
 

Blue and Gray (Azul e Cinza) 
 

Esse jogo está entre os 15 melhores jogos de tabuleiro abstratos 
para dois jogadores. Inventado por Henry Busch e Arthur Jaeger 
em 1903, foi patenteado, mas nunca publicado. O jogo foi 
destaque no livro A gamut of games, de 1969 e na obra The book 
of classic board games, de 1991. Neste livro foi equiparado ao 
nível de jogos bem sucedidos como Damas, Gamão, Go, Mancala 
entre outros. Recebeu, ainda, outros nomes, como Capitães e 
Soldados, motivo pelo qual tem referência a azul e cinza: as cores 
dos uniformes dos sulistas e nortistas na Guerra Civil americana. 
 

Em Blue and Gray cada jogador possui 18 peças, sendo 17 
guardas e 1 capitão, com suas respectivas cores, clara e escura; 
com a ressalva de que os capitães devem ser marcados com 
estrela ou cruz para se diferenciarem do restante das peças.  
 

Regras do jogo 
 

Os jogadores decidem quem começa e se alternam nas jogadas. 
Somente uma peça (capitão ou guarda) pode ser movida por vez. 
 

O capitão movimenta-se um passo para cada casa vazia 
adjacente, devendo percorrer o caminho que está traçado para ele, 
durante os 17 graus, até o centro do tabuleiro. Caso a casa esteja 
ocupada, o capitão só poderá seguir adiante quando esta ficar 
livre. O capitão não pode sair deste caminho delimitado, também 
não pode capturar guardas e nem ser capturado por eles. 
 

Os guardas podem se mover em qualquer direção na ortogonal 
para pontos vazios adjacentes - ou na diagonal apenas na rota do 
capitão. A captura se dá com um guarda saltando sobre outro até 
uma casa vazia adiante. Mas, este não pode pular o capitão. 
 

Os saltos dos guardas (capturas) são obrigatórios, podendo 
acontecer saltos múltiplos se houver sempre uma casa vazia após 
outros guardas, inclusive em diferentes direções. Se houver mais 
de um guarda em direções diferentes, o jogador poderá escolher 
para onde saltar. 
 

Os guardas não podem entrar no espaço central do tabuleiro que 
abrange quatro casas e onde deverão chegar os capitães. 
 

O vencedor do jogo será aquele que avançar seu capitão ao longo 
de seu traçado até o centro demarcado por uma estrela no 
tabuleiro. Para impedir isto, o oponente usará seus guardas como 
forma de bloqueio ao avanço do capitão adversário. 
 

Se os dois capitães estiverem bloqueados e nenhum jogador tiver 
a possibilidade de romper esse bloqueio, vence o jogo aquele que 
tiver avançado mais o seu capitão pela rota delimitada. 
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