
 

 

Título Jogo Indígena da Onça 

Duração  30 minutos  

Número de 
Aplicadores 

Um aplicador 

Quantidade de 
participantes 

A partir de uma patrulha sênior ou equipe de interesse, acompanhada 
por pelo menos um escotista. 

Materiais 

1 pedra ou tampa de garrafa pet azul; 
14 pedras ou tampas de garrafa pet vermelhas ou de outra cor; 
1 tabuleiro feito com uma folha de sulfite A4; 
Régua; 
Caneta preta. 

Objetivos  Conhecer um jogo indígena de origem brasileira; 
Estimular a busca de mais jogos indígenas. 

Desenvolvimento 
Reúna sua patrulha, equipe de interesse ou tropa, crie seu tabuleiro e 
jogue amistosamente no caso de poucos jovens. Ou se preferirem, ao 
estilo de um campeonato “mata-mata” no caso de duas ou mais 
patrulhas. 

Descrição 

Link do Jogo da Onça – Tabuleiro do Suetônio de Fábio Dias 
https://www.youtube.com/watch?v=VQwCfAGJt-M 
 
Esse jogo indígena é de estratégia, muito similar à dama. Tradicional das 
comunidades tupis. 
Após assistir o link explicativo sobre o jogo da onça e confeccionar o 
tabuleiro, o jogo pode ter início. 
O jogo inicia com a onça representada por somente uma peça azul que 
estará no meio do tabuleiro, cercada por 14 (catorze) cachorros que 
estarão representados por peças vermelhas ou de outra cor. 
O objetivo dos cachorros é capturar a onça, isso acontece quando os 
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cachorros a encurralam e não deixam nenhuma possibilidade da onça 
se movimentar, no popular “andar uma casa”. Por sua vez, o objetivo da 
onça é capturar 6 (seis) cachorros, a captura dos cachorros pela onça é 
feita ao estilo do jogo da dama, quando passa uma peça por cima da 
outra.  
A onça e os cachorros se movimentam alternadamente, uma vez a onça 
outra apenas um dos cachorros, podendo se mover em qualquer 
direção, seguindo sempre por uma das linhas do tabuleiro. 
O jogo acaba somente nessas condições: com a onça capturada 
(encurralada) ou quando o a onça capturar 6 (seis) cachorros. 
 
Tabuleiro do Suetônio: 

 
Posição Inicial: 

 
 
Exemplo de situação onde a “Onça” pode capturar um dos “Cachorros” 

* Se a “onça” capturar 6 (seis) cachorros, o jogo se encerra, com vitória 
da “Onça”; 
 

 



 

Exemplo de situação onde a “Onça” está encurralada pelos “Cachorros” 
e o jogo se encerra com a vitória dos “Cachorros”. 
 

 

Competências 
trabalhadas 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 
Conheço a rica herança cultural brasileira e sou capaz de expressá-la 
por meio de manifestações artísticas. 

Atividades do 
programa educativo 
relacionadas  

S62.a)Pesquisar e aplicar na Seção 2 (dois) jogos indígenas oriundos de 
tribos brasileiras. 
 
Possível especialidade: 
- Tradições Indígenas, Cultura. Item: 5.  
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