
                                                   

SUFFRAGETTO 
 

Histórico do jogo 

 

Em 1908, a União Social e Política das Mulheres 

Britânicas criou este jogo para representar a situação 

vivida pelas sufragistas, que lutavam pelo direito ao 

voto para as mulheres. Ele também foi utilizado para 

juntar dinheiro para a causa e educar pessoas sem 

chamar muita atenção. Durante suas reinvidicações, 

muitas mulheres eram feridas ou presas durante 

encontros com a polícia, o que dá origem aos 

personagens do jogo: mulheres e policiais. Com 

algumas semelhanças com o xadrez, o jogo só foi 

descoberto em 2016. 

Modo de jogar 

 

Cada jogador começa com 21 peças; as 

Sufragistas devem começar nos quadrados 

marcados com S em volta do Albert Hall (local de 

encontro das sufragistas) e os Policiais nos 

quadrados marcados com P em volta da House of 

Commons (parte do parlamento inglês). Como a 

maioria dos jogos de estratégia, a ideia é invadir o 

território do oponente e manter o seu lado em 

segurança, capturando as peças adversárias no 

processo. 5 peças da cada lado (as líderes e 

inspetores, respectivamente) são peças que têm 

mais mobilidade que as demais.  

As peças podem ser movidas na horizontal ou 

diagonal, um quadrado por turno em qualquer um 

dos 8 quadrados em volta contanto que não esteja 

ocupado. O jogador também pode 'pular' por cima 

de uma de suas próprias peças para chegar mais 

longe no tabuleiro e pular sobre a peça do 

oponente para “prendê-la” (no caso dos policiais) 

ou “desarmá-la” (no caso das sufragistas). Ganha 

quem terminar o jogo com o maior número de 

peças sobrando ou quem eliminar todas as peças 

adversárias, muito semelhante ao jogo de damas.  

 

Objetivo do jogo: 

Capturar o maior número de peças do adversário. 

 

Número de jogadores: Dois. 

 

Preparação para o jogo: 

Os oponentes devem estar um de frente para o outro, 

com o tabuleiro entre eles. Cada um deve ter 21 peças 

posicionadas; 5 devem ser de uma cor diferente para 

que se destaquem. 

Regras 

 

1. Os jogadores decidem de comum acordo quem começa 

entre si.  

2. As peças podem ser movidas para qualquer parte do 

tabuleiro, menos para a Prisão, Terrenos da Prisão, 

Hospital ou Terrenos do Hospital.  

3. Sufragistas capturadas devem ser movidas para a 

Prisão. Policiais desarmados devem ser movidos para o 

Hospital. Quando isso acontecer, eles não podem voltar 

ao jogo. 

4. As Sufragistas não podem se mover para os espaços 

marcados como Albert Hall. 

5. Os Policiais não podem se mover para os espaços 

marcados House of Commons. 

6. Os jogadores podem pular por cima de suas próprias 

peças ou das peças adversárias para chegar ao 

próximo quadrado, permitido-se pular várias vezes 

contanto que haja espaços vazios entre as peças. 

7. Sufragistas e Policiais só podem pular por cima do 

outro na direção diagonal, exceto pelos Inspetores e 

Líderes, que podem pular por cima dos outros em 

qualquer direção.  

8. Nenhuma peça pode ser presa ou desarmada nas 

áreas amarelas em volta da Arena, mas podem andar e 

pular por elas livremente.  

Material para montagem 

 

• Pedaço de cartolina para traçar tabuleiro, 

escrever os dizeres e pintar os quadrados. 

• Caixa de lápis de cor, régua e canetas. 

• 42 tampinhas ou pinos, divididos em 2 grupos de 

21 peças de cor diferente, sendo que 5 em cada 

grupo deve ter cor destacada, conforme a regra. 


