
Ludus Latrunculorum ou 
Jogo do soldado 

 

Jogos de diferentes culturas 
usam o tradicional tabuleiro de 
quadriculados, mas, costumam 

apresentar um sistema de regras 
próprio. O Ludus Latrunculorum 

ou Jogo do Soldado, de Roma 
Antiga é um exemplo disso. 

 
Jogo bastante popular no exército 
romano, desde antes da época de 

Cristo, por isso o nome de Jogo 
do Soldado. Cada um dos 2 

jogadores conta com 16 peças, 
chamadas de Latrones e uma 

peça diferente, o Dux ou General.  
 

Os conjuntos de peças 
diferenciam-se entre si por cores 

próprias, como em Damas. 
Também muda o sistema de 

entrada das peças em jogo: cada 
jogador coloca duas peças de 

cada vez em quaisquer casas do 
tabuleiro, incluindo o General. Em 

seguida, inicia-se o movimento 
delas, uma por vez, de forma 

alternada entre os jogadores. 
 

 

 

 Regras do jogo 
 

1. Cada jogador, alternadamente, 
coloca duas peças de cada vez 
no tabuleiro em qualquer dos 
quadrados vazios. Depois de 
inserir no tabuleiro as 16 peças 
de sua cor, o jogador posiciona o 
General numa casa vazia. 
 

2. Na sua vez, o jogador 
movimenta uma peça em 
qualquer direção, horizontal ou 
vertical, exceto na diagonal, 
procurando maneiras de capturar 
as peças do oponente.  
 

3. A captura é feita por custódia, 
ou seja, ladeando uma peça do 
oponente com duas de suas 
próprias peças, no mesmo 
alinhamento de linha ou coluna. 
 

4. Quem captura uma peça, 
continua a jogar. As peças 
capturadas saem do jogo. Uma 
peça jogada entre duas do 
oponente, não será capturada. 
 

5. O General movimenta-se como 
as demais peças, mas pode 
saltar por cima do adversário 
para uma casa vazia, com o 
propósito de bloquear ou capturar 
qualquer peça. 
 

6. O General pode ser capturado 
igual às outras peças, seguindo-
se o jogo normalmente. 
 

7. É vencedor quem eliminar 
todas ou quase todas as peças 
do oponente. A partida termina 
quando não for possível a um dos 
jogadores realizar qualquer 
jogada. Havendo impasse, ganha 
quem tiver mais peças no jogo.  
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Peça branca captura peça preta na vertical. 
Peça preta captura peça branca na horizontal. 
Exceção: se um jogador mover sua peça para entre duas peças do 
oponente, não poderá ser capturado. 

Atenção: cada jogador recebe 17 peças de uma mesma cor,  
sendo 16 peças iguais (soldados) e uma diferente (general). 

Modos de captura: 


