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Jogos de Trilhas

uma invenção antig a
3/7/2007 22:39:52

Também conhecidos como jogos de percursos, os jogos de trilha, nos quais os participantes percor
rem com seus peões um tabuleiro com um determinado número de casas, de acordo com a sorte
lançada nos dados, são variantes e recriações de um antigo jogo do século XVI: o Real Jogo do
Ganso ou Jogo da Glória. De lá pra cá, milhares de jogos foram recriados a partir deste invento que
podemos encontrar, hoje em dia, nas mais variadas formas, no mundo inteiro.

Gioco dell’ Oca
O título acima traz o nome do Jogo do Ganso em italiano. É nesse país que encontramos o ta
buleiro mais antigo de “Gioco dell’ Oca”. Um tabuleiro com desenho de trilha em forma de espiral,
com casas numeradas de 1 a 63, em ordem crescente da parte externa para a interna da espiral de
forma ovalada.
Basicamente é um jogo de sorte, no qual jogadores lançam 2 dados, cada um por sua vez, percor
rendo o caminho e seguindo as instruções que encontram pela frente, vencendo o primeiro jogador a
chegar ao fim do percurso. Para tanto, devem tirar o número exato no dado, para atingir a casa 63,
chamada de Jardim do Ganso.
Em algumas versões deste jogo, cada participante recebe
fichas de apostas e, conforme passa pelas casas mar
cadas, precisa pagar um determinado número de
fichas, colocando-as no centro do tabuleiro. O
jogador vencedor leva todas as fichas. Vence
quem conseguir primeiro atingir o fim do per
curso, depois de passar por diversas casas que
definem o que o jogador deve fazer:
w Casa 6: Ponte - avança até a casa 12
w Casa 19: Albergue - fica uma vez sem jogar
w Casa 31: Poço - espera até que outro pare ali
e tome o seu lugar e vai para a casa da qual ele
acaba de partir
w Casa 42: Labirinto - volta até a casa 37
w Casa 52: Prisão - espera outro chegar para
poder sair
w Casa 58: Morte - volta para o início do jogo
w Casa 26 e 53: Dados - joga os dados
novamente
w Casas 9, 18, 27, 36, 45, 54 e 63: Casas do
Ganso - anda com peão o mesmo número de
casas tiradas no dado.
Obs.: Posteriormente, foram acrescentadas ou
tras Casas do Ganso: 5, 14, 23, 32, 41, 50 e 59.

Imagens do jogo na internet
Quem tiver curiosidade de apreciar diferentes tabuleiros de Gioco Dell’ Oca, dos mais antigos até
os mais atuais, poderá pesquisar em imagens, na internet, digitando os seguintes nomes:
w Gioco Dell’ Oca (italiano)
w Jogo do Ganso, Real Jogo do Ganso, Jogo da Glória (português)
w Juego de La Oca (espanhol)
w Game of Goose (inglês)
w Jeu de L’oie (francês)
w Ganzenbord (alemão)
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Cur iosidades do Jogo do Ganso
	Simbolismos do Jogo
Na época em que foi feito, era um jogo carregado de simbolismos. A começar pela figura do ganso,
tão importante na Grécia antiga, onde era considerado um animal sagrado e símbolo da fertilidade.
Na Europa medieval o ganso era tão presente no cotidiano quanto um bicho de estimação, além de
eficiente “cão de guarda”.
Originalmente, o tabuleiro tinha um cunho forte de representação do percurso da vida, suas vir
tudes e vícios, com figuras de acentuada significação simbólica. Cada uma das casas, a ponte, o poço,
o labirinto, tinha um sentido muito presente para a população.
Outra curiosidade do jogo é o número 7, que representa a Natureza, a soma do mundo terreno e
divino, marcando a divisão principal do jogo (63 ÷7=9). Resulta que, de 9 em 9 casas, aparece a figura
de um ganso.
Troca de jogo entre reinados
Na época do reinado de Francisco de Médici, entre 1574 e 1587, em Florença, ele presenteou o rei
da Espanha com um exemplar do Jogo do Ganso, que fez tanto sucesso entre os espanhóis que rapida
mente virou uma febre, espalhando-se por toda a Europa, com pequenas variações e recriações a partir
do modelo inspirador inicial, presente de um rei.
Museu do jogo do Ganso
Desde a invenção do Jogo do Ganso até hoje, foram tantas as recriações que ele até mereceu um
museu só para ele (Musée du Jeu de L’Oie), com cerca de 2.500 peças.
Uma festa para o Jogo do Ganso
Anualmente, é realizada na Itália uma divertida festa, especialmente dedicada a este jogo – a “Fes
ta dell’Oca” – um jogo gigante, com cerca de 130 metros, centro das atenções da animada atração.

Jogos de Tr ilhas e
suas complexas var iações
Hoje em dia, complexos jogos nasceram
dessa invenção inicial do Jogo do Ganso. Alguns
bem conhecidos, como o mais vendido no mundo:
Monopólio, também chamado de Banco Imobiliário,
e o clássico O Jogo da Vida, que não deixa de
ser um jogo de percurso, combinando trilha com
outras regras e peças.
Atualmente, temos jogos que, provavel
mente, são herdeiros do conhecimento do antigo
Jogo de Percurso, jogados sobre mapas demarca
dos. Neles, as peças andam ora com medição de
fitas métricas, ora com valores combinados. São
jogados muito em casas de RPG (Role Play Game).
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