
 
 Halma (Gafanhotos) 

 

A primeira versão de Halma, em 1983 consistia em um 
tabuleiro de 16 x 16 casas, mas no século XX, reduzido para 
tabuleiro igual ao de Damas, ganhou a versão: “Gafanhotos”. 
Embora “halma” em grego signifique “pulo”, ambos os nomes 
representam a ação das peças terem que pular as oponentes 
para transitar de um canto para outro do tabuleiro. O jogo de 
corrida e interceptação foi criado na Grã Bretanha pelo 
cirurgião americano George Howard Monks, na penúltima 
década do século XIX. 
 

A característica principal do jogo está em se pular uma peça 
que esteja no caminho, como em Damas, porém com uma 
peculiaridade: o salto pode se dar sobre peças suas ou do 
adversário, não configurando uma captura. 
 

Regras do jogo 
 
1. Cada jogador tem 10 peças, nas suas respectivas cores, 
em um tabuleiro tradicional de 8 x 8 casas, ocupando os 
cantos opostos do tablado, conforme a imagem. 
 

2. Os jogadores decidem quem começa primeiro e, na vez de 
cada jogador, este pode mover uma única peça na horizontal, 
vertical ou diagonal. O objetivo é mover todas as peças para 
o canto oposto do tabuleiro. 
 

4. Durante cada lance, uma peça pode saltar qualquer outra 
sempre na mesma direção, desde que termine ocupando um 
espaço previamente vazio. Após o pulo de uma peça, caso 
possa realizar imediatamente outro salto com ela, o jogador 
pode fazê-lo, até que não poder ou querer mais. 
 

5. Os saltos são opcionais e não correspondem a capturas; 
todas as peças saltadas permanecem no tabuleiro. Não é 
obrigado ao jogador, completar todos os saltos disponíveis. 
 

 6. Ganha o jogador que 
chegar no lado oposto do 

tabuleiro primeiro, com todas 
as suas peças posicionadas. 
Mas, perde o jogo depois de 
30 jogadas quem: ainda tiver 

peças na sua própria base 
ou quem retornar a esta para 

bloquear o oponente. 
 
Posição inicial das peças >> 
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