegar no
gargalo de entrada para o lado oposto, na sua próxima jogada é
obrigada a entrar em uma das casas do oponente; e quando uma
peça chegar nesse lado oposto, não pode mais ser mexida,
ficando imóvel. Essas três regras consertam o “bug”, permitindo
que os objetivos do jogo possam ser alcançados: chegar ao lado
oposto com suas três peças primeiro que o oponente ou

Em uma versão de Grande
Engarrafamento foi acrescida a
regra de que uma peça não poderia
voltar para a casa de onde saiu,
imediatamente, exigindo novos
movimentos, mesmo assim a
possibilidade de empates é maior
que a possibilidade de vitória.
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imobilizar as peças dele para que não tenham alternativa de
movimento. Assim, as possibilidades de empate são
consideravelmente reduzidas.
Regras reformuladas para correção do “bug”
1. Um jogador de cada vez, depois de decidido quem será o
primeiro, movimenta sua peça para uma casa adjacente.
2. As peças podem se mover na horizontal, na vertical e na
diagonal.
3. Nenhuma peça pode passar por cima e nem ficar no lugar onde
já tem outra.

Pelas novas regras para correção do “bug”,
sempre que uma peça chegar aos gargalos,
casa indicada na imagem acima pelas setas
azuis, deve obrigatoriamente, na sua próxima
jogada, entrar para qualquer casa da fileira do
oponente. Porém, uma vez nessa posição, a
peça não poderá mais voltar ou se mover para
nenhum dos lados. Outra condição das regras
novas é que as peças podem se mover
também pelas diagonais, por exemplo, como
indicado pelas setas marrons.

4. Ao chegar no gargalo, a casa anterior às 3 casas do oponente,
a peça deve, na próxima jogada, obrigatoriamente, entrar em uma
dessas casas finais que estiver vazia.
5. A peça que chegar a uma das 3 casas opostas, no lado do
oponente, não poderá mais ser mexida, ficando imóvel.
6. Vence quem levar primeiro suas 3 peças para o lado oposto
onde estavam as peças do oponente ou quem conseguir
imobilizar todas as possibilidades de movimento do adversário.
Diferente do jogo Pentalpha, no qual se está, por analogia, diante
de um sistema de fluxo para inserção completa e correta de
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dados, em Grande Engarrafamento esse sistema envolve dois
fluxos de movimentação de dados que se cruzam e se bloqueiam
constantemente. Mas, também, nos dois casos, os dados têm
valores fixos. Passemos agora para um terceiro sistema, no qual
os dados, no caso, as peças, têm seus valores e comportamentos
próprios, provocando interações diferenciadas a partir de suas
propriedades específicas.
Tic Tac Chec: conceitos elementares de dados e informações
Trata-se de um jogo em que temos um tabuleiro estruturado no
padrão de 4 x 4 quadrados, no qual as peças são inseridas, como
em Pentalpha, de fora para dentro. Tal qual um sistema de dados,
as peças precisam seguir movimentos e fluxos próprios para
atender ao objetivo do jogador: formar uma linha de 4 delas na
horizontal, vertical ou diagonal, podendo fazer capturas e retirar
as peças do oponente do tabuleiro.
Em Tic Tac Chec cada peça tem sua própria forma e propriedade
de ação e interação. Simula um dado carregado de informação
que vai mexer de modo dinâmico na composição do jogo, pois,
funciona como um sistema em que os dados inseridos
apresentam, como propriedades, algum tipo de informação de
valor que provoca ação e reação.

Tic Tac Chec mistura o objetivo do Jogo da
Velha com a complexidade dos lances de
Xadrez. Utiliza as peças: Cavalo, Bispo, Torre e
Peão, com seus movimentos originais,
mas, posicionadas, de início, fora do tabuleiro.
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De complexidade maior que os dois jogos já apresentados, este
requer dos jogadores uma capacidade de pensar em estratégias
para etapas, que ainda não estão sequer articuladas no tabuleiro.
Por exemplo: um jogador pode planejar lances que,
eventualmente, resultam na captura de sua peça, sabendo que, ao
receber a peça de volta – o que é obrigatório pelas regras, poderá
reinseri-la em uma outra decisiva posição.
Esse jogo foi criado por Don Green em 1995 e publicado nos
Estados Unidos pela editora Dream Green. Sua ideia básica
consiste em simular um Jogo da Velha no qual, ao invés de 3 x 3
linhas e colunas, utiliza um tabuleiro de 4 x 4, que pode ser
adaptado usando-se um quarto do tabuleiro tradicional de
Xadrez. São 4 peças para cada jogador, em suas respectivas cores,
sendo elas: Peão, Bispo, Cavalo e Torre.
Uma partida de Tic Tac Chec começa com as peças fora do
tabuleiro, sendo, alternadamente, inseridas no jogo. Logo após
a colocação da terceira peça, cada um dos jogadores pode
começar os movimentos, inclusive, realizando capturas.
As peças são posicionadas em qualquer
lugar na frente das colunas do tabuleiro.
Como dados carregados de informação,
cada peça tem movimentos próprios e
interação diferente uma com as outras.

Tanto o processo de captura quanto o movimento de cada peça
correspondem ao seu respectivo modo de jogar no Xadrez
tradicional. Mas, há uma diferença para o peão: quando este
chega ao outro lado do tabuleiro, na casa final da sua jornada, ao
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invés de ser promovido, este pode fazer o trajeto de retorno até a
sua casa inicial, com a mesma propriedade de capturar na
diagonal, só que, agora, em sentido contrário.
Uma visão sistêmica desse jogo permite-nos perceber que temos
atividades equivalentes a processamentos de dados, no qual dois
lados opostos seguem os padrões básicos de input e output de
um computador. Os dados vão sendo inseridos nas portas de
entrada e, pelos valores e propriedades de cada um,
movimentam-se sob determinadas regras para interagir e
provocar efeitos específicos.
Cada jogador está diante de um problema complexo: tentar
formar uma linha de 4 peças e impedir que o outro jogador faça
o mesmo. É preciso dividir o problema em partes, conquistando
posições e fortalecendo-as, mas também, buscando desenvolver
um algoritmo, cujas etapas consecutivas de lances leve
invariavelmente à vitória.

Uma peça capturada no jogo é devolvida
ao dono e retorna para qualquer posição
inicial. Nesse exemplo acima, o Bispo
branco (1) entrou pela rota azul e foi
capturado pela Torre preta (2), que seguiu
pela rota vermelha. Porém, o Bispo branco
pode retornar imediatamente para um
ponto inicial fora do tabuleiro.
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Daminó Go: reprogramação de jogo de tabuleiro
Um exercício prático para a compreensão do pensamento
computacional por parte dos alunos pode ser o estímulo à criação
ou mesmo, recriação de jogos de tabuleiro, com uma
reprogramação de jogos já existentes. Após o reconhecimento e
domínio de muitos desses jogos, pais e professores podem
estimular esse processo que envolve, simultaneamente, o
raciocínio lógico e a criatividade, abrangendo conhecimentos
análogos aos conceitos de hardware para tabuleiro e peças, e de
software para composição das regras.

Daminó Go é o jogo reprogramado pelo
Instituto Ludosofia para demonstrar
como a recriação de jogos de tabuleiro
apresenta novos desafios cognitivos. Um
tabuleiro de Damas utiliza peças de Dominó e
regras inspiradas no jogo chinês Go.

Escolher o modelo de tabuleiro a ser usado e definir as peças para
dar funcionalidade ao jogo, rabiscando diagramas no papel
implica no uso do pensamento abstrato. Por sua vez, a atividade
de elaboração e sistematização das regras se assemelha ao
trabalho de “programação” em seu sentido genérico, com a
designação das etapas de funcionalidade do jogo no tabuleiro
quando acionado pelos jogadores.
Exemplo dessa atividade de reprogramação pode ser percebido
na recriação do jogo Daminó Go, realizado pelo Núcleo de Criação
de Jogos, do Instituto Ludosofia. Nesse caso, utilizamos um
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tradicional tabuleiro de Damas e Xadrez, com 8 linhas e 8 colunas,
dois conjuntos de Dominó de cores diferentes e o esquema de
regras do Go chinês.
Sabemos que o tabuleiro tem 64 casas e que, cada peça do
dominó cobre duas casas simultaneamente. Porém, como a soma
de dois conjuntos do dominó chega a 56 peças, muitas delas
ficarão de fora do tabuleiro, podendo entrar ou não na partida.
Tal aspecto mostrou-se oportuno: as partidas não esgotam suas
possibilidades devido ao fluxo de peças. Para chegar a uma
jogabilidade satisfatória, sem entraves, foi preciso jogar repetidas
vezes, fazendo e refazendo os movimentos determinados pela
reprogramação de regras.
Na dinâmica utilizada no jogo, fornecida pela sistemática do Go,
dois jogadores, cada um com peças de cor específica precisa
ocupar o maior território possível sobre o tabuleiro. No caso do
Daminó Go, além desse sistema de ocupação das peças nos
espaços existentes, aproveitou-se também a quantidade de
pontos que cada uma traz consigo. Para vencer a partida, o
jogador precisa ter mais pontos, somando o número de casas
ocupadas com a numeração das peças.

No exemplo acima vemos como funciona o
jogo: a primeira peça do dominó vermelho foi
5/2, e a primeira peça do dominó verde foi
2/4 – ambas começaram na primeira fileira de
cada lado do jogador. Para sequenciar as
peças, podem ser usados ambos os lados da
trilha de cada jogador, que vai se formando,
enquanto os territórios são ocupados.
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Essa operação final nos fez perceber que um jogador pode ocupar
o maior número de casas, porém, as peças de dominó que utiliza
contêm números mais baixos, fazendo com que, no somatório
final sua pontuação venha a ser menor.

Na partida acima, vemos que, até agora, a
vantagem é das peças verdes. Embora ambas
estejam empatadas em número de casas,
ocupando 14 delas, os dominós verdes contam
mais pontos: 38 + 14 = 52, contra apenas
29 + 14 = 43, dos dominós vermelhos.

Nesse processo de recriação de jogos, os alunos podem ser
estimulados a produzir sistemas de jogos, desenhando tabuleiro
e peças em papelão; e, também podem elaborar novas regras,
exercitando habilidades referentes aos pilares do Pensamento
computacional. Com certeza enfrentarão dificuldades e terão de
solucionar problemas operacionais.
A seguir, outro exemplo de “reprogramação”. Um terceiro jogo
pode ser denominado de Daminó Hex. No lugar das regras do Go
utilizamos as regras do jogo Hex, que também se encontra entre
os 24 jogos disponibilizados no apêndice.
Daminó Hex - com o mesmo tabuleiro de Damas e os dois jogos de
peças de Dominó, utilizamos a regra fundamental do jogo Hex: o
primeiro jogador que conseguir atravessar o tabuleiro de um lado para
outro com suas peças, vence a partida, como demonstrado à esquerda
pelas peças de cor verde. Para evitar constantes empates, quando as
peças de ambos são bloqueadas na travessia, vence a partida quem
tiver maior pontuação no conjunto de dominós.
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Há algo mais nos jogos que vai além do
pensamento computacional
Chegamos a uma época em que a inteligência de nossas crianças
está em jogo: ensinamos a elas a se apropriarem do Pensamento
computacional ou as deixamos tornarem-se meros usuários das
máquinas para serem guiadas pelos algoritmos alheios. Esse é o
lance que definirá se elas serão peças de um jogo ou aquele que
conduz a partida.
O Pensamento computacional, como nos alerta Jeannete Wing
(2006) precisa estar inserido na habilidade analítica das crianças
tal qual a leitura, a escrita e a aritmética, uma vez que permitelhes usar o raciocínio heurístico para descobrir respostas e
soluções. Ajuda-as a planejar, aprender e saber lidar com a
incerteza. Afinal, foi a inteligência humana quem criou os
computadores e as linguagens de programação como parte de
uma capacidade maior de pensar as suas necessidades, diante das
dificuldades emergentes.
Constatamos que os jogos de tabuleiro são uma das mais
engenhosas invenções humanas, porque permite ao jogador
desafiar a própria inteligência na interação com outras

Fanorona Tanto os antigos nativos de
Madagascar quanto os monarcas da ilha, em
séculos recentes, recebiam seus convidados
com uma partida do jogo. Com características
próprias, o objetivo do jogo é capturar todas
as peças oponentes, escorregando as suas
para perto ou para longe delas.
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inteligências. Para Huizinga (2001), no jogo existe algo a mais “em
jogo” que transcende as necessidades imediatas da vida,
proporcionando um sentido maior à ação de jogar.
O significado desse “algo a mais” compõe uma subjetividade
expressa nos estudos de muitos outros estudiosos, como o
conceito de “ludus” apresentado por Roger Callois (2017), e que
também passamos a considerar para definir a essência da
proposta da Ludosofia:

Jarmo, jogo dos mongóis, encontrado com
Batu Khan, neto de Genghis Khan no século
XIII. Seu tabuleiro é assimétrico, contendo
uma dinâmica rede de capturas.

“Um jogo de tabuleiro imita a vida, reproduz seus padrões de
interação e estabelece importantes metáforas que nos ajudam a
compreender melhor o mundo. E mesmo que pareçam matrizes
do pensamento algorítmico, na qual a racionalidade sistematiza
nossa maneira de pensar, não esqueçamos que todo jogo
proporciona emoções e sentimentos responsáveis por nossas
posturas e atitudes. É no palco dos jogos que nossas crianças e
adolescentes simulam, sem riscos, a superação de desafios e
dificuldades do cotidiano, o exercício da ética e das virtudes,
preparando seus espíritos de descoberta e inventividade para
atuarem em um futuro que nem mesmo nós, adultos, sabemos
como vai ser”.
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Apêndice

24 jogos de tabuleiro selecionados e recomendações
pedagógicas aos professores
Os jogos de tabuleiro disponibilizados nesse Apêndice atendem
às exigências da proposta do livro, voltada para professores do
Ensino Fundamental que não têm formação em informática, com
o propósito de fornecer-lhes o material necessário para o
exercício de desenvolvimento do Pensamento computacional
junto aos seus alunos. São jogos provenientes de diferentes
culturas e épocas, muitos deles, milenares, e representativos da
engenhosidade humana.
Cada página corresponde a um jogo, contendo seu tabuleiro
impresso, breves informações históricas, bem como o conjunto de
regras que o fazem funcionar, resultado de uma exaustiva
pesquisa ao longo de anos. Podem fazer parte das atividades
pedagógicas, a leitura e a interpretação desses textos, por parte
dos alunos, bem como, a recriação e reprogramação de jogos,
como já foi demonstrado.

Cada página a seguir apresenta um jogo
com seu respectivo tabuleiro impresso, as
explicações históricas e a maneira certa de
jogá-lo. A sequência dos jogos está
disponibilizada em ordem alfabética.
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As peças correspondentes aos diferentes jogos podem ser
aproveitadas de outros jogos de tabuleiro, ou mesmo,
confeccionadas a partir de botões de roupa, massinhas
endurecidas, papelão recortado, sementes, tampas de garrafas
pet e outros materiais reaproveitados. Com certeza os alunos
gostarão de se envolver e participar desta tarefa.
O que deve nortear os professores é a necessidade de
proporcionar às crianças os exercícios cognitivos que as levem ao
desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas aos
pilares do Pensamento computacional. Mais do que isso, o
exercício dessas habilidades e competências precisa contribuir de
forma efetiva para a percepção de posturas e atitudes essenciais
às suas formações, dentro e fora da Escola.
Ao utilizar um jogo como Surakarta, mostrado
acima, o professor deve questionar os alunos
sobre a operacionalidade diferenciada com
uso das tesourinhas dos cantos do tabuleiro,
de modo a buscar aspectos comparativos com
outros jogos, os padrões de similaridade
versus originalidade, a percepção de jogadas
que invariavelmente levam a objetivos
desejados, o planejamento de ações e etapas
próprias à estratégias de abertura, meio e final
do jogo entre outros aspectos.

Conforme os diversos autores e compêndios aqui referenciados,
os estímulos visando a compreensão e o desenvolvimento do
Pensamento computacional devem suscitar nos aprendizes:
confiança para enfrentarem situações que apresentam certa
complexidade; persistência para encararem e superarem
problemas difíceis; tolerância pessoal para lidarem, não apenas
com ambiguidades, mas também com problemas que estão em
aberto; e capacidade de se comunicarem e interagirem com os
demais colegas para que, juntos, possam alcançar objetivos e
soluções em comum.
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Aranha e moscas é um jogo de tabuleiro popular
na Rússia, conhecido como “paookee ee moohee”. De
origem incerta, sabemos como se joga, com 2, 3 ou 4
jogadores. As peças são movidas por lances de dado.

Aranha e Moscas

Regras do jogo
Não importa quantos jogadores estão na partida, um
deles é a aranha e os demais, as moscas. Para 2
jogadores, um fica com as 24 moscas; para 3, dois deles
ficam com 12 moscas cada, e para 4 jogadores, 3 deles
ficam com 8 moscas.
O primeiro movimento do jogo é da mosca, seguido pela
aranha. Esse procedimento alternado repete-se com
qualquer número de jogadores: a aranha se move cada
vez que uma mosca é movimentada.
O movimento de ambos, moscas e aranha, ocorre pelo
resultado numérico do lançamento do dado.
Não é permitido fazer movimentos para frente e para
trás, mas pode-se virar para o lado, contanto que não se
faça retorno a fim de encurtar o movimento.
Moscas não capturam a aranha. Somente esta pode
capturar moscas ao passar numa casa ocupada por elas
ou se encerrar o movimento sobre uma mosca.
A aranha não pode capturar mosca que esteja em uma
das 8 casas brancas do círculo interno e nem pode
entrar nestas casas. Uma mosca só entra no círculo
interno quando, a partir de onde está, o resultado do
lance do dado coincidir com o número de casas até lá.
O objetivo do jogo é diferente para ambos: as moscas
precisam romper a teia, ocupando todos as 8 casas
brancas do círculo interno; a aranha precisa capturar
moscas, deixando-as em número menor que 8.
Um exemplo de
captura é
mostrado na
imagem ao lado:
a aranha (cor
laranja) obteve 4
no lance do dado.
Desse modo,
capturou uma
mosca (cor verde)
na segunda casa
e outra no final do
quarto passo.
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Barricada
Originário da Alemanha, alguns afirmam que uma das
primeiras versões desse jogo foi criado em 1890,
espalhando-se pela Europa e pela América no começo
do século XX. Porém, a versão mais reconhecida
dessa história dá conta que o jogo foi inventado por
Instituto
Ludosofia
Werner
Schöppner
em 1959- ewww.ludosofia.com.br
publicado em 1960. Na
Alemanha era conhecido como Das Malefiz-spiel,
palavra que designa "má ação". Hoje é denominado
como Barricade.
O jogo se apresenta como uma corrida pela busca ao
tesouro, que está na estrela do topo do tabuleiro. O
jogador avança seus homens para chegar primeiro,
espalhando barreiras e atrapalhando os demais.
Regras do jogo
A partida começa com todas as peças coloridas e
pretas colocadas sobre o tabuleiro conforme a imagem
ao lado. A peças coloridas são dos jogadores e as
peças pretas são as barricadas. Se forem só 2
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 o dado para saber o número de casas
que deve andar. O resultado permite movimentar 1
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
preta de barricada 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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Blue and Gray (Azul e Cinza)
Figura entre os 15 melhores jogos de tabuleiro abstratos para 2
jogadores. O jogo, inventado por Henry Busch e Arthur Jaeger
em 1903, foi patenteado, mas nunca publicado. Seu
reconhecimento veio no livro A gamut of games, de Sid Sackson,
em 1969. Recebeu, ainda, o nome de Capitães e Soldados,
devido à referência azul e cinza das cores dos uniformes de
sulistas e nortistas na Guerra Civil americana.
Em Blue and Gray cada jogador possui 18 peças, sendo 17
guardas e 1 capitão, com suas respectivas cores, clara e escura.
A ressalva é que os capitães devem ser marcados com estrela
para se diferenciarem do restante das peças.
Regras do jogo
Os jogadores decidem quem começa e se alternam nas jogadas.
Somente uma peça (capitão ou guarda) pode ser movida por vez.
O capitão movimenta-se um passo para cada casa vazia ao lado,
devendo percorrer o caminho que está traçado para ele, durante
as 17 interseções, até o centro do tabuleiro. Caso a casa
adjacente esteja ocupada, o capitão só poderá seguir adiante
quando esta ficar livre. O capitão não pode sair deste caminho
delimitado, também não pode capturar guardas e nem ser
capturado por eles.
Os guardas podem se mover em qualquer direção na ortogonal
para interseções vazias adjacentes - ou na diagonal apenas na
rota do capitão. A captura se dá com um guarda saltando sobre
outro até uma casa vazia. Mas, este não pode pular o capitão.
Os saltos dos guardas (capturas) são obrigatórios, podendo
acontecer saltos múltiplos se houver sempre uma casa vazia
após outros guardas, inclusive em variadas direções. Se houver
mais de um guarda em direções diferentes, o jogador poderá
escolher para onde saltar.
Os guardas não podem entrar no espaço central do tabuleiro que
abrange 4 casas e na qual deverão chegar os capitães.
O vencedor do jogo será aquele que avançar seu capitão ao
longo de seu traçado até o centro demarcado por uma estrela no
tabuleiro. Para impedir isto, o oponente usará seus guardas
como forma de bloqueio ao avanço do capitão adversário.
Se os dois capitães estiverem bloqueados e nenhum jogador
tiver a possibilidade de romper esse bloqueio, vence o jogo
aquele que tiver avançado mais o seu capitão pela rota
delimitada.
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Cerco da Pirâmide
Originário dos países escandinavos e
popular na Alemanha, o jogo foi descrito
pelo historiador de jogos, David Parlett em
seu livro History of board games, sob o
nome de Pyramid Siege.
Com base em um tabuleiro triangular, o
jogo se compõe de 27 peças de ataque
pretas e três peças de defesa brancas.
O triângulo menor de 6 interseções
fica destacado no centro do tabuleiro,
sob a denominação de "Fortaleza".
Nele ficam as peças brancas.
Instituto Ludosofia
www.ludosofia.com.br

Regras do jogo
Escolhido quem começa, os jogadores se alternam nos lances, com os
defensores brancos movendo-se primeiro. As peças se movimentam para
qualquer espaço vazio adjacente.
O objetivo das peças pretas é entrar e ocupar os 6 lugares no triângulo do centro,
tomando de assalto a Fortaleza, mas sem capturas. As brancas precisam
capturar as peças pretas reduzindo-as a 5 ou menos, e impedindo-as de vencer.
As capturas ocorrem com as peças brancas pulando sobre as peças pretas
até pousar na casa vazia seguinte no mesmo alinhamento.
A ação das brancas consiste em mover uma peça ou fazer captura.
Mas, não podem pular suas próprias peças brancas.
É possível aos defensores brancos capturar mais de um oponente
na sua vez com pulos subsequentes, podendo mudar de direção
durante a captura. As peças capturadas são retiradas do jogo.
As capturas são obrigatórias e se houver mais de um
movimento de captura possível para o defensor,
este pode escolher qual realizar.
Caso uma captura esteja disponível a uma peça branca e o
jogador não a realize, o atacante preto pode confiscar essa
peça branca, retirando-a como bônus e depois jogar.
As peças pretas não podem saltar sobre as peças brancas
defensoras e devem se mover em direção à fortaleza.
Quando nenhuma peça preta puder seguir nessa
direção, então poderão ser feitos movimentos
outros para qualquer lado.
Quando uma peça preta atacante entrar no
triangulo central da fortaleza, deve permanecer
nessa posição até o final, mas podendo ser
capturado por peças brancas.
Diagrama inicial
com todas as peças
posicionadas.

Daminó Go
Jogo de tabuleiro criado por Marcos Nicolau em 2018,
a partir da combinação de um tabuleiro de Damas, 2
conjuntos de peças do Dominó de cores diferentes e o
sistema básico do Go, quanto à ocupação de território.
Objetivo do Jogo: obter maior pontuação no
somatório das casas ocupadas com a numeração das
peças sobre elas.
Para saber quem começa, cada jogador deita suas
peças na frente do tabuleiro, misturadas e viradas para
baixo. Pegam 1 peça do seu jogo e a reviram: quem
tirar o número mais alto, começa.
Regras do jogo
1. A primeira peça deve ser colocada em qualquer
casa da primeira fileira do jogador e a partir dela,
deverão se seguir todas as outras, pela combinação
normal do Dominó.
2. Deve-se usar as duas pontas da primeira peça
colocada, criando trilhas para ambos os lados,
conforme a combinação natural do jogo.
3. Ações extras:
a) se um jogador desvirar o carroção de 6, vai poder
inseri-lo a partir de qualquer 6 que já esteja ou venha
a surgir no jogo, criando um apêndice isolado: este
carroção fica sozinho no lugar, sem sequenciar outras
peças, mas pontua normalmente;
b) se o jogador retirar o carroção de duplo branco,
também vai poder inseri-lo em qualquer outra peça em
branco de suas trilhas, a qualquer momento. A
diferença é que poderá, se quiser, dar continuidade de
sequência de dominós a partir desta peça,
abandonando uma das pontas e comunicando qual
delas ao oponente.
4. Uma peça de dominó revirada que não se encaixar
de imediato, fica guardada à espera de ser jogada na
oportunidade da vez do jogador.
5. O jogo termina quando um deles tiver jogado sua
última peça ou não puder mais encaixar nenhuma
delas, cabendo ao adversário fazer a última jogada, se
puder. Em seguida, é feito o somatório das casas que
estão ocupadas com a numeração das peças sobre
elas. Quem tiver a maior pontuação, vence o jogo.
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Fanorona
Jogo de estratégia e
captura proveniente de
Madagascar. Os antigos
moradores da ilha
utilizavam-no para criar
boas relações com
seus vizinhos e os
monarcas sempre
recebiam seus
convidados com uma
partida do jogo.
São 22 peças claras e
22 escuras e todas
capturam e podem ser
capturadas. O tabuleiro
tem 45 casas composto
por 9 x 5 linhas.

Regras do jogo
1. Cada jogador posiciona as peças de sua cor nos
vértices (interseções) dos quadrados, deixando a casa
central do tabuleiro livre e a linha horizontal do meio com
peças intercaladas, conforme a imagem em miniatura.
2. O objetivo do jogo é capturar todas as peças do
oponente, levando uma peça para perto ou para longe da
outra, sem pulos, na vertical, horizontal ou diagonal.
3. O jogador move uma peça de cada vez, seguindo a
direção das linhas do tabuleiro para uma casa vazia
adjacente, podendo fazer uma ou várias capturas até não
ter mais como capturar qualquer peça.
4. Quando uma peça movimentada parar adjacente à uma
peça adversária, ela pode capturar todas as peças do
oponente na mesma direção da linha em que se
movimentou, sendo uma captura por aproximação.

5. Quando uma peça movimentada se afastar, deixando
uma casa vazia na direção de uma ou mais peças
adversárias, ela irá capturar todas as peças do oponente
na mesma direção da linha em que se afastou, sendo uma
captura por afastamento.
6. Após capturar uma peça, o jogador pode realizar outros
movimentos de captura com a mesma peça, exceto no
primeiro movimento do jogador na partida. Por sua vez,
nenhuma peça pode retornar ou passar por uma linha que
já passou.
7. A captura é obrigatória e se um jogador esquecer de
fazer uma captura com uma peça, esta mesma é retirada
do tabuleiro pelo oponente que, em seguida faz sua
jogada normalmente.
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Posição inicial do tabuleiro e capturas: se a peça preta (1)
descer para o centro, captura as duas brancas com estrelas na
mesma linha diagonal (aproximação). Se a peça branca (2) se
dirigir ao centro, deixa a casa vazia e captura a peça preta com
estrela na mesma linha horizontal (afastamento), e captura
também a peça preta do lado direito por aproximação.

1
2
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Fidchell
Antigo jogo de tabuleiro dos povos Celta, Fidchell, ou
Gwyddbwyll, tem 2 mil anos de lendas sobre suas origens.
Parece com jogos da família Tafl (jogos nórdicos), mas,
não se trata de Hnefatafl, o xadrez Viking. No centro do
jogo está o espírito da terra e umbigo do mundo, a ser
conectado com a borda do tabuleiro. Nesse modelo são
27 peças para cada lado.
Regras do jogo
O Rei fica no centro do tabuleiro e lá permanece até o
fim. A seguir, apenas 8 peças claras e 8 escuras são
dispostas no jogo, de acordo com a imagem ao lado.
Decididas as cores de cada jogador, as claras
começam; alternadamente, ambos dispõem suas peças
pelas demais casas vazias, podendo haver capturas.
Porém, nessa colocação inicial, o rei é considerado uma
peça branca. Após as 27 peças de cada jogador serem
dispostas, movem-se, na sua vez, para casas adjacentes
vazias, pelas linhas do tabuleiro, sem poderem pular
nenhuma outra peça.
O objetivo das peças claras é criar uma linha contínua
(não necessariamente reta) de peças, ligando o rei, no
centro, à borda da circunferência. E o objetivo das escuras
é atrapalhar as peças claras nesse caminho ou reduzir o
número delas a 7, vencendo o jogo.
Na versão avançada, as peças escuras podem, após a
primeira etapa, desafiar as claras a vencerem o jogo com
5 lances, sob pena de perderem a partida. Porém, se não
conseguirem essa façanha e no decorrer dos lances se as
claras conseguirem capturar 1 peça escura, terão o direito
de remover 2 outras quaisquer peças escuras do jogo.
A captura se dá por custódia, quando 2 peças de uma cor
se colocam em ambos os lados no mesmo alinhamento
da peça do oponente. Após capturar, o jogador faz novo
lance ou outras capturas sucessivas.
Uma peça pode se mover e ficar entre 2 peças da outra
cor sem ser capturada, até que uma delas se mova. Peças
capturadas ficam de fora do jogo.
Depois que as 8 peças são dispostas no início do jogo, o
rei que era considerado peça branca, passa a pertencer a
ambas as cores, podendo ajudar na captura de peças de
qualquer cor. Nesse caso, a peça de uma cor que for
ladeada pelo rei e por uma peça de outra cor, será
capturada.
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Grande engarrafamento
Jogo bastante comum na Ásia, principalmente na Índia, Japão e China. Seu modo
de jogar com movimentos das peças apenas para horizontais e diagonais e sem
impedimento de retorno da jogada apresentou sérias limitações.
Como essas regras originais levam os jogadores a constantes empates,
acrescentamos 3 novas regras a fim de tornar o jogo estrategicamente dinâmico.

Regras do jogo
1. Decidido quem começa, cada jogador move sua peça para uma casa adjacente.
2. A peça pode se mover na vertical, na horizontal e na diagonal.
3. Nenhuma peça pode saltar por cima e nem se sobrepor a qualquer outra.
4. A peça jogada não pode voltar de imediato ao lugar inicial, somente no próximo
lance.

4. Ao chegar à casa anterior às 3 casas do oponente, a peça deve, na próxima jogada,
obrigatoriamente entrar em uma dessas casas finais que estiver vazia.
5. A peça que chegar a uma das 3 casas opostas, no lado do oponente, não poderá
mais ser mexida, permanecendo imóvel.
6. Vence quem primeiro ocupar as 3 casas opostas ou imobilizar as peças do adversário.

Halma (Gafanhotos)
A primeira versão de Halma, em 1883 consistia em um
tabuleiro de 16 x 16 casas, mas no século XX, reduzido
para um tabuleiro igual ao de Damas, ganhou a versão:
“Gafanhotos”. Embora “halma” em grego signifique
“pulo”, ambos os nomes representam a ação das peças
terem que pular as demais para transitar pelo tabuleiro.
O jogo em sua versão inicial foi criado na Grã-Bretanha
pelo cirurgião americano George Howard Monks, na
penúltima década do século XIX.
A característica principal do jogo está em saltar uma
peça que esteja no caminho, porém com uma
peculiaridade: o salto pode se dar sobre peças suas ou
do adversário, sem necessidade de capturas.
Regras do jogo
1. Cada jogador tem 10 peças, nas suas respectivas
cores, em um tabuleiro tradicional de 8 x 8 casas,
ocupando os cantos opostos do tablado.
2. Os jogadores decidem quem começa primeiro e, na
vez de cada jogador, este pode mover uma única peça
na horizontal, vertical ou diagonal. O objetivo do jogo é
mover todas as peças para o canto oposto do tabuleiro.
4. Uma peça pode saltar qualquer outra sempre na
mesma direção, desde que pouse em um espaço
previamente vazio. Se houver peças disponíveis para
continuar saltando, o jogador poderá fazê-lo, se quiser.
5. Os saltos são opcionais e não correspondem a
capturas; todas as peças saltadas permanecem no
tabuleiro. Portanto, não é obrigado ao jogador, completar
todos os saltos disponíveis.
Posição inicial das peças:
6. Ganha o jogador que
chegar no lado oposto do
tabuleiro primeiro, com
todas as suas peças
posicionadas. Mas, perde
o jogo depois de 30
jogadas quem: ainda tiver
peças na sua própria
base ou quem retornar a
esta para tentar bloquear
seu oponente.
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Hare & Hounds

Regras do jogo
1. Decide-se quem fica com a lebre, que pode jogar
primeiro, e quem fica com os cães, fazendo-se
inversões nas partidas subsequentes.
2. Os cães são colocados nos 3 pontos mais
extremos de uma das pontas do tabuleiro e,
dependendo da versão, a lebre pode ser colocada
no centro ou em qualquer ponto escolhido, inclusive,
na outra ponta extrema do tabuleiro.
3. Os cães podem se mover, um de cada vez e para
uma casa apenas, na diagonal, na horizontal e na
vertical, mas nunca para trás.

4. A lebre, por estar em situação de desvantagem
numérica, pode se mover em todas as direções,
inclusive, diferentemente dos cães, para trás.
5. Pelos objetivos do jogo, os cães devem imobilizar a
lebre, deixando-a sem ter para onde se mover, enquanto
esta, por sua vez, deve passar pela linha de cães e
chegar ao outro extremo do tabuleiro. Quem alcançar
primeiro seu objetivo, será o vencedor.
6. Regra importante: os cães não podem repetir, por
mais de 10 vezes seguidas, movimentos verticais numa
mesma fileira, sem andar para frente. Caso isso ocorra,
haverá impasse no jogo e a lebre será vencedora.

O nome significa Lebre & Cães de Caça e ficou
conhecido também como Jogo Militar Francês no
século 19, servindo em décadas recentes ao
estudo da teoria combinatória dos jogos. Existem
várias versões de nomes e formatos de tabuleiros
espalhados por diferentes países da Europa,
embora mantenham a estrutura de ação.
Fascinado pela sua jogabilidade, o matemático
Martin Gardner escreveu na famosa revista
científica Scientific American, em 1963, que esse
jogo militar, “combina extrema simplicidade com
extraordinária sutileza estratégica”.
Hare & Hounds tem uma característica peculiar,
em que três cães precisam cercar e imobilizar uma
lebre para vencer, enquanto esta pode ganhar
caso consiga passar pela linha de cães e chegar
na outra ponta do tabuleiro sã e salva.
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O mais conhecido relato desse jogo foi feito no
livro: The History of Board Games, por Robert
McConville, em 1974. Trata-se de um jogo
solitário e cujo objetivo do jogador é colocar
todas as peças no tabuleiro, sem que sobre
nenhuma e somente a casa final fique vazia.
Parente do jogo Pentalpha, cujo tabuleiro é uma
estrela de 5 pontas, o Heptalpha apresenta
maior grau de complexidade.
Regras do jogo
O jogo tem início com o tabuleiro vazio. O
jogador, de posse das suas 20 peças, começa
inserindo a primeira delas por um ponto de
interseção do tabuleiro que esteja desocupado
e segue o movimento da peça pelo mesmo
alinhamento, passando por uma segunda
posição, até pousar numa terceira casa vazia.
Esse movimento de 1, 2 e 3 casas deve ser
repetido por todas as peças do jogo, contanto
que cada uma sempre comece numa casa vazia
e pare em outra casa vazia. Se houver uma
peça na posição 2, esta pode ser pulada.

1

2

3

Entrada de peças no jogo: a peça cinza entrou na
casa 1, contou a 2 e parou na casa 3. Outra peça
pode entrar em qualquer casa vazia, contar como 2
uma casa já ocupada, mas parar sempre em uma
terceira casa vazia. No final, restará uma casa vazia.
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Histórico do jogo
Hex é um jogo de conexão e posicionamento estratégico que foi inventado
duas vezes. Primeiro pelo matemático dinamarquês Piet Hein em 1942.
Depois foi reinventado por John Nash, na Universidade de Princeton.
O jogo teve, inicialmente, o nome de "Con-tac-tix", dado por Hein, mas
foi lançado no mercado posteriormente com o nome "Hex".

Característica e objetivo
Jogo para dois jogadores cujo objetivo de cada um é conectar
um lado a outro do tabuleiro com as peças de sua cor.
Uma característica do Hex é que o jogo nunca
pode terminar em empate, fato comprovado
pelo próprio John Nash. A única forma de
impedir que o jogador consiga conectar
seu caminho é também formar
outro caminho.

HEX

Regras do jogo
1. Os jogadores escolhem suas respectivas cores e decidem
quem deve começar a partida.
2. Após a primeira jogada, o jogador seguinte poderá,
se assim quiser, trocar a peça que o adversário pôs no
tabuleiro por uma de sua cor. Mas, isso conta como o
movimento da vez. Caso opte por não realizar
a troca, esse jogador poderá colocar uma peça sua
livremente no tabuleiro e a partida segue normal.
3. O primeiro jogador a conseguir formar um
caminho conectando os dois lados do
tabuleiro com peças de sua cor, vence.
Número de peças: 120
60 claras e 60 escuras

Dicas de estratégias
Jogar defensivamente é a melhor opção
para impedir o oponente.
Procure sempre jogar pela parte central, já que é a área
mais próxima dos lados do tabuleiro.

Exemplo de
ponte dupla

Posicione suas peças de maneira que seja possível criar pontes duplas:
posições em que seu adversário não bloqueia o caminho facilmente.

Exemplo de
vitória no jogo Hex.
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Jarmo
Jogo de estratégia para dois jogadores. Seu assimétrico
tabuleiro permite que cada um dos jogadores tenha uma
visão diferente da partida.
Uma lenda tartariana diz que Batu Khan, o neto de Genghis
Khan, carregava este jogo durante campanhas militares e
jogava partidas antes de cada batalha. Em mongol,
“Jarmo” significa “arqueiro”.
O objetivo do jogo é alcançar a linha inicial do oponente
com todas as peças não capturadas que estão em jogo.
Regras do jogo
Cada jogador coloca as suas 5 peças na primeira fileira. O
primeiro jogador pode mover peças para qualquer círculo
que esteja ligado ao círculo em que a peça se encontra.
Porém, não é permitido fazer a mesma jogada para trás e
para a frente mais de 2 vezes seguidas nas mesmas casas.
Quando um arqueiro atinge sua última linha e primeira do
adversário, não pode mais se movimentar, ficando nesse
círculo até o fim do jogo (ou até ser capturado).
Capturas: se um arqueiro chegar até um círculo ocupado
por um arqueiro adversário, a peça inimiga é removida. O
arqueiro que captura seu inimigo recebe a marca de
arqueiro: vira sua peça de cabeça para baixo, mostrando a
cruz que a diferencia das demais.
Fim do jogo: ocorre quando um dos jogadores move todos
os seus arqueiros não capturados para a primeira linha do
adversário. É calculada a pontuação final e o jogador com
mais pontos vence. Havendo igualdade, ocorre o empate.
Pontuação: são contados 2 pontos por cada arqueiro na
primeira linha do adversário e 1 ponto por cada arqueiro em
qualquer outra posição.
Regra extra: se um jogador tem ao menos 1 dos seus
arqueiros na primeira linha do adversário e este arqueiro já
capturou um arqueiro inimigo (quer dizer que a peça está
virada) ele pode repor um dos seus arqueiros capturados
de volta na sua primeira linha. O arqueiro virado é
desvirado e não pode mais repor outra peça capturada.
Instituto Ludosofia - www.ludosofia.com.br

Observação 1: cada nova
partida permite usar qualquer
lado do tabuleiro para mudar
a configuração do jogo.

Observação 2: são 5 peças
claras e 5 escuras. Todas devem
ter marca de cruz na parte
inferior, conforme as imagens >>

Parte de cima
Parte de baixo
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Jogo da Onça
Jogo de estratégia com
duas linhas de ação em um
mesmo tabuleiro. A onça
precisa escapar e capturar
os cachorros. Estes, juntos,
tentam imobilizar a onça.
Histórico
jogo comum entre indígenas
no Brasil. É proveniente dos
habitantes dos Andes, onde
tinha o nome de Taptana ou
Jogo da Puma. Os incas o
praticavam desde o ano de
1200, como indicam marcas
em ruínas no Peru.
Nessa versão, jogada em
dezenas de tribos no Brasil,
um jogador move os 14 cães
que, sozinhos podem ser
capturados; o outro move 1
onça, que tentar fugir para
evitar de ser imobilizada.
Regras do jogo
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1. Começa o jogo quem está
com a onça; os jogadores se
alternam, um movimento na
sua vez. As posições iniciais
estão indicadas na imagem
pequena, abaixo.
Posição inicial: a peça preta é a onça.

2. A onça anda 1 casa por
vez, em linha reta, em
qualquer direção e captura o
cachorro saltando por cima
dele, até 1 casa vazia,
retirando-o do tabuleiro.

3. A onça não é obrigada
a capturar se não quiser.

4. Cães intercalados por
casas vazias podem ser
capturados de uma só vez.

6. Os cães andam igual a
onça, no entanto, um cão
sozinho não pode capturá-la.
É preciso aprisioná-la,
cerceando seus movimentos
com um grupo de cães.

Objetivos para vencer:
1. Os cães devem impedir
os movimentos da onça.
2. A onça deve capturar
5 cachorros.
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Jogo do Urso
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, com 3 caçadores para
encurralar 1 urso. Mesmo que pareça vantagem
numérica para o time dos caçadores, o equilíbrio
se dá porque há tantos movimentos possíveis
quanto no jogo de xadrez.
Objetivo do jogo
O jogador de posse das três peças de cor clara
controla os caçadores no objetivo de cercar a
peça de cor escura, que representa o urso. Se, ao
final de 40 movimentos, os caçadores não
conseguirem prender o urso, este vence a partida.
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 1 peça para 1
espaço por vez. Mesmo aquele que tem 3 peças,
escolhe uma para mover, e de forma alternada,
seguindo pelas conexões do tabuleiro.
3. Não pode haver capturas de peças neste jogo.
4. Se os caçadores conseguirem cercar o urso,
sem chances de fuga, vencem o jogo. Se, em até
40 jogadas, a captura não ocorrer, 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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Ludus Latrunculorum

Regras do jogo

Jogo do soldado

1. Os dois jogadores, de forma
alternada, colocam duas peças
de cada vez no tabuleiro em
qualquer um dos quadrados
vazios. Depois de inserir as 16
peças de sua cor, o jogador põe
o General numa casa vazia.

Diversos jogos podem usar o
tradicional tabuleiro de 8 x 8
utilizado em Damas, embora
apresentem um sistema de
regras diferenciado. O Ludus
Latrunculorum ou Jogo do
Soldado, originário da Roma
Antiga é um exemplo disso.

2. O jogador movimenta 1 peça
em qualquer direção, horizontal
ou vertical, exceto na diagonal,
para capturar peças oponentes.

Por ter sido bastante popular
entre o exército romano desde
antes de Cristo, ganhou esse
nome de Jogo do Soldado.
São 2 jogadores, cada um com
16 peças, conhecidas como
Latrones e uma peça diferente,
chamada Dux ou General.

3. A captura é feita por
custódia, ou seja, ladeando
uma peça do oponente com 2
de suas próprias peças, na
mesma direção de linha ou
coluna. Mas, uma peça jogada
entre duas do oponente não
pode ser capturada.

Deve-se observar o sistema de
entrada das peças em jogo:
cada jogador coloca 2 peças
de cada vez em quaisquer
casas do tabuleiro, incluindo o
General. Logo em seguida, os
jogadores iniciam os lances, 1
por vez, de forma alternada.

4. O jogador que captura uma
peça, continua jogando. Peças
capturadas saem do jogo.
5. O General move-se como as
demais peças, podendo saltar
por cima do adversário para a
casa vazia, visando bloquear
ou mesmo capturar outra peça.
6. O General também pode ser
capturado, tal qual acontece
com as demais peças. E
mesmo assim, o jogo deverá
seguir normalmente.

Modo de captura:

7. Vence quem eliminar todas
ou quase todas as peças do
oponente. A partida termina se
não for possível a qualquer
jogador realizar uma jogada.
Havendo impasse, ganha quem
tem mais peças no jogo.
Atenção: cada jogador recebe 17 peças da mesma cor, sendo 16
iguais (soldados) e uma diferente em formato ou cor (general).
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Oska
O jogo sintetiza muito bem pelo
menos 3 outros jogos mais antigos,
como: Damas, Halma e Queah.
Foi criado por um trabalhador das
minas de carvão de Lancashire
Coalfields, Inglaterra, em 1950,
chamado Bryn Jones, que depois
conseguiu seu lançamento em 1995
pela Michael Woodward Creations.

Peça branca captura peça preta na vertical.
Peça preta captura peça branca na horizontal.
Exceção: se um jogador mover sua peça para entre duas peças
do oponente, não poderá ser capturado.

Neste jogo abstrato feito para 2
jogadores, vence a partida, quem
primeiro levar suas peças para o lado
oposto do tabuleiro, ocupando as
casas do oponente. Uma dica
importante dos especialistas: quanto
menos peças você deixar no
tabuleiro, mais favorável é a vitória.
Regras do jogo
1. Após o posicionamento das 4
peças de cada um nas casas iniciais
em ambos os lados, começa o jogo
quem possui as peças claras.
2. O movimento das peças ocorre
uma casa de cada vez, pela parte
lateral de cada quadrado, cujo
caminho naturalmente segue em
sentido diagonal no tabuleiro.
3. A captura não é obrigatória, sendo
efetuada, como em Damas, pulandose por sobre a peça adversária para
uma casa vazia no mesmo
alinhamento do lance.
4. O objetivo do jogador é ser o
primeiro a conduzir todas as suas
peças restantes, não capturadas,
para a posição inicial das peças do
oponente, do outro lado do tabuleiro.
5. Um jogador também pode vencer
o jogo se lhe restar apenas uma peça
no tabuleiro, depois de capturar
todas as peças do seu oponente.
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Pentalpha
Um tabuleiro de Pentalpha foi encontrado numa gravura em rocha no templo de Kurna,
no Egito, datada de 1.700 a. C. Depois de 3 mil anos continua sendo um jogo muito
popular na ilha de Creta. O nome vem do grego "pent" (cinco) e "alpha", primeira letra do
alfabeto grego. É um jogo solitário de inserção de 9 peças nas 10 casas da estrela.
O Pentalpha deu origem a outro jogo mais complexo, chamado Heptalpha (página 69).
Regras do jogo
O jogador deve inserir, uma a uma, as 9 peças no
pentagrama, até não restar nenhuma; fica apenas
a casa final vazia por onde entrou a última peça.
Cada peça deve, obrigatoriamente, visitar 3
casas: a primeira, por onde entra no jogo, a
segunda que deve ser pulada e a terceira, onde
deve repousar. A primeira e a terceira casas
devem estar vazias; somente a segunda casa
pode ou não estar ocupada.
As 3 casas devem estar no mesmo alinhamento,
não sendo permitido à peça mudar sua direção.
Entrada de peças no jogo: na imagem abaixo,
uma peça entrou na casa vazia na ponta da
esquerda (em cinza), seguiu pela linha horizontal,
passou pela segunda casa e parou na terceira.
Embaixo, na diagonal, outra peça entrou numa
primeira casa vazia, desceu e passou por cima de
uma peça na segunda casa, pulando-a até parar
na terceira casa desocupada.
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Pulijudam (Tigres e Cordeiros)
Comum no sul da Índia, o jogo tem diversas
versões entre os povos hindus. A proposta é
a mesma dessa família de jogos que envolve
a luta de tigres contra cordeiros, cabras etc.
São jogos abstratos para dois jogadores e
chamados assimétricos porque cada lado tem
objetivos diferentes para vencer: os tigres
devem capturar os cordeiros e estes,
imobilizar os tigres.

Regras do jogo
Os 3 tigres são posicionados previamente na
ponta extrema do triângulo, conforme está
indicado pelas peças brancas na imagem. Os
15 cordeiros, de cor escura, iniciam a partida,
sendo colocados, um a um, em qualquer
interseção vazia do tabuleiro, alternando-se
ao movimento de cada tigre.
Os tigres são movimentados para qualquer
interseção na medida em que cada cordeiro
chega ao tabuleiro, e somente depois que
todos os 15 cordeiros se instalam é que estes
podem se mover.
Os tigres andam de acordo com tais regras:
. Podem começar a capturar cordeiros a
qualquer momento do jogo;
. Capturam apenas 1 cordeiro de cada vez;
. Saltam por cima do cordeiro em qualquer
direção, para uma interseção vazia no
mesmo alinhamento vertical ou horizontal;
. Um tigre não salta por sobre outro tigre.
Os cordeiros andam conforme tais regras:
. Podem se mover depois que todos os 15
cordeiros estiverem no tabuleiro.
. Devem se mover para interseções vazias;
. Devem sair do tabuleiro se capturados;
. Não podem saltar sobre tigres ou cordeiros.
Os tigres vencem a partida se capturarem
todos os cordeiros e estes ganham o jogo
caso consigam imobilizar todos os tigres.
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Puluc ou Bul
Jogo de tabuleiro dos povos Maias, muito praticado em
Belize e na Guatemala. Não se sabe se o jogo já existia
antes da chegada dos conquistadores espanhóis, no
século XV, pois não há registro que tenha sido levado de
fora para lá. Trata-se de um jogo para duas pessoas ou
para duas equipes, em que as peças capturadas são
arrastadas pela trilha até serem eliminadas do tabuleiro.
Estudiosos e linguistas, tais como, Stewart Culin e Lieve
Verbeeck ouviram relatos e testemunharam versões
modernas sendo jogadas por povos Maias Mopan e
K'ekchi da América Central. O nome Bul refere-se a
"jogar com dados" ou "perder com o jogo", e Puluc
significa “corrida de luta”; mas pelo fato dos nativos
utilizarem os grãos amarelos pintados de carvão em um
dos lados, também tem nome de Jogo do Milho.

Regras do jogo
Cada jogador coloca suas 5 peças de cor diferente, na
primeira fila do jogo, em lados opostos. Para mover peças
podem ser usadas 4 moedas no modo cara e coroa.
Escolhido quem inicia, o jogador lança as 4 moedas juntas e
confere quantas casas uma de suas peças deve andar.
1 moeda com cara para cima: anda 1 casa
2 moedas com cara para cima: anda 2 casas
3 moedas com cara para cima: anda 3 casas
4 moedas com cara para cima: anda 4 casas
4 moedas ao contrário, com coroa para cima: anda 5 casas

A peça de um jogador não pode ocupar uma casa que
contenha outra de suas peças. Mas, pode ocupar casa com
peça do oponente, cobrindo-a com a sua. O jogador que
cobrir a peça do outro pode fazer seu conjunto agora se
movimentar no sentido contrário da peça do adversário.

Caso o jogador adversário consiga chegar a essa casa
em que teve uma peça sua coberta, poderá cobrir toda a
pilha de peças, que passa a ser sua, iniciando o caminho
inverso que o oponente vinha adotando.
Ao chegar no final da pista com uma peça ou com uma
pilha de peças sobrepostas alternadamente, retira as do
adversário, eliminando-as da partida e recoloca as suas
peças de volta no começo da pista.
Como um jogador não pode ocupar uma casa já ocupada
por sua própria peça que está só e não tendo outra jogada
válida, passa sempre a vez ao oponente.
O jogador que eliminar primeiro todas as peças do
adversário é o vencedor. Obs.: a captura pode não ser
considerada obrigatória para partidas com aprendizes.
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Senet nasceu no Egito Antigo como
um dos primeiros bem registrados
jogos de tabuleiro da história. Era
popular em todas as camadas
sociais e existe a mais de 4 mil anos.

Senet
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O jogo requer lógica, estratégia e
sorte. É uma corrida entre 2
jogadores e vence quem retirar
primeiro as suas peças do tabuleiro
pela casa final.
Senet era jogado com pequenos
bastões, mas estes podem ser
substituídos por palitos de picolé
com marcas em um dos lados.
Uso dos 4 palitos
Faces dos palitos e casas a andar:
1 face pintada = 1 casa
2 faces pintadas = 2 casas
3 faces pintadas = 3 casas
4 faces pintadas = 4 casas
Todas as faces limpas = 5 casas
Significado das casas marcadas
Número 16 – essa é a Casa do
Renascimento, o lugar de retorno
para quem cai na Casa da Água, 27.
Número 26 – Casa da Felicidade; é
uma casa segura e o adversário não
pode trocar de posição com a peça
de quem estiver nela.
Número 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.
Número 28 – Casa das 3 Verdades;
essa é uma casa protegida de
ataque, no entanto, é necessário tirar
3 nos bastões para poder sair dela.
Número 29 – Casa de Atum-Rá, essa
é uma casa também protegida; para
sair dela deve-se tirar 2 nos bastões.
Número 30 – ao chegar aí, espera-se
uma rodada para sair. Também está
protegida; ninguém é retirado dela.

Regras do jogo
1. Os jogadores arremessam os palitos alternadamente, até que
um deles obtenha 1 como resultado. 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 conforme o 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 chegada de uma peça está ocupada por uma peça
adversária, elas trocam de posição, esse é o chamado ataque.
3. Não é permitida a saída final de peças do tabuleiro caso o
jogador ainda possua 1 de suas peças nas primeiras dez casas.

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, porém, podem ultrapassar a barreira.
5. Se não houver possibilidade de andar com nenhuma das peças, os
movimentos serão feitos para trás. Se a casa estiver ocupada por uma peça
adversária, elas trocam de lugar. Não podendo andar mais, passa a vez.
Dica: mantenha 1, 2 ou mais casas de distância do oponente para se
proteger, devido aos resultados próximos entre os palitos.
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 da
imagem maior, mais acima.
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Shogi
O Xadrez no Japão evoluiu do Xatranje persa, tal qual
o nosso Xadrez e o Xadrez chinês Xiangqi. Suas
versões passaram por séculos de adaptações, como
o fato de peça capturada poder voltar à partida. O
tabuleiro de 9 x 9 fileiras não diferencia as casas. As
20 peças de cada jogador têm, no original, o formato
de um pentágono irregular com ideogramas, mas
podem ser adaptadas: redondas com desenhos de
peças do nosso Xadrez, além de outras imagens,
como demonstram as peças posicionadas ao lado.
Movimento das peças de cada jogador
Um Rei: anda uma casa para qualquer direção, devendo
ser movido se levar xeque e não pode ficar em xeque
perpétuo. Quem imobiliza o Rei vence o jogo.
Dois Generais de Ouro: posicionados em ambos os lados
do Rei, podem mover-se uma casa na vertical, horizontal
ou diagonais dianteiras, sem retorno.
Dois Generais de Prata: junto aos cavalos, movimentamse uma casa para qualquer uma de suas 4 diagonais ou 1
casa para frente. Pode ser promovido a General de Ouro.
Dois Cavaleiros: movem-se 2 casas sempre para frente e
depois, uma para o lado. Pula outras peças em seu trajeto
e pode ser promovido a General de Ouro.
Dois Lanceiros: ficam nos cantos do tabuleiro e andam
qualquer número de casas livres à sua frente, só na
vertical. Pode ser promovido a General de Ouro.
Nove Soldados: estão na primeira linha de combate e se
movem uma casa para frente. Pode-se reposicionar um
Soldado capturado, mas sem inseri-lo na coluna em que há
outro dos seus, a menos que aquele já tenha sido
promovido. Pode ser promovido a General de Ouro.
Um Bispo: fica na linha do meio das 3 fileiras. Anda
qualquer número de casas livres nas suas diagonais, mas
quando promovido move-se também 1 casa na ortogonal.
Uma Torre: começa o jogo na mesma fileira do Bispo.
Como a nossa Torre, movimenta-se por qualquer número
de casas na horizontal ou na vertical. Pode ser promovida
a Rei e passa a andar também uma casa na diagonal.
Promoção: fora o Rei e os Generais de Ouro, se uma peça
invadir as 3 linhas do inimigo, pode ser promovida. Quem
captura peça inimiga, poderá promovê-la e a reinserir em
qualquer lugar a seu favor. Isso conta um movimento.
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Surakarta
Esse jogo desenvolve o
raciocínio lógico e estimula
a percepção do padrão de
fluxo pelo movimento das
peças. É preciso criar uma
visão sistêmica do tabuleiro
e das jogadas, uma vez
que as peças do campo de
um jogador podem capturar
as peças do oponente, que
estão do outro lado do
tabuleiro, circulando por,
pelo menos, uma das
tesourinhas dos 4 cantos.
Histórico do jogo
Os registros indicam que o
jogo surgiu há 4 séculos, na
antiga cidade de Surakarta,
Indonésia, atualmente Java
Central. Ao longo do tempo
alcançou popularidade.
Acredita-se que tenha sido
inspirado em um outro jogo
do Oriente Médio, chamado
de Alquerque, que também
originou jogos conhecidos,
como Damas.
Objetivo do jogo
Surakarta foi criado para 2
jogadores, cujo propósito é
capturar todas as peças do
oponente ou se ter maior
número de peças quando
nenhuma delas puder mais
ser capturada no tabuleiro.
Instituto Ludosofia - www.ludosofia.com.br

Regras do jogo
1. Cada jogador começa
com 12 peças dispostas
nos cruzamentos: são as
interseções que ficam nas
primeiras linhas de cada
lado, conforme miniatura.
2. O espaço de jogo livre
é de 12 casas centrais por
onde as peças começam
a andar no tabuleiro.
3. Os jogadores movemse em turnos alternados,
cada um na sua vez, para
deslocar as suas peças
pelas linhas onde estão.
4. As peças devem andar
de uma em uma casa,
podendo girar através das
tesouras para um novo
posicionamento, evitando
passar, porém, por cima
de qualquer peça própria.
Todas as peças podem
andar para frente, para
trás, para os lados, bem
como, para a diagonal.
5. A captura acontece por
um caminho livre, dandose ao menos uma volta
em uma tesoura até se
ocupar a casa da peça
adversária, que deve ser
removida do tabuleiro. É
permitida uma captura por
turno, porém, as capturas
não são obrigatórias.
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Tic Tac Chec
Este Jogo mistura a simplicidade do Jogo da Velha (Tic Tac Toe),
com a complexidade do Xadrez. O objetivo do jogador é fazer um
alinhamento de suas quatro peças na horizontal, na vertical ou na
diagonal, usando os movimentos próprios das peças do Xadrez.
Foi inventado por Don Green em 1995 e publicado pela editora
Dream Green, nos EUA. Seu tabuleiro de 4 x 4 pode ser adaptado
usando-se um quarto de tabuleiro e 4 peças do Xadrez.
Regras do jogo
Todas as peças começam alinhadas do lado de fora, diante da primeira linha
de cada jogador, em qualquer ordem, como mostra a imagem maior.
Escolhido o primeiro a jogar, este jogador coloca uma peça em qualquer
casa do tabuleiro, seguido, alternadamente, pelo oponente. Uma a uma as
peças vão entrando e se posicionando em casas vazias do tabuleiro.
Após a colocação de sua terceira peça, na vez seguinte, o jogador pode
mover qualquer uma de lugar, inclusive para capturas. A peça que ficou de
fora pode entrar no jogo a qualquer momento, contando como uma jogada.
O movimento das peças é igual ao jogo de xadrez: o Peão anda uma casa
de cada vez para frente e captura nas diagonais; o Cavalo anda em forma
de L, podendo saltar sobre as peças; o Bispo move-se sempre na diagonal;
a Torre mantém seu movimento original, andando na horizontal ou vertical.
Bispo e Torre andam quantas casas puderem. Veja gráfico abaixo.
A captura é feita como no jogo do Xadrez, colocando-se a peça de ataque
no lugar da peça capturada. Toda peça removida é devolvida ao seu jogador
de origem, que a colocará novamente fora do tabuleiro, podendo reintroduzila na sua vez de jogar em qualquer casa livre, inclusive naquela que pode
lhe dar a vitória pelo alinhamento de 4 peças.
Atenção: o peão não é promovido ao chegar na quarta linha, mas move-se
de volta e captura na diagonal da direção contrária.
Será vencedor quem primeiro fizer o
alinhamento de suas quatro peças
em qualquer direção, na horizontal,
na vertical ou na diagonal.

Ao lado, vemos o movimento de cada
uma das peças em vermelho e o
sistema de captura diferenciado do
peão. Este anda para frente,
conforme seta azul, mas captura nas
duas diagonais adiante, indicadas
pelas setas vermelhas.
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Quem somos

O Instituto Ludosofia é uma associação filantrópica que tem como
propósito, pesquisa, produção, divulgação e utilização dos jogos de
tabuleiros de todas as épocas e culturas, na forma de recursos
pedagógicos para o desenvolvimento cognitivo de crianças e adultos.
As principais frentes de atuação do Instituto:
Ludoaprendizagem multidisciplinar: jogos de tabuleiro modernos
para superação de dificuldades escolares;
Ludoaprendizagem desplugada: jogos de tabuleiros para
desenvolvimento do Pensamento computacional
no Ensino Fundamental;
Clube do Xadrez Infantil e Juvenil: estratégias para ser
bem-sucedido na escola e na vida.
Palestras e oficinas sobre formação lúdica docente:
para professores de todas as séries escolares.
Apoio à pesquisa e à publicação de estudos sobre jogos de
tabuleiros: gamificação e jogos pedagógicos.
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