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Há noventa e cinto anos o jornalista americano Arthur Wynne revolucionou as páginas de 
entretenimento do jornal "The New York Word" criando um dos passatempos mais famosos do 
mundo, as palavras cruzadas. Desde 1913, o mundo se diverte com esses jogos, que exigem 
lógica e ajudam na ampliação do conhecimento. Essas brincadeiras chegaram ao Brasil pelas 
páginas do jornal carioca "A Noite", em 1925. O cruzamento de palavras em linhas verticais e 
horizontais foi ampliando seus tentáculos e, hoje, está estampado em quase todas as revistas 
e jornais que têm páginas com objetivo lúdico.  
 
O alcance desse passatempo é grande e é possível encontrar várias versões de palavras 
cruzadas, em várias línguas, na internet. Noventa e cinco anos depois da primeira edição do 
jogo nas páginas de uma publicação, jovens e adultos também desfrutam do cruzamento 
dessas unidades constituídas por grafemas para ampliar o vocabulário de sua língua, aumentar 
o conhecimento, e em alguns casos, até auxiliar na própria alfabetização.  
 
Conforme o diretor editorial das revistas Coquetel, Henrique Ramos, o Brasil é o quarto maior 
mercado consumidor dessa pequena diversão, perdendo apenas para Estados Unidos, França e 
Itália. Dentro do País, a maior demanda é das regiões Sudeste e Sul. "Publicamos dois milhões 
de exemplares por mês", afirma.  
 
"As palavras cruzadas não se limitam à diversão. Várias empresas nos contratam para criar 
revistas, ou apenas páginas, de palavras cruzadas temáticas, que têm como objetivo 
complementar a educação profissional dos funcionários, ou atualizar sobre assuntos novos nas 
empresas", explica Ramos.  
 
Para o professor de português Pasquale Cipro Neto, os jogos de palavras podem ajudar na 
formação das pessoas. "Quando adequadas à idade e ao nível cultural, as palavras cruzadas 
são ótima fonte de aquisição de conhecimento." Em relação ao vocabulário, o professor 
Pasquale é cauteloso. "Embora muitas das questões se repitam infinitamente, o vocabulário 
pode, sim, ser ampliado pelas cruzadas."  
 
"Para criar os jogos, nós contamos com a parceria de vários especialistas em diversos 
assuntos. Essas pessoas tornam essas informações mais compreensíveis e as repassam para o 
redator que, por sua vez, deixa mais clara a informação para o público em geral", diz Ramos. 
A Ediouro , que publica as revistas Coquetes, tem um banco de dados com mais de um milhão 
de perguntas e respostas, sobre diversos assuntos. "Nós procuramos criar perguntas e 
respostas de cultura útil. Temos até perguntas sobre o texto da Constituição Nacional", 
completa.  
 
De acordo com uma pesquisa realizada pela Ediouro Publicações, uma das principais editoras 
de palavras cruzadas do Brasil, para conhecer o leitor de suas revistas de passatempo 
Coquetel, 60% do público fidelizado tem nível universitário. Os resultados da pesquisa também 
apontam que os leitores têm entre 16 e 45 anos, e cerca de 68% deles resolvem os jogos de 
palavras em casa.  
 
A Ediouro lançou a primeira revista de palavras cruzadas, no Brasil, em 1948. Hoje, além dos 
85 títulos, cuja tiragem total é de 2 milhões de exemplares por mês, a empresa mantém um 
site com passatempos (www.coquetel.com.br), com aproximadamente 500 mil internautas 
cadastrados, um blog com curiosidades relacionadas ao assunto e várias cruzadas para 
celulares.  
 
O jogo está ajudando na alfabetização de crianças, jovens e adultos em mais de 16 mil escolas 
por meio do programa Coquetel nas Escolas, que é aprovado pelo Ministério da Educação 
(MEC).  
 
História  
 



Os primeiros indícios de palavras cruzadas surgiram dos hieróglifos egípcios antigos, que 
formavam composições simbólicas desenhadas em várias direções. Outra influência, talvez 
apenas uma semelhança, são os conhecidos acrósticos, um método de composição poética na 
qual o conjunto das letras iniciais, ou mediais (mesóstico), finais (teléstico) ou ambas 
(acrosteléstico), dos versos compõe verticalmente uma palavra ou frase.  
 
Vários tablóides e revistas, veiculadas antes da primeira palavra cruzada, também serviram 
como base para o surgimento das palavras cruzadas. Nesses impressos eram encontrados 
jogos acrósticos, que diferentemente das "cruzadinhas", não tinham a estrutura do jogo em 
formas geométricas, e, normalmente, eram resolvidos relacionando as primeiras letras de 
pequenos enigmas dispostos no diagrama.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 fev. 2009, Plano Pessoal, p. D6. 


