
Nome da atividade: Jogo Dama Rítmica

Objetivos Pedagógicos: Geral - Fortalecer a memorização dos nomes e valores das

figuras rítmicas presentes na teoria musical, através do jogo da Dama.

Específicos - Fomentar o trabalho em equipe, a concentração, o raciocínio, a estratégia

e o aprendizado musical.

Participantes (faixa etária): Alunos de 7° a 9° ano do ensino regular, ou com alunos

de teoria musical de uma escola especializada.

O jogo Dama Rítmica traz a proposta/possibilidade de trabalhar em sala de aula

a fixação da associação de figuras rítmicas ao seu valor correspondentes a compassos

simples, uma vez que os movimentos estão subordinados ao valor da figura

representada na peça.

Fonte: Bohumil Med, 1996.

DESCRIÇÃO

● O jogo Dama Rítmica tem dois ou mais participantes em cada equipe, que usam um

tabuleiro para jogar.

● As peças representam figuras rítmicas musicais e seus valores em compassos simples;

● Cada casa do tabuleiro representa a divisão rítmica de ½ tempo de um compasso

simples (2/4, 3/4, 4/4);

● Assim, cada figura rítmica terá seus movimentos a partir de seus respectivos valores.

● O Jogo Possui:

● 2 jogadores ou duas equipes;



● Peças (figuras rítmicas musicais) - 24 peças, 12 peças por equipe, diferenciadas

por cor.

● Tabuleiro - tabuleiro de 64 casas, claras e escuras.

● Distribuição - 12 peças da mesma cor para cada jogador, posicionadas nas

casas escuras, ocupando as três linhas mais próximas de cada jogador.

● Objetivo - Capturar todas as peças do oponente ou deixá-lo impossibilitado de mover.

● Como conclusão do Jogo, a equipe que não obteve êxito no jogo efetuará, com as

peças restantes no tabuleiro, a construção rítmica do preenchimento de compassos

simples na pauta localizada no verso do tabuleiro, havendo também a possibilidade de

trocar peças por outras que, somadas correspondem ao seu valor.

DEFINIÇÕES

● Dama - a peça coroada após parar na última linha do tabuleiro. Essa mesma peça é

virada e a imagem é substituída pela semibreve.

● Grande diagonal - a maior linha formada diagonalmente pelas casas escuras, porém, a

semibreve percorrerá a distância de 8 casas.

● Lance - o deslocamento de uma peça para outra casa.

● Captura - um lance onde uma peça passa por cima de uma peça adversária que está

entre a sua casa e a sua casa de destino.

● Tomada em cadeia – um lance onde uma peça captura duas ou mais peças

sucessivamente.

O JOGO

O tabuleiro deve ser posicionado de modo que a grande diagonal comece do lado

esquerdo de cada jogador. Assim, a primeira casa à esquerda de cada jogador será preta.

O jogador que estiver jogando com as peças brancas começa o jogo, podendo dar o

primeiro lance. A seguir, os jogadores alternam jogadas até o fim do jogo. As peças

comuns (colcheias, semínimas, semínimas pontuadas e mínimas) só podem se

movimentar para a frente, para a casa preta livre referente ao seu valor, diagonal à sua

casa atual, porém, é necessário que se mova as oito casas referentes ao seu valor, sendo

assim, a Dama fica livre para mover-se em diferentes direções, desde que o caminho



esteja livre. O jogo termina quando todas as peças de um jogador forem capturadas ou

quando este não puder mais fazer nenhum lance válido.

CAPTURA

A captura das peças é obrigatória (automaticamente anula-se o valor das figuras)

ou seja, se na vez de um jogador ele puder capturar uma peça adversária, ele deve

executá-la. Quando tiverem duas ou mais capturas possíveis, o jogador deve realizar o

lance onde houver o maior número de capturas. Em caso de equivalência, o jogador

pode escolher qual das capturas irá fazer. As peças comuns podem capturar para frente e

para trás somente peças adversárias adjacentes às suas. As damas não podem capturar

peças distantes na sua diagonal, pois a peça que está no caminho anula o seu valor.

Quando uma captura é realizada, a peça capturada é removida do tabuleiro, ficando em

poder do jogador que a capturou. Quando uma peça faz uma captura e fica numa

posição onde é possível fazer outra captura, ela deve fazê-la na mesma jogada,

realizando uma tomada em cadeia. A peça deve fazer isso até que não seja mais possível

capturar peça alguma neste lance.

EXEMPLOS DE LANCES

1° - O jogo se inicia com um movimento da ponta esquerda de cada jogador ou grupo.

Correta Incorreta

2° - O movimento de cada peça é referente ao valor da figura rítmica. Veja o exemplo
do movimento da semínima, que equivale a duas casas do tabuleiro:



3º - Movimentos com captura de peças:

Corretos:

Incorreto:

4° - Impossibilidade de movimentos (GAME OVER).



5° - Os jogadores impossibilitados de fazerem jogadas, irão criar compassos rítmicos

quaternários, ternário e binários, com as peças que sobraram no tabuleiro.
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