
Reversi 
 

Sobre o jogo 
 

Também conhecido como Othello 
é um jogo de origem incerta. 

Acredita-se que tenha surgido na 
China, com o nome de Fan Mian 
ou que foi criado em Londres no 

séc XIX, por Mollett ou Waterman. 
Jogo abstrato, de estratégia, para 

dois jogadores que utiliza um 
tabuleiro de 8 x 8 casas. As 64 

peças em forma de discos, devem 
ter um lado preto e outro branco, 

que poderão ser viradas no 
decorrer da partida. 

 

Objetivo do jogo 
 

Ter mais peças de sua cor no 
tabuleiro que o adversário. A cada 

turno, os jogadores vão 
posicionando novas peças no 

jogo e capturando as do 
oponente. O jogo termina quando 

todas as casas do tabuleiro 
estiverem ocupadas com peças 

ou quando os jogadores não 
puderem fazer uma jogada válida. 

 

Preparação da partida 
 

O jogo começa com o tabuleiro 
vazio e as duas primeiras jogadas 

de cada jogador devem ocorrer 
em um dos quatro círculos no 

centro do tabuleiro. 
 

As casas marcadas no centro do 
tabuleiro são utilizadas para 

realizar as primeiras jogadas. 
Após estas jogadas, cada jogador 
só poderá posicionar novas peças 

se realizar captura de peças do 
adversário. 

 Regras 
 

1. O primeiro jogador põe uma 
peça no tabuleiro com a sua cor 
virada para cima em uma das 4 
casas marcadas no centro do 
tabuleiro. O segundo jogador 
também escolhe uma das 4 casas 
e assim, ambos preenchem o 
centro do tabuleiro com peças.  
 

2. É obrigatório capturar peças 
aprisionadas.  As peças capturadas 
são viradas e tornam-se peças do 
jogador que fez a jogada. 
 

3. Se o jogador não consegue 
capturar nenhuma peça do 
adversário na posição atual, ele 
deve passar a vez. 
 

Como capturar peças 
 

5. O jogador posiciona sua peça de 
forma a encurralar horizontal, 
vertical ou diagonalmente uma ou 
mais peças consecutivas do 
adversário entre duas das suas 
peças. Mas, não deve capturar 
outras peças que tenham sido 
presas em outras linhas que não as 
formadas pela peça jogada. 
 

Regras importantes 
 

6 - Se o jogador não pode fazer 
uma jogada válida, deve passar a 
vez ao seu adversário. 
 
7 - A regra anterior não é aplicada 
se o adversário também não puder 
fazer nenhuma jogada válida. 
Nesse caso, o jogo termina com a 
vitória do jogador que tiver mais 
peças no tabuleiro com sua cor. 

 
 

Uma possível 
posição após 
jogadas iniciais. 

Exemplos de 
formas de 

capturas de 
peças. 

Observação: uma variante de regra pode ser usada com cada 
jogador, inicialmente, colocando uma peça por vez nas casas 
marcadas no centro e nas bordas do tabuleiro. 
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São 64 peças, todas com  
um lado de uma cor e outro lado 
de cor diferente. 


