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RESUMO 

 

A Lei 10.639/03 trata da obrigatoriedade de inclusão do ensino de história e cultura afro-

brasileira, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficial e particulares. Para 

tal, se faz necessário a formação e a capacitação de professores nas diversas áreas do saber. 

No campo da matemática, concluímos na pesquisa do mestrado, que é possível articular o 

ensino desta área do saber com a Lei 10.639/03, por intermédio de jogos africanos, em 

particular, o jogo Mancala. O termo Mancala é utilizado para designar uma família com mais 

de duzentas variações de jogos de covas, classificados por Mancala II, III e IV. No mestrado, 

a pesquisa concentrou-se no Mancala II, por ser esta, uma variação de fácil manuseio bem 

como a mais conhecida pelo mundo ocidental. Já o Mancala IV, é mais conhecido na África 

Oriental e na Ásia. É a variação mais complexa desses jogos, tanto em seu manuseio como 

nas operações matemáticas envolvidas em sua prática. Além disso, esta variação traz consigo 

práticas culturais provenientes da África Oriental, pouco conhecido por nós ocidentais. Foi 

neste contexto que percebemos a necessidade de aprofundarmos a pesquisa iniciada no 

mestrado com o Mancala II para o Mancala IV. Neste sentido, a tese se propõe a investigar as 

potencialidades do jogo africano Mancala IV para o campo da educação matemática, ensino 

de história e cultura africana. Para tanto, nos propomos a construir conceitos de matemática 

bem como conhecimentos sobre história e cultura africana a partir de situações concretas do 

jogo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem exploratória, tipo etnográfica, que 

teve como lócus da pesquisa, três cidades da província de Nampula em Moçambique. Os 

sujeitos da pesquisa foram um grupo de trinta pessoas, alguns deles, membros da Associação 

Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula, outros, intelectuais do campo da filosofia e 

sociologia e, a grande maioria, com pouca instrução escolar. Em Moçambique, a investigação 

ficou centrada em duas variações do Mancala IV, o M’pale e o Mthadje. No campo da história 

e cultura africana, concluímos nesta pesquisa, que este jogo contribui para preservar a 

identidade cultural do africano, pois enquanto jogam, os anciões transmitem para os mais 

jovens, os saberes ancestrais africanos. Na prática do jogo, também se transmite valores 

filosóficos e sociais que contribuem para a convivência coletiva. Dentre os referenciais 

culturais africanos apurados, encontramos a circularidade, partilha, coletividade, 

ancestralidade, cosmovisão africana, religiosidade, ludicidade e oralidade. Estes referenciais 

também estão presentes nos valores civilizatórios afro-brasileiros. Sendo assim, concluímos 

nesta pesquisa que o jogo Mancala IV também pode contribuir para o ensino de história e 

cultura afro-brasileira. O Mancala IV é um jogo de estratégia que exige rapidez mental e 

muita concentração. É um jogo matemático por estar envolvido em sua prática o cálculo 

mental e operações matemáticas simples e complexas. As diversas possibilidades de 

movimentos podem ser potencializadas para a construção de conceitos matemáticos 

sistematizados pela a escola. Neste sentido, consideramos que este jogo pode contribuir, 

dependendo da orientação do professor, como um material didático para o campo da educação 

matemática, pedagogia, ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. 

 

Palavras-Chave: Jogos Mancala; Educação Matemática; Ensino de História; Cultura 

Africana e Afro-brasileira 



ABSTRACT 

 

The Law 10.639 / 03 deals with the compulsory inclusion of the teaching of history and afro-

Brazilian culture, in schools teaching fundamental and medium, official and private. To this 

end, becomes required the training and capacity building of teachers in various areas of 

knowledge. In the field of mathematics, we concluded in the master's research, the possibility 

to articulate the teaching of mathematics to the Law 10.639/03, through in African Games, in 

particular, the Mancala game. Mancala is the term used of designate a family with more than 

two hundred variations of pits games, ranked by Mancala II, III and IV. At the master's, the 

research focused on Mancala II, as this is a variation of easy handling and the best known in 

the Western world. Already Mancala IV, is best known in East Africa and Asia. It is the most 

complex variation of these games, both in handling and in the mathematical operations 

involved in their practice. Moreover, this variation brings cultural practices from East Africa, 

little known to us Westerners.  In this context, we realize the need to deepen the research that 

started in the master's with Mancala II for Mancala IV. In this sense, the thesis aims to 

investigate the potential of the African game Mancala IV to the field of mathematics 

education, the teaching of history and African culture. To this end, if intends build math 

concepts, as well as, build knowledge of African history and culture through from concrete 

situations of the game. This is a qualitative research with exploratory approach, kind 

ethnographic, which had as locus of research, three cities of Nampula Province in 

Mozambique. The research subjects were a group of thirty people, some of them members of 

the Provincial Association of Traditional Games of Nampula, others, intellectuals of the field 

of philosophy and sociology and, the vast majority, with little schooling. In Mozambique, the 

research was focused on two variations of Mancala IV, the M'pale and Mthadje. In the field of 

African history and culture, we concluded in the research what this game contributes to 

preserve the cultural identity of the African because, while they play, the elders teach to the 

younger, knowledges African ancestors. In practice the game, also if transmits philosophical 

and social values that contribute to living together collective. Among the studied african 

cultural referentials, we find the circularity, sharing, collectivity, ancestry, african worldview, 

religiosity, playfulness and orality. These references are also present in civilizing values 

african-Brazilians. In reazon of this, we concluded in this study that the Mancala IV game can 

also contribute for teaching history and afro-Brazilian culture. The Mancala IV is a strategy 

game that requires a lot of concentration and mental speed. It is mathematical game because 

in them are involved the mental calculation and simple and complex mathematical operations 

in his practice. The various possibilities of movements must be leveraged to build 

mathematical concepts systematized by the school. In this sense, we consider that this game 

can to be defined, depending on the orientation of the teacher, as a teaching material for the 

field of mathematics education, pedagogy, teaching history and afro-Brazilian culture and 

african. 

 

Key-words: Mancala games; Mathematics Education; History teaching; African culture 

and Afro-Brazilian 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O jogo Africano Mancala IV, educação matemática, ensino de história e cultura 

africana, constituem a inspiração filosófica desta investigação que apresenta um relativo 

afastamento crítico do eurocentrismo, geralmente praticado na formação educacional, e nos 

campos de pesquisa em educação no Brasil. Nosso interesse por esta pesquisa nasceu da 

necessidade de aprofundarmos os conhecimentos de um trabalho realizado no mestrado com o 

jogo africano Mancala II, onde analisamos as suas potencialidades no campo da educação 

matemática, ensino de história e cultura afro-brasileira, (Pereira R., 2011).  

 Meu interesse pelo ensino de história e cultura afro-brasileira se deu, incialmente, pela 

necessidade da inclusão da Lei 10.639/03 nas aulas de matemática. Sou professor de 

matemática do ensino básico de escola pública no Espírito Santo, gozando de licença 

remunerada para cursar o Doutorado. Sou grato a prefeitura de Cariacica e Vitória, ES, por ter 

me proporcionado a oportunidade de prosseguir meus estudos iniciados, em 2007, com o jogo 

Mancala II nas escolas municipais e posteriormente, sistematizada no mestrado em 2011. Os 

resultados apresentados em sala de aula, me deixaram muito animado com este jogo. 

Incialmente, tive muitos problemas em minha atuação profissional devido a uma concepção 

tradicional de ensino de matemática pautado em aulas expositivas, demonstrações e exercícios 

impostos pelo modelo didático tradicional. 

 Não conseguia perceber o motivo para tanto desinteresse pelas aulas de matemática, 

pensava e praticava a ideia que os alunos não queriam nada com esta disciplina, ou seja, o 

problema não estava com o professor, era gerado pela falta de motivação para a aprendizagem 

matemática. Consideramos também, que a minha prática de sala de aula, pouco contribuía 

para mudar este quadro e, a consequência disso, era o baixo rendimento da maioria dos alunos 

em matemática. Entretanto, este quadro passou a ter outro contorno a partir do momento em 

que me engajei num projeto institucional da escola Heloísa Abreu Júdice de Mattos da 

prefeitura de Vitória – ES, em que tratava da inclusão da Lei 10.639/03. De início, fiquei 

perdido, sem saber o que fazer, tendo em vista a minha prática tradicional de ensino e a 

formação no campo das ciências exatas, que não se relaciona com as questões culturais por 

considerar a matemática uma linguagem universal e, portando, sem relação com a temática da 

Lei 10.639/03. 

 Além da falta de interesse pela matemática, presenciei no ambiente escolar, em 

diversas oportunidades, conflitos sociais onde alunos afro-brasileiros eram vítimas de atitudes 

preconceituosas. Não estava preparado para lidar com a diversidade cultural e, portanto, não 
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conseguia fazer uma intervenção socioeducativa mediante ao preconceito e ao racismo na 

escola. Aliado a essa incapacidade de lidar profissionalmente com a diversidade na escola 

surge a teoria da democracia racial brasileira, onde as pessoas pautadas nesta concepção 

utópica, praticam a ideia que não existe preconceito e nem racismo no Brasil.  

 No entanto, me incomodava de extrema maneira, quando um aluno afro-brasileiro 

sofria com atitudes preconceituosas e racistas. Foi a partir desta sensibilização, que procurei 

de todas as formas possíveis um viés para incluir a Lei 10.639/03 nas aulas de matemática. 

Não foi uma associação fácil, a falta de material didático e a percepção matemática 

tradicional, dificultaram a inclusão das africanidades matemáticas1. Apesar disso, me 

disponibilizei a estudar o jogo Mancala para incluir nas aulas de matemática a temática da 

Leia 10.639/03. Foi neste contexto que comecei a utilizar o jogo Mancala em minhas práticas 

pedagógicas. A primeira consequência foi a identificação dos alunos com o jogo. Pela 

primeira vez, percebi os alunos interessados e participando da atividade com o jogo. Foi, 

também, a primeira vez que o professor deu uma aula diferenciada do convencional.  

 Outra consequência, foi a relação do professor com o aluno que melhorou 

consideravelmente. A utilização do jogo em sala de aula promoveu interação e aproximação 

do professor com o aluno e, a consequência, foi notada durante as aulas. Os alunos passaram a 

se identificar com o professor e, consequentemente, começaram a perceber a matemática 

numa outra dimensão, ou seja, aquela disciplina, até então considerada “chata”, passou a ter 

outro valor. No campo da cultura africana, pela minha ignorância, pensava que estava 

incluindo a temática pelo fato de estar trabalhando com um jogo africano. Neste contexto, 

ainda encontramos muitos professores que pensam que a Lei 10.639/03 está voltada para o 

entorno da semanada da consciência negra, onde trabalham “de maneira superficial, voltada 

para aspectos mínimos da cultura africana e sem procurar uma profundidade que crie um real 

conhecimento sobre as sociedades africanas e as suas histórias e culturas”, (CUNHA Jr., 

PEREIRA, p. 1, 2011).   

 A empolgação pela prática do jogo na escola me despertou a curiosidade de tal 

maneira que passei a investigar suas potencialidades no campo da matemática. Na prática do 

jogo, percebi a possibilidade de construir conceitos matemáticos por intermédio de situações 

concretas, e esta descoberta foi potencializada em sala de aula. Neste contexto, as aulas 

                                                           
1 Há de considerar que o ensino de matemática não dever ser pautado apenas em contexto europeu. No processo 

de ensino e aprendizagem matemática, deve-se enfatizar a contribuição de diversas culturas para a produção 

matemática universal, inclusive as culturas africanas, asiáticas, europeias e árabes. Neste sentido é que tomamos 

a liberdade para definir africanidades matemáticas como um termo para denotar um processo de ensino e 

aprendizagem matemática num contexto afro-brasileiro. 
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ficaram mais atrativas e a consequência foi a construção de conceitos contextualizados com a 

dinâmica do jogo. Entretanto, é digno de nota, que nem todos os conceitos podem ser 

construídos por uma situação real do jogo, ou ainda, que em todas as aulas, tem que se 

trabalhar com o jogo. O jogo é um recurso, que dependendo da orientação do mediador, pode 

contribuir para a construção de conhecimentos. Portanto, existem vantagens e desvantagens 

quanto a utilização de jogos em sala de aula. 

 A falta de planejamento bem como a falta de mediação do professor numa aula 

utilizando jogos, se configuram numa desvantagem, pois os alunos jogam e não sabem porque 

estão jogando e, nem qual a relação do jogo com situações concretas do cotidiano. Outro fator 

que pode ser negativo quanto a utilização de jogos é utilizá-lo demasiadamente sacrificando 

com isso o tempo para a construção de conhecimentos. Nas minhas aulas, a utilização dos 

jogos, acontecia uma vez por semana, dependendo de alguns fatores, como o aumento do 

rendimento nos testes e a execução das atividades propostas pelo professor. Na minha prática, 

estabeleci uma relação de diálogo com os alunos, tanto que num certo dia, tendo planejado 

duas aulas em uma turma, com exercícios propostos no livro, fui surpreendido por um aluno 

que disse: “professor já fizemos as atividades, podemos jogar o Mancala, faz dias que não 

jogamos? ”. Respondi então para o aluno: “por gentileza, desça até a coordenação pedagógica 

e diga que o professor está precisando dos tabuleiros”.  

 Neste contexto, o jogo contribuiu para a mudança de postura do professor em relação 

ao aprender e reaprender a dar aula de matemática. Contribuiu também para se estabelecer 

uma relação de diálogo com os alunos e para aumentar a autoestima deles em relação a 

matemática. Entretanto, no campo da cultura, precisávamos avançar. Foi durante as 

investigações sobre o jogo, que descobrimos que ele é praticado na África com as sementes 

do Baobá. A partir desta informação, comecei a pesquisar sobre a árvore e a sua relação com 

o jogo Mancala.  

 O Baobá é considerado uma árvore sagrada para a religião de matriz africana. 

Embaixo desta árvore é que os antepassados africanos descansavam das caminhadas, 

cultuavam seus ancestrais e planejavam as estratégias de caça. Por meio do Baobá 

potencializamos o ensino de história e cultura afro-brasileira nas aulas de matemática, onde 

contamos histórias, lendas e folclores, que se desenvolveram em torno desta árvore na África 

e no Brasil. A Maria Gorda, por exemplo, é uma lenda sobre o Baobá que foi desenvolvida 

em Paquetá, no Rio de Janeiro. É aos pés desta árvore que também acontecem várias 

manifestações culturais na semana do entorno do vinte de novembro. No Rio Grande do 

Norte, acontece a Louvação ao Baobá, um evento promovido pelo Raízes, um grupo de 
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ativistas negros de Mossoró. Em Fortaleza, acontece o Memórias de Baobá, um evento 

promovido pela Universidade Federal do Ceará sob a coordenação da professora Sandra 

Haydée Petit. Esta riqueza cultural africana foi potencializada em sala de aula por meio de um 

vídeo documentário2. 

 Foi uma evolução didática enorme. Um professor que trabalhava nos moldes de uma 

pedagogia tradicional3 construiu um documentário para retratar a cultura afro-brasileira nas 

aulas de matemática. Desta forma, a minha prática pedagógica evoluiu de um ensino 

tradicional4 para uma abordagem pautada na concepção pedagógica moderna5, na qual se 

encontra a Pretagogia6.  A Pretagogia é um referencial teórico-metodológico pautado “numa 

abordagem afrocentrada para formação de professores/as e educadores/as de modo geral” 

(PETIT, 2015, p. 119). De acordo com a autora, a Pretagogia “parte dos elementos da 

cosmovisão africana, porque considera que as particularidades das expressões 

afrodescendentes devem ser tratadas com bases conceituais e filosóficas de origem materna, 

ou seja, da Mãe África (PETIT, 2015, p. 119). Desse modo, segundo a autora, a Pretagogia se 

nutre de conteúdos, saberes e conhecimentos de origem africana, isto é, ela se apoia em uma 

maneira particular africana de ser e de estar no mundo. Tal modo de ser, de acordo com a 

autora, revela a maneira do africano compreender, interpretar e perceber o cosmo, ou seja, 

revela a cosmovisão africana. A Pretagogia, de acordo com a autora, é um referencial 

                                                           
2 Informações detalhadas sobre a árvore bem como a sinopse do documentário se encontram na dissertação “O 

Jogo Africano Mancala e o Ensino de Matemática em Face da Lei 10.639/03”. (PEREIRA R., 2011) 
3 A denominação “concepção pedagógica tradicional” ou “pedagogia tradicional” foi introduzida no final do 

século XIX com o advento do movimento renovador que, para marcar a novidade das propostas que começaram 

a ser veiculadas, classificaram como “tradicional” a concepção até então dominante. Assim, a expressão 

“concepção tradicional” subsume correntes pedagógicas que se formularam desde a Antiguidade, tendo em 

comum uma visão filosófica essencialista de homem e uma visão pedagógica centrada no educador (professor), 

no adulto, no intelecto, nos conteúdos cognitivos transmitidos pelo professor aos alunos, na disciplina, na 

memorização. (SAVIANI, 2005, p. 31)  
4 O ensino tradicional (...), é essencialmente verbalista, mecânico, mnemônico e de reprodução do conteúdo 

transmitido via professor ou via livro texto, o que faz com que a forma utilizada - aula expositiva - seja bastante 

precária e desestruturada. (MISUKAMI, 1986, p. 114) 
5 Contrapondo-se à concepção tradicional, a concepção pedagógica renovadora se ancora numa visão filosófica 

baseada na existência, na vida, na atividade. Não se trata mais de encarar a existência humana como mera 

atualização das potencialidades contidas na essência. A natureza humana é considerada mutável, determinada 

pela existência. Na visão tradicional o privilégio era do adulto, considerado o homem acabado, completo, por 

oposição à criança, ser imaturo, incompleto. Na visão moderna, sendo o homem considerado completo desde o 

nascimento e inacabado até morrer, o adulto não pode se constituir como modelo, razão pela qual a educação 

passa a centrar-se na criança. Do ponto de vista pedagógico o eixo se deslocou do intelecto para as vivências; do 

lógico para o psicológico; dos conteúdos para os métodos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; 

da disciplina para a espontaneidade; da direção do professor para a iniciativa do aluno; da quantidade para a 

qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de 

inspiração experimental baseada na biologia e na psicologia. (SAVIANI, 2005, p. 33).  
6Pretagogia é uma abordagem pedagógica teórico-metodológica afro-referenciada para a formação de 

professoras/es na área das africanidades. Maiores informações, consultar: PETIT, Sandra Haydée. Pretagogia: 

Pertencimento, Corpo-Dança Afroancestral e Tradição Oral Africana na Formação de Professoras e 

Professores. 1. ed. Fortaleza: EdUECE, 2015. v. 1. 261p. 
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fundamentalmente propositivo, potencializador, embora esteja relacionado com a busca da 

descolonização das mentes e do combate ao preconceito e racismo incutido na sociedade 

brasileira e em outros países que experenciaram processos de desvalorização, negação ou de 

ausência de referenciais africanos na educação. Para a autora, a Pretagogia é um referencial 

mais proativo do que reativo, ou seja, “mais que revelar explicitamente o racismo, 

prentendemos valorizar nossas raízes africanas, com divesos modos de atuação, inclusive 

geográfica, já que as africanidades se apresentam de formas muito diversas segundo o 

continente africano” (PETIT, 2015, p. 150).   

De encontro com os ideiais da Pretagogia, é que as minhas aulas passaram a ter 

também um referencial teórico-metodológico de matriz africana. E não parei no Baobá. Após 

um estudo mais detalhado sobre a cultura afro-brasileira, com a contribuição de diversos 

intelectuais afro-brasileiros, despertou em mim um sentimento de pertencimento, uma 

identidade afro-brasileira, digamos assim, que estava adormecida. Hoje, me sinto militante e 

atuante em prol de uma educação brasileira que de fato inclua conhecimentos com 

referenciais africanos.  

 Na escola, passei a desenvolver com os alunos, depois do Baobá, a construção de 

conhecimentos sobre circularidade, oralidade, corporeidade, tradição, ancestralidade, 

musicalidade, coletividade e cosmovisão africana. Estes, são valores civilizatórios afro-

brasileiros que estão presentes em diversas manifestações culturais afro-brasileiras, como na 

roda de samba, na capoeira, na religião de matriz africana, nas danças, no jogo Mancala e na 

culinária. A construção destes conceitos contribuiu para o aumento da autoestima dos alunos 

em relação a nossa cultura afro-brasileira. Trabalhar com estes referenciais contribui ainda 

para resgatar nossas origens e valorizar nossas práticas culturais afro-brasileiras.  

 Ao trabalhar com os referenciais afro-brasileiros, a minha prática pedagógica foi de 

encontro com o propósito da Pretagogia que “é de trabalhar com todas as referências africanas 

e afrodiaspóricas que veiculam a cosmovisão africana, o que de fato é um universo imenso de 

diversidade” (PETIT, 2015, p. 151). A Pretagogia, segundo a autora, possui como 

fundamento, “valorizar as contribuições pedagógicas e filosóficas da matriz africana para a 

prática educacional” (PETIT, 2015, p. 151). Entretanto, a Pretagogia não é uma metodologia, 

ou seja, não se configura em um manual de “técnicas e porque não se preocupa também em 

teorizar não somente seus procedimentos, mas em produzir novos conceitos, filosofando” 

(PETIT, 2015, p. 155). 

 Foi neste viés que se deu o trabalho com o jogo Mancala sempre de encontro com a 

filosofia da Pretagogia. A consequência deste trabalho com o jogo na escola foi o aumento do 
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rendimento dos alunos em matemática e o resgate do sentimento de pertencimento, de 

identidade afro-brasileira. Tive a percepção destas conclusões em diversos momentos, 

entretanto, um deles foi tão marcante, que não consigo esquecer. Certo dia, estava chegando 

na sala de aula quando percebi um aluno que estava com os braços na porta me esperando. 

Era um belo rapaz, digo, um belo adolescente, muito alegre e simpático. O braço na porta era 

para se fazer notado, queria me dizer algo. Perguntei então. Tudo bem, como está? “Ele 

respondeu, mais ou menos”, retruquei então, o que aconteceu? Ele me disse. “Esta carteirinha 

de estudante”. Olhei para a carteirinha e não percebi nada de errado. Disse então para o aluno. 

Olha, que legal, agora você poderá pagar meia entrada no cinema. O aluno então disse. “Não 

gostei da carteirinha”. Retruquei novamente. Por que não gostou? Ele disse. “A minha foto”. 

Perguntei novamente. Qual o problema com a sua foto? Ele respondeu. “Estou muito pálido 

nesta foto, estou branco. Você sabe não é professor, eu sou negro”. Ele afirmou com tanta 

convicção e orgulho, ou seja, um sentimento de identidade. O jogo, dependendo da orientação 

do professor, pode contribui para resgatar na escola o sentimento de identidade cultural afro-

brasileira. Em nossa dissertação, concluímos que o jogo Mancala contribui para construir 

conceitos de matemática e conhecimentos sobre história e cultura afro-brasileira7.  

 Entretanto, ao concluirmos a pesquisa do mestrado, percebemos que havia uma lacuna 

referente aos jogos de covas, considerando-se que havia um completo desconhecimento sobre 

as regras do jogo Mancala IV bem como sua relação com as práticas culturais presentes na 

África oriental, local onde se pratica este jogo no continente africano, com uma cultura, até 

então, pouco conhecida por nós ocidentais. Sabíamos apenas que esta era a variação mais 

complexa dos jogos de covas e, portanto, para compreender melhor o seu potencial no campo 

da matemática e da cultura, seria necessário investigarmos suas potencialidades matemáticas e 

culturais.  A complexidade apresentada nas regras e na prática desta variação de jogos de 

covas me despertaram a curiosidade e ao mesmo tempo, senti-me desafiado com o novo, algo 

que ainda não conhecia, mas queria desvendar. Em nossa hipótese, ser complexo na regra e na 

prática significa a possibilidade de encerrar muitos elementos culturais e matemáticos, que 

ainda estão ocultos nesta variação, mas que podem ser desvendados numa investigação mais 

profunda. 

 Partindo deste pressuposto, nos propomos a ampliar as investigações iniciadas com o 

Mancala II para o Mancala IV, neste trabalho. A investigação sobre o Mancala III não será 

contemplada neste momento da pesquisa devido ao tempo disponível para tal, entretanto, 

                                                           
7 (PEREIRA R., 2011) 
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pretendemos abordar esta variação posteriormente no Pós-Doutorado. Nesse contexto, o 

propósito da tese é investigar as potencialidades do jogo africano Mancala IV para o campo 

da educação matemática, ensino de história e cultura africana. Em primeiro momento, surge a 

seguinte indagação: existem potencialidades matemáticas e culturais no jogo Mancala IV? 

Para responder a esse questionamento, nos propomos a examinar as regras e a prática do jogo 

para comprovar nossa hipótese. Pretendemos mostrar nesta pesquisa que o Mancala IV é um 

jogo intelectual e que estão envolvidos na sua prática diversas operações matemáticas. 

Através da prática do jogo, pretendemos identificar e operacionalizar por intermédio de 

situações concretas, a construção de conceitos matemáticos. Pretendemos ainda estudar o 

valor filosófico e social destes jogos para o povo africano bem como analisar a possibilidade 

de o Mancala IV promover a sociabilidade entre seus jogadores. No campo da cultura, 

pretendemos identificar as práticas culturais presentes nestes jogos a partir do seu local de 

origem, a África Oriental. Para este fim, escolhemos três cidades da província de Nampula em 

Moçambique como Lócus da pesquisa tendo como sujeitos da investigação um grupo de trinta 

pessoas, alguns deles, membros da Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula, 

outros, intelectuais do campo da filosofia e sociologia e, a grande maioria, com pouca 

instrução escolar. A escolha do local se deu pelo fato de Moçambique e Brasil ter em comum 

o mesmo colonizador e, por conseguinte, a mesma língua. Investigações preliminares 

provenientes do jornal @VERDADE8 de Moçambique, revelaram ser estes jogos 

considerados como desporto de massa na cidade de Nampula. Além disso, a reportagem 

revelou existir nesta cidade uma Associação de jogos de covas que desenvolve um projeto 

social para a promoção desta prática desportiva em presídios desta cidade. 

 Tais informações apontaram um potencial cultural elevado destes jogos em 

Moçambique, mas que necessitavam de uma apuração mais detalhada. Foi neste contexto, que 

percebemos a necessidade de uma pesquisa de campo em Moçambique. Estava consciente e 

ansioso para começar a pesquisa, entretanto, nem tudo é fácil, principalmente quando se trata 

de uma pesquisa. Ocorreram vários obstáculos no percurso, entre eles, o financeiro. Sou 

professor do ensino básico, atualmente gozando de licença remunerada para cursar o 

doutorado. Com isso, não posso receber bolsa de estudos no programa, pois do contrário, 

perderia a licença remunerada. Sendo assim, a viajem para a África deveria ser custeada com 

recursos do próprio aluno e, eu não tinha este recurso, tendo em vista que, o salário de um 

professor da educação básica mal dá para manter o sustento da família. Neste percurso, meu 

                                                           
8 NAMPULA, Redação. Jogos tradicionais ganham terreno em Nampula. Nampula. @verdade. Quinta feira, 

21 mar. 2013. 
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pai adoeceu e, tive que dar todo o meu apoio para ele, sendo que lhe restava apenas um ano de 

vida. 

 Foi difícil superar a perda de meu pai, até o presente momento, ainda não consegui 

superar a perda, sinto muito a sua falta. Ele tinha muita vontade de me ajudar, mas os gastos 

com a doença minaram seus recursos. Lembro-me que ele sempre dizia, “quando for para a 

África, eu não quero me despedir de você, eu não vou aguentar”. Depois de alguns meses de 

sua partida, comecei a me reerguer e dar prosseguimento a pesquisa. Estava convicto que 

conseguiria ir para a África, mesmo não tendo recursos, tinha a certeza que conseguiria. Foi 

neste contexto que comecei a procurar um contato em Moçambique para desenvolver a 

pesquisa. O meu orientador conseguiu um professor que demonstrou interesse em fazer uma 

parceria, no entanto, não conseguimos. Com o tempo passando e a necessidade da pesquisa, 

procurei um contato na internet, mesmo sem conhecer ninguém em Moçambique. 

 Nas minhas buscas, encontrei uma dissertação de mestrado que um moçambicano 

tinha realizado pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). De posse de 

seu nome, procurei seu contato na internet. Depois de muita procura, encontrei o seu e-mail e 

lhe solicitei uma ajuda logística e apoio para a minha pesquisa em Moçambique. Também 

entrei em contato com o seu coorientador, um professor universitário de Moçambique. Passei 

vários meses sem resposta, estava muito frustrado, preocupado, o tempo passando, e a tão 

sonhada pesquisa em Moçambique, nada. Certo dia, numa conversa informal com o meu 

amigo Dr. Vanisio Luiz da Silva9, pesquisador em etnomatemática, lhe falei da minha 

pesquisa e da necessidade de um contato em Moçambique. Ele me disse que não conhecia 

ninguém por lá, entretanto, me colocou em conferência com o professor Dr. Arthur B. 

Powell10. Conversamos, lhe falei da necessidade da pesquisa e ele prontamente me indicou 

                                                           
9 Vanisio Luiz da Silva atua como professor de ensino fundamental e médio na rede municipal de São Paulo. 

Doutor em Educação (Matemática) pela Universidade de São Paulo; membro do Grupo de Estudos e Pesquisa 

em Etnomatemáticas Negras e Indígenas da Universidade Federal de Mato Grosso (GEPENI); membro do Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Etnomatemática da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (GEPEm-

FE/USP). Possui experiência na área de educação matemática, com ênfase nas pesquisas sobre os seguintes 

temas: Etnomatemática, Cultura Negra e Formação de Professores. 
10 Arthur B. Powell, Jr. é Professor Associado de Educação Matemática no Departamento de Educação Urbana 

no campus de Newark, da Universidade Rutgers, Nova Jersey, e cientista de pesquisa do corpo docente e diretor 

associado do Robert B. Davis Institute for Learning da Escola de Pós-Graduação da Educação em New 

Brunswick. Ele recebeu seu BA em matemática e estatística de Hampshire College, Amherst, MA; MA em 

matemática pela Universidade de Michigan, Ann Arbor, MI; e Ph.D. em Educação Matemática da Rutgers, a 

Universidade Estadual de Nova Jersey, New Brunswick. Interesses de pesquisa do Dr. Powell se concentram nas 

seguintes áreas onde ele publicou extensivamente: escrita e aprendizagem da matemática; 

etnomatemática; desenvolvimento de ideias matemáticas, raciocínio e heurísticas; desenvolvimento profissional 

de professores em matemática para o ensino e resolução colaborativa de problemas em matemática com a 

tecnologia. Atualmente, dirige o Grupo de Pesquisa em Comunicação, Tecnologia e aprendizagem da 

matemática que está envolvida em um projeto de investigação e de instrução, chamado e matemática. 
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duas pessoas que poderiam me ajudar. Um deles, inclusive, foi o Dr. Abdulcarimo Ismael11, 

Vice-Reitor da UniLúrio (Universidade Lúrio) em Moçambique, o coorientador que não tinha 

respondido meus e-mails. Entrei em contato novamente com ele e lhe falei que o professor Dr. 

Arthur B. Powell é quem tinha me indicado. Ele retornou o e-mail, e se propôs a ajudar. 

Primeiro, eu precisava de uma carta da instituição de ensino de Moçambique para conseguir o 

visto no consulado moçambicano no Brasil. Não imaginava ser tão difícil conseguir um visto 

para Moçambique, muitas exigências, principalmente, a exigência de uma carta de 

recomendação e a reserva de um hotel em Moçambique.  

 O professor Dr. Abdulcarimo Ismael demorou, mas enviou a carta. Sou grato a ele, ao 

Dr. Vanisio Luiz da Silva e ao Dr. Arthur B. Powell. Consegui o visto, e o próximo passo, foi 

conseguir o dinheiro para a viagem. Não tinha de onde tirar, no entanto, fui ao banco e 

consegui um empréstimo para pagar em quatro anos. Depois de algum tempo, o moçambicano 

da dissertação, Abudo Atumane Ossofo, me respondeu o e-mail e, foi o meu principal contato 

em Moçambique. Comprei as passagens, viajei para Moçambique, e o Abudo Atumane 

Ossofo me recebeu em Nampula. Ele providenciou a hospedagem junto a residencial da 

Universidade Pedagógica Delegação de Nampula e o seu apoio foi fundamental para o 

desenvolvimento da tese que foi estruturado em oito capítulos que apresentaremos a seguir.   

 O primeiro capítulo apresenta a relevância da pesquisa para o campo da educação. 

Também apresenta o referencial teórico que justifica a investigação. No capítulo dois, 

apresentamos a metodologia da pesquisa. O capítulo 3 apresenta os jogos Mancala IV bem 

como as potencialidades culturais das variações Bao, Igisoro e Owmeso. Neste capítulo 

também encontramos de forma detalhada as regras das quatro variações de jogos Mancala IV 

abordadas nesta pesquisa.  

                                                           
11 Doutor Abdulcarimo Ismael, é doutorado em Educação Matemática pela Universidade de Witwatersrand 

(RSA). Antes da nomeação como Vice-reitor da UniLúrio, desempenhava as funções de Diretor Pedagógico da 

Universidade. É docente regente de várias disciplinas na área de educação matemática, desempenhou as funções 

de chefe de departamento de matemática na Universidade Pedagógica (1989 – 1993) e de Diretor Pedagógico 

Central na Universidade Lúrio (desde 2008 - 2015), coordenou a comissão organizadora do 8º simpósio da 

Associação de matemática da África Austral. Foi membro da comissão instaladora da UP em Nampula (1995) e 

da comissão instaladora da Universidade Lúrio (2006-2007), e foi membro do comité local de organização do 

‘10th Meeting of the Southern Africa Association for Research in Mathematics and Science Education, Eduardo 

Mondlane University, Mozambique, January, 2001, da 5° Congresso Internacional sobre Etnomatemática, 

Maputo, 2014. Realizou vários estágios, destacando-se os seguintes: Alemanha, como “Visiting Academic”, em 

1992 e 1993, Austrália, como “Visiting Fellow”, em 1986, e nos Estados Unidos da América, “Post-doctor 

visiting”, em 2002, ligados à aspectos de investigação em educação matemática e completei vários cursos de 

capacitação académica nas áreas de metodologias de pesquisa e análise e tratamento de dados estatísticos. 

Atualmente, é membro de algumas organizações científicas internacionais, já foi representante nacional da 

comissão internacional de instrução matemática e vice-presidente do Grupo Internacional de Estudo sobre 

Etnomatemática, para além de coordenar a Grupo Regional de Estudos sobre a Etnomatemática, desde 2013. 
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As práticas culturais presente nos jogos de covas estão retratadas no capítulo quatro. 

No capítulo cinco, encontramos diversas práticas culturais moçambicanas bem como a sua 

relação com os jogos de covas. Dentre as manifestações culturais moçambicanos, destacamos 

neste capítulo a celebração Gwaza Muthini, o festival de vinho do canhoeiro e o festival de 

música popular moçambicana chamada de marrabenta. O capítulo seis apresenta uma 

discussão sobre o valor social dos jogos de covas em Moçambique bem como a sua utilização 

para a inclusão e reinserção social. Ainda neste capítulo, refletimos sobre as práticas 

filosóficas contidas na dinâmica dos jogos de covas. As discussões sobre as potencialidades 

matemáticas dos jogos Mancala IV estão contidas no capítulo sete bem como o papel destes 

jogos para a construção de conhecimentos matemáticos. Finalizando a pesquisa, apresentamos 

no capítulo oito as considerações sobre as potencialidades dos jogos Mancala IV para o 

campo da educação matemática, história e cultura africana e afro-brasileira. 

 

1.1 Justificativa e Relevância da Pesquisa 

 

 Após a conclusão do trabalho que se iniciou no mestrado, ficou uma lacuna em relação 

ao jogo Mancala IV, tendo em vista que, a pesquisa do mestrado ficou delimitada ao Mancala 

II. Sabíamos até então, que existem mais de duzentas variações destes jogos, e o Mancala IV 

se configura na variação mais complexa, tanto nas regras, como na prática. Além disso, 

desconhecíamos completamente suas potencialidades no campo da cultura e da educação 

matemática. É uma variação pouco conhecida por nós ocidentais. Estes jogos estão mais 

presentes na região oriental do continente africano. A complexidade desta variação e suas 

prováveis potencialidades poderiam ser desvendadas numa pesquisa mais aprofundada. Para 

tanto, havia a necessidade de uma pesquisa de campo, um estudo mais detalhado, de maneira 

presencial, para perceber na prática a importância destes jogos para a cultura africana.  

 A possibilidade de uma viagem para a África, ou seja, reencontrar nossas raízes, me 

deixou empolgado e bastante motivado. Não tinha dinheiro para a viajem, mas a certeza que 

realizaria o trabalho em África. A princípio, pensávamos numa pesquisa de campo em 

Uganda, Ruanda, Zanzibar e Moçambique. A escolha destes países é devida a bibliográfica 

investigada, proximidade entre eles e o auto grau de complexidade das variantes de jogos 

Mancala IV praticados nestes países. No entanto, a dificuldade financeira e o pouco tempo 

que ainda restava para a pesquisa, me obrigaram a delimitar o campo de investigação para 

Moçambique. A escolha foi influenciada pela similaridade da língua portuguesa e pelas 

informações colhidas durante o levantamento bibliográfico.  
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 Até o presente momento, pelo que já foi exposto, ainda não ficou evidente o que uma 

pesquisa sobre o Mancala IV poderia acrescentar de novo em relação à pesquisa realizada 

com o Mancala II. Com efeito, a partir de uma visão pautada na concepção da cultura 

ocidental, fica evidente tal comparação. Entretanto, partindo dessa mesma visão, podemos 

refletir e em contrapartida, até argumentar dentro do universo brasileiro a seguinte questão. 

Os traços culturais da região Sul do Brasil são os mesmos da região Nordeste? Será que existe 

alguma diferença? De fato, podemos dizer que existem muitas semelhanças como também 

podemos dizer que existem vários traços culturais que não se assemelham. O que é tradição 

cultural na região Nordeste pode não ser na região Sul e vice-versa. Será que nós brasileiros 

conhecemos todas as singularidades culturais regionais brasileiras? Hora, até mesmo dentro 

de um Estado, existe diversidade cultural. 

 Aqui no Espírito Santo, temos uma cultura singular de imigrantes pomeranos12 pouco 

conhecida em outros Estados brasileiros, assim como também, existem culturas indígenas 

provenientes da Amazônia que são pouco conhecidas ou desconhecida em outros Estados. 

Neste mesmo viés, encontra-se a cultura afro-brasileira, que muitos professores assumem 

desconhecer para justificar a não aplicação da Lei 10.639/03 nas escolas. Utilizamos a 

culinária, o vocabulário, a música, a dança, e outros traços culturais afro-brasileiros e não 

sabemos a origem africana, porque desconhecemos nossas raízes, a nossa identidade. É nesta 

perspectiva que podemos dizer que nós brasileiros, desconhecemos o imenso mosaico cultural 

brasileiro. Conhecemos traços culturais, desta ou daquela região, entretanto, na totalidade, a 

cada dia conhecemos algo novo, pois nossa cultura é riquíssima em diversidade. Eu mesmo 

quando viajei para Manaus, conheci uma culinária proveniente da cultura da região Norte, 

distinta da região Sudeste, de onde sou proveniente. O Tacacá, por exemplo, é um prato típico 

da região amazônica. O prato é famoso devido ao caldo chamado Tucupi, que é preparado a 

partir da mandioca, a mesma que se faz a farinha. O prato Tacacá contém como ingredientes o 

molho, a goma de tapioca, camarão e o jambu.  

 Hora, se não conhecemos nossa cultura em sua totalidade, aquela que se faz presente 

em nosso cotidiano, pois a diversidade cultura brasileira é imensa, conheceríamos nós, a 

cultura africana? Será que todos os africanos, os que fazem parte da África Ocidental e os que 

                                                           
12 A imigração europeia marcou a história do Espírito Santo. Desde meados do século XIX o Estado passou a 

receber grandes levas de imigrantes, dentre os quais se encontravam os pomeranos, tema de estudo deste 

trabalho. Eram oriundos da antiga região da Pomerânia que, após Segunda Guerra Mundial, deixou de existir no 

mapa europeu. Os pomeranos foram grandes desbravadores das terras capixabas, estabelecendo-se inicialmente 

na região das montanhas e, posteriormente, no final do século XIX e início do século XX, migraram também 

para o Norte do estado, em direção ao Vale do Rio Doce. (SPAMER, 2013, p. 1) 
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fazem parte da África Oriental, possuem todos os mesmos traços culturais? Será que as 

práticas culturais presentes no Mancala II são as mesmas que estão contidas no Mancala IV? 

Com efeito, as práticas culturais provenientes da África ocidental muito se assemelham com 

as provenientes da África Oriental, entretanto, existem traços culturais que se divergem pela 

dinâmica civilizatória dos antepassados africanos. As práticas religiosas da religião de matriz 

africana em Moçambique, região oriental da África, se assemelham com as práticas religiosas 

de matriz africana em Angola, região ocidental da África, porém, existem diferenças nos 

traços culturais e nos rituais. A mesma reflexão se faz pertinente aos outros aspectos culturais, 

apesar de existirem semelhanças, existem também diferenças entre si.  

 Nesta perspectiva, é que propomos a investigar os aspectos culturais presentes no 

Mancala IV. Sabemos que estes jogos possuem o mesmo princípio fundamental do Mancala II 

que é distribuição contínua das peças, entretanto existem diferenças culturais. Análises 

preliminares mostraram que existem semelhanças em práticas culturais que estão presentes do 

lado Ocidental e Oriental da África. Entre as semelhanças, encontramos traços culturais 

presentes na prática do jogo como o plantar e o colher, a tradição, a partilha, a oralidade, entre 

outros. Entretanto, existem outros elementos culturais que nós ocidentais pouco conhecemos 

em se tratando da África Oriental. Sendo assim, identificar e conhecer novas práticas culturais 

africanas, tornam-se relevante para nós brasileiros, considerando ser o Brasil o local onde 

muitos moçambicanos escravizados desembarcaram.  

 Conhecer traços culturais presentes em Moçambique, nos levam ao resgate de nossas 

origens que ficaram no esquecimento pela opressão do regime cultural ocidental dominante. 

Neste contexto, o jogo Mancala IV que é praticado em Moçambique, pode contribuir para 

revelar traços culturais presentes na África Oriental. No entanto, só é possível identificar estes 

traços culturais em seu local de origem, na forma como as pessoas praticam o jogo, o valor 

que o africano atribui para a prática, a importância destes jogos para a preservação de sua 

cultura, o valor social que é atribuído ao jogo bem como os valores filosóficos presentes na 

prática do jogo. Por ser um jogo milenar africano, conforme enfatiza (PEREIRA R., 2011) em 

sua dissertação, o Mancala IV também pode contribuir para resgatar a história de nossos 

ancestrais, tendo em vista que estes jogos no passado, eram utilizados como estratégias de 

caça, ataque e defesa nas guerras tribais. Também eram utilizados para a promoção social das 

pessoas, pois um chefe de uma tribo era escolhido pela sua habilidade com o jogo, pois desta 

forma seria um líder capacitado para resolver os problemas da comunidade. 

 Em Moçambique, como veremos mais adiante, o jogo também é utilizado para a 

prática social, tendo em vista, as diversas práticas que acontecem durante as partidas, como a 



32 
 

inclusão e reinserção social. Nesta perspectiva, o jogo Mancala IV contribui para criar nas 

pessoas uma cultura de solidariedade humana. Este tipo de cultura está de acordo com a 

concepção educacional brasileira dada no Art. 1º da LDB13 em seu § 2º que determina que a 

“educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. Além disso, as 

práticas culturais presentes na prática do Mancala IV e as histórias da cultura do jogo em 

Moçambique podem contribuir para a inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira, 

conforme determina a Lei 10.639/03. 

 A prática do jogo também está permeada de contextos matemáticos. O cálculo mental, 

a estratégia, o raciocínio lógico matemático e as diversas operações matemáticas envolvidas 

na prática do jogo, podem ser potencializadas em situações concretas para a construção de 

conceitos matemáticos. Hora, estas potencialidades também são encontradas no Mancala II, 

então, o que há de novidade em relação as potencialidades matemáticas do Mancala IV? De 

fato, encontramos muitas similaridades, entretanto, existem componentes que se encontram 

em um alto grau de complexidade. No Mancala II, um tabuleiro é composto por doze covas e 

o raciocínio sobre as possibilidades de movimento estão centradas nestas doze covas. Já um 

tabuleiro de Mancala IV é composto de no mínimo trinta e duas covas, sendo que, existem 

tabuleiros com cinquenta e duas covas ou mais.  

 Utilizando o parâmetro ocidental da comparação, fazemos a seguinte provocação. O 

que seria mais complexo, um raciocínio centrado em doze covas ou em trinta e duas covas?  

Com efeito, o raciocínio centrado em trinta e duas covas é mais trabalhoso do que o de doze.  

Se colocarmos o parâmetro as possibilidades de movimentos, o grau de complexidade cresce 

exponencialmente. Sendo assim, o que aparece de novo nas potencialidades matemáticas do 

Mancala IV é a possibilidade para a construção de conceitos matemáticos em níveis 

avançados. Entretanto, o jogo também pode ser potencializado para a construção de conceitos 

matemáticos que são utilizados em nosso cotidiano. Em África, a habilidade matemática dos 

praticantes de Mancala IV é impressionante, mesmo para aqueles que não possuem 

escolaridade. Durante as partidas executam vários cálculos matemáticos complexos com uma 

rapidez mental incrível. Eles possuem uma estrutura de pensamento matemático que permite a 

execução de diversos cálculos matemáticos.  

Em Nampula, Moçambique, as crianças adquirem uma estrutura de pensamento 

matemático que é herdada pela sua cultura Emakhwua14. Entretanto, essa cultura matemática 

se perde quando a criança chega na escola ao se deparar com a língua oficial portuguesa e um 

                                                           
13 Lei Nº 9.394 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
14 Emakhwua é uma variação linguística bantu presente no norte de Moçambique. 
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processo de ensino pautado numa estrutura de pensamento ocidental. O resultado é a 

dificuldade de aprendizagem matemática destes alunos. O problema é oriundo de um processo 

de ensino de matemática pautado numa metodologia ocidental desvinculada da realidade 

cultural local. Tal dificuldade muito se assemelha com a realidade brasileira. Atualmente, os 

testes padronizados, Prova Brasil, SAEB15, apontam para uma realidade preocupante. Os 

alunos, apresentam dificuldades para a aprendizagem matemática.  

Quais seriam então os fatores que corroboram para a dificuldade na aprendizagem 

matemática? De acordo com André (2009, p. 25), “o baixo desempenho dos alunos em 

Matemática é uma realidade em muitos países, não só no Brasil”. Segundo a autora, um dos 

fatores que contribuem para o baixo desempenho é a atuação dos professores. Os alunos, 

dependendo da orientação dos professores e do modo que o conteúdo é abordado, apresentam 

dificuldades na aprendizagem dessa disciplina. Segundo o professor José Marcos16 (2007), 

uma das causas das dificuldades da aprendizagem matemática, nos jovens dessa época é a 

falta de motivação, quer dizer, os alunos não querem pensar, querem encontrar tudo pronto 

pelo professor, ou seja, muitas vezes, sentem-se desmotivados pelo próprio medo que há da 

matemática.  

O medo da matemática, segundo Silveira (2002) é construído historicamente através 

do pressuposto de que a matemática é difícil. De acordo com a autora, traumas causados por 

experiências anteriores malsucedidas e a atuação ineficiente do professor são fatores que 

corroboram para a construção desse pressuposto. Há de se considerar também a concepção de 

que o fracasso escolar em matemática é muitas vezes imputado à própria disciplina, pois 

sendo difícil, justifica o baixo rendimento escolar em matemática. Neste sentido, pratica-se a 

ideia de que não há nada a se fazer para mudar esse quadro, pois matemática é assim mesmo, 

é a disciplina mais difícil. Consideramos ainda, de acordo com a autora, o pré-construído 

medo da matemática num sentido marcado pela mídia, pois “A mídia adverte os alunos que a 

matemática causa calafrios, terror, pânico, medo e dor, como também assusta e tortura. A 

matemática também é caricaturada por bichos maus: bicho-papão, bicho feio e bicho de sete 

cabeças”, (SILVEIRA, 2002, p. 10). Segundo a autora, a divulgação pela mídia do 

pressuposto medo da matemática pode influenciar a concepção dos alunos sobre essa 

                                                           
15 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, 

em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep/MEC). Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/prova-brasil>. Acesso em: 21 ago. 2016. 
16 Entrevista cedida para o programa “Salto para o Futuro”, cujo assunto intitulou-se “Matemática e culturas 

africana e afro-brasileira”. (Valores Afro-Brasileiros na educação; parte 2) 
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disciplina. Neste sentido, o pressuposto medo da matemática pode gerar falta de motivação 

nos alunos para a aprendizagem o que interfere em seu rendimento escolar. 

Dentro deste contexto, há de considerar também a atuação do professor, pois “a má 

fama da disciplina se deve à abordagem superficial e mecânica realizada pela escola. Além 

disso, há o problema de carência de formação específica e continuada para os docentes” 

(ANDRÉ, 2009, p. 25). Segundo a autora, a mudança de postura do professor em sala de aula 

sobre o reaprender e aprender a ensinar matemática pode promover aulas interativas e 

participativas que favorecem a desconstrução do pré-construído de que a matemática é difícil.  

Outro pré-construído com relação à matemática é “o credo esdrúxulo racista de negro 

não dá para matemática” (CUNHA JR., 2005, p. 43).  De acordo com o autor, nos territórios 

de maioria afrodescendentes praticamente não existe um ensino adequado e eficiente de 

matemática, e a decorrência desse ensino ineficiente é o fracasso escolar que é imputado ao 

aluno e não ao sistema educacional. Ainda segundo o autor, a falta de preparo de profissionais 

da área de matemática para lidar com a diversidade e, sobretudo a falta de percepção da 

necessidade de adequação dos conteúdos a aprendizagem dos afrodescendentes, contribui para 

o fracasso escolar desses alunos.  

Neste sentido, Munanga (2005) ressalta ainda que a incapacidade do professor em 

lidar com a diversidade, o preconceito na escola e o conteúdo preconceituoso dos livros 

didáticos são fatores que desestimulam o aluno negro e interfere em sua aprendizagem. De 

acordo com o autor, a falta de preparo dos professores para lidar com a diversidade 

compromete a formação dos futuros cidadãos no que diz respeito à diversidade cultural 

brasileira. Muitas vezes, nós professores, consciente ou inconscientemente promovemos a 

discriminação quando trabalhamos em sala de aula com material pedagógico sem ter um olhar 

crítico sobre os conteúdos preconceituosos dos livros e materiais didáticos. O preconceito 

desses materiais didáticos está explícito quando nos deparamos com uma condição de 

inferioridade do negro em relação ao branco, a miséria da África ou quando está evidente a 

condição subalterna do negro. No entanto, o professor precisa estar atento aos conteúdos de 

livros e materiais didáticos para ter a sensibilidade de escolher aqueles que procuram romper 

com modelos de personagens que inferiorizam o negro e sua cultura.   

No campo científico, “A negação do passado científico e tecnológico dos povos 

africanos e a exacerbação do seu ‘caráter lúdico’ foi uma das principais façanhas do 

eurocentrismo”, (CUNHA L., 2005, p. 5). Segundo o autor, o conteúdo eurocêntrico do livro 

didático e a ausência da contribuição dos africanos para o desenvolvimento da humanidade 

evidencia a intencionalidade eurocêntrica em colocar a contribuição dos povos africanos para 
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a ciência numa posição de inferioridade em relação ao branco o que interfere na autoestima 

dos alunos em relação a nossa identidade afro-brasileira. Porém, o referido autor mostra em 

seu trabalho de pesquisa, que os povos africanos detinham grande conhecimento científico e 

tecnológico em várias áreas de conhecimento como engenharia, astronomia, navegação, 

medicina, arquitetura e matemática, antes da sistematização dessas ciências pelo europeu. 

O autor ainda retrata o legado científico e tecnológico dos afro-brasileiros na 

construção de nosso país.  Tal abordagem é propícia para promover a valorização e o 

reconhecimento da contribuição dos afrodescendentes para o desenvolvimento de nossa 

cultura nas aulas de matemática. A valorização e o reconhecimento do legado africano para a 

construção dos conhecimentos científicos universais podem contribuir para elevar a 

autoestima do aluno em relação ao negro, ao ser negro e a cultura brasileira. Neste sentido, 

valorizar e resgatar nossa cultura afro-brasileira na escola contribui para a formação de alunos 

conscientes sobre a diversidade cultural brasileira. 

Diante destas considerações, compreendemos ser esta tese de grande relevância para a 

Educação moçambicana e brasileira, tendo em vista que, os jogos, dependendo da orientação 

do professor, podem contribuir para a educação matemática. Na pesquisa do mestrado, já 

havíamos concluído sobre a utilização dos jogos Mancala II para a educação matemática, 

entretanto, com o Mancala IV, ampliam-se as possibilidades para a construção de 

conhecimentos matemáticos simples e complexos. No campo da cultura, a perspectiva sobre a 

identificação de referenciais culturais provenientes da África oriental, aumentam as 

possibilidades para a construção de valores culturais africanos que podem se identificar com 

os valores civilizatórios afro-brasileiros. Sendo assim, as potencialidades do jogo Mancala IV, 

no campo da matemática e da cultura, podem ser potencializados na escola para a construção 

de conhecimentos matemáticos e culturais, africanos e afro-brasileiros.  

 

1.2 O Jogo Africano Mancala 

 

 O termo Mancala é o nome genérico utilizado pelos antropólogos17 para designar uma 

família de jogos de tabuleiro. O nome Mancala, “deriva da palavra árabe – naqaala – cujo 

significado é mover, é a designação dada a uma família composta por mais de duzentos jogos 

de tabuleiro” (BORGES; PAIVA; SILVA, 2009, p.52). A família Mancala são tradicionais 

                                                           
17 “Com o tempo o termo Mancala passou a ser usado pelos antropólogos para designar uma série de jogos 

disputados num tabuleiro com várias concavidades e com o mesmo princípio geral na distribuição das peças”. 

Disponível em: A Cor da Cultura - Saberes e Fazeres - Modos de Interagir (2006, p.69). 
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jogos de tabuleiro considerados matemáticos por não possuírem elementos de sorte, 

adivinhação ou informações ocultas.  É um jogo milenar na África, cujo termo Mancala pode 

ter nascido também em “algures na África Negra, o continente onde estes jogos são mais 

populares e cuja diversidade de regras e tabuleiros é maior do que em qualquer outra região 

do globo” (SILVA; NETO; SANTOS, 2008, p. 24). Estes jogos, segundo Silva; Neto e Santos 

(2008, p. 24) são “jogados tradicionalmente, numa imensa área que se estende desde as 

Caraíbas até à Indochina, em quase toda a África, Médio Oriente, na Índia, na China”. Nos 

dias atuais, eles são conhecidos em todo o globo devido as migrações, globalização e a 

utilização destes jogos como atividades lúdicas que contribuem para o desenvolvimento do 

pensamento matemático.  

 Os jogos Mancala chegaram nas América pelas rotas dos africanos escravizados que 

traziam consigo seus costumes, tradições, religião, cultura e ludicidade. No continente 

europeu, foi introduzido “nomeadamente em Espanha e no Chipre, pelos muçulmanos, que os 

praticavam. Ao longo do oceano Índico podem-se observar as migrações destes jogos pelas 

antigas rotas comerciais que transportaram estas tradições pelas ilhas entre a Índia e África” 

(SILVA; NETO; SANTOS, 2008, p. 25). O uso social dos jogos Mancala são bastantes 

diferenciados, no entanto, “há regiões, principalmente na Ásia, onde são considerados jogos 

de crianças e de família e uma distração para os tempos livres, noutros, em especial na África 

Subsariana, são jogos de homens, socialmente muito sérios e rodeados de complexas 

etiquetas” (SILVA; NETO; SANTOS, 2008, p. 25). 

 Jogos de Mancala possuem regras semelhantes, tendo como princípio básico a 

distribuição contínua das peças e a colheita, obedecendo regras lógicas quanto as 

possibilidades de movimentos das peças. Os tabuleiros de Mancala “são constituído por duas, 

três ou quatro filas de buracos (cujo número de buracos pode variar de três a cinquenta) daí 

haverem três tipos diferentes de jogos, os Mancala II, III e IV, sendo que o tipo mais 

conhecido e difundido é o Mancala II” (FRAGA; SANTOS, 2004, p. 9). Neste trabalho, 

nossas discussões estarão em torno do Mancala IV, mais conhecido pelas regiões tradicionais 

da África Oriental. Existe uma grande semelhança entre os jogos de Mancala IV. São 

conhecidos por Omweso em Uganda, Bao\Bawo em Zanzibar, Tanzânia e países vizinhos, 

M’pale (Netxuva ou Netchuva) em Moçambique, Nsumbi na República Democrática do 

Congo e Zaire, Igisoro em Ruanda, Ryakati no Sudão, Bosh na Somália, Baré na Etiópia. 

Mais ao Sul da África Oriental são conhecidos por Moruba, Tsoro e Njombwa. A figura 1 

abaixo mostra a distribuição geográfica dos jogos de Mancala IV na África Oriental. 
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Figura 1 – Distribuição geográfica do Mancala IV na África Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Fonte: Fonte: (WERHAM, 2001, p. 06) 

 

1.3 Referencial Teórico 

 

 Historicamente no Brasil, o processo de ensino e aprendizagem matemática foi 

marcado por um modelo tradicional de ensino, pautado em aulas expositivas, definições e 

exercícios, em que o aluno demostrava seu aprendizado mediante a reprodução de atividades 

imposta pelo modelo. No entanto, “reprodução de atividades não significa compreensão e, 

consequentemente, não permite a construção de conhecimentos” (SELVA; CAMARGO, p. 1, 

2009). De acordo com as autoras, o ensino de matemática não deve priorizar a reprodução de 

atividades e sim a construção de conhecimentos. Para tanto, as práticas pedagógicas devem 

ser interativas, pautadas em atividades que contribuam para a motivação do aluno e que 

favoreçam a construção de conhecimentos. Neste contexto inserem-se os jogos matemáticos, 

que podem contribuir para a motivação e a construção de conhecimentos do aluno tendo em 

vista que “a que a utilização deste recurso em sala de aula é uma excelente alternativa para 

desenvolver a capacidade dos alunos de atuarem como sujeitos na construção de seus 

conhecimentos”, (SELVA; CAMARGO, p. 1, 2009). 

 Entretanto, a utilização de jogos deve ser de forma planejada com objetivos 

estabelecidos, pois “os jogos, desde que convenientemente preparados, são um recurso 

pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático” (MOTA, 2009, p. 64). 
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Para Sá e Zenha (2005, p. 6), o “jogo é uma experiência de aprendizagem que, pelo seu 

carácter motivador, deveria estar mais presente na aula de Matemática”. De acordo com os 

autores, a motivação proporcionada pelo jogo contribui para a aprendizagem. Segundo 

Nascimento e Iurk (2008, p. 5), o “valor pedagógico dos jogos é incontestável, as brincadeiras 

e os jogos são atividades indispensáveis para o desenvolvimento da criança. É por meio do 

brincar que ela pensa e reorganiza as situações cognitivas que vivencia”.  

 Pessoa e Paredes (2004, p.2) ressaltam ainda, que o “trabalho com Jogos Matemáticos 

pode vir a se tornar uma alternativa para a elaboração de estratégias didáticas que objetivem a 

otimização do processo de ensino-aprendizagem de Matemática”. De acordo com as autoras, 

o uso de jogos contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático e resolução 

de problemas. Neste sentido, corrobora também Bianchini; Gerhardt e Dullius (2010, p. 3), 

pois “durante os jogos os alunos desenvolvem estratégias, hipóteses e buscam soluções, o que 

contribui na construção do pensamento e incentiva a busca contínua da resolução de 

problemas”. Neste contexto, o uso de jogos como recurso didático nas aulas de matemática 

contribui para formar “um ambiente adequado para resolução de problemas, aplicações e 

explorações de conceitos matemáticos” (CARVALHO, 2009, p.31). 

 Em sala de aula, “o jogo pode representar uma simulação matemática na medida em 

que se caracteriza por ser uma situação irreal, criada pelo professor ou pelo aluno, para 

significar um conceito matemático a ser compreendido pelo aluno” (GRANDO, p. 21, 2000). 

Os alunos enquanto jogam, desenvolvem estratégias de jogo, neste processo, “o aluno 

envolve-se com o levantamento de hipóteses e conjeturas, aspecto fundamental no 

desenvolvimento do pensamento científico, inclusive matemático” (D’AMBROSIO S., p. 5, 

1989). Para Angélico e Porfírio (2010, p. 10), o jogo é “uma valiosa ferramenta para auxiliar 

os processos cognitivos, valorativos, éticos e morais de nossos alunos”. De acordo com as 

autoras, o uso de jogos, desde que convenientemente elaborados, pode servir de eixo 

integrador do currículo escolar.  

 Para Melo e Sardinha (2009, p. 6), o “uso dos Jogos no Ensino de Matemática pode 

ser considerado didaticamente como estratégia de ensino e também como tendência 

matemática”. De acordo com as autoras, o uso de jogos oferece múltiplas possibilidades de 

promover aulas interativas e mais dinâmicas que contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem. A utilização do jogo em sala de aula, “pode e deve ser pensado - acima de tudo 

- como um exercício de aprendizagem ativa da matemática. O jogo possibilita simulações de 

situações-problema que provocam e exigem soluções imediatas” (LUIZ, 2009, p. 945). 

Albuquerque; Mori e Nacanallo (2009, p. 162), ressaltam ainda que o “jogo, ao ser utilizado 
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como recurso de aprendizagem, constitui-se em instrumento importante para o professor”, no 

entanto, de acordo com as autoras, o êxito da prática educativa deste recurso depende da 

atuação do professor, quando o utiliza de forma organizada e intencional. Neste sentido, 

 

[...] a utilização de jogos, aliado ao processo ensino-aprendizagem do ensino da 

matemática, propicia aos alunos através do lúdico, a aprendizagem, bem como a 

construção do conhecimento, a reflexão, a compreensão e o raciocínio lógico, 

permitindo ainda o desenvolvimento da criatividade, da iniciativa, proporcionando a 

autonomia própria. (ZANONI, 2011, p. 3) 

 

 De acordo com a autora, a utilização do jogo faz com que o contato do aluno com a 

matemática aconteça de forma informal o que contribui para a motivação do aluno no 

processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Segundo Brito (2006, p. 8), os “jogos 

estão em correspondência direta com o pensamento matemático. Em ambos temos regras, 

instruções, operações, definições, deduções, desenvolvimento, utilização de normas e novos 

conhecimentos (resultados) ”. O autor ressalta que a prática do jogo em sala de aula contribui 

para a aprendizagem matemática. Para Marciel e Barbosa (2010, p. 2), o “jogo é um 

instrumento facilitador da aprendizagem e pode ser visto como forma de despertar o interesse 

do aluno para o conhecimento”. Neste sentido, a prática do jogo em sala de aula, 

 

[...] potencializa construções de conhecimento de formas variadas, por conta de sua 

motivação, mais requer do trabalho pedagógico, formas mais apuradas de estímulos 

e influências ao aluno, para que de fato ocorra uma aprendizagem significativa. 

(PINTO; JUNIOR, 2009, p. 1039). 

 

 Na prática docente, o “jogo pode ser uma estratégia a ser utilizada nas aulas de 

Matemática, mas deve representar um desafio e provocar o pensamento reflexivo” 

(QUARTIERI, REHFELDT, 2004, p. 9). No entanto, de acordo com as autoras, o êxito deste 

recurso depende de um planejamento adequado e adaptado à realidade e aos conhecimentos 

dos alunos. Neste sentido, Cunha; Valle e Lopes (2009, p. 1), ressaltam ainda que os “jogos 

são considerados como um recurso pedagógico que se bem utilizado pode contribuir e muito 

para que o aluno desenvolva competências matemáticas”. Os jogos também podem contribuir 

para desenvolver atitudes que são fundamentais para a aprendizagem, “como estar atento, 

coordenar diferentes pontos de vista, realizar diversas interpretações sobre as possibilidades 

do jogo, classificar e operar informações” (TABOADA, 2009, p. 42). 

 Para Marques (2009, p. 50), o jogo contribui para “a abstração da realidade, permite a 

construção de um espaço simbólico interior, necessário à elaboração do pensamento”. 

Segundo a autora, os jogos sendo bem orientados pelo professor, contribuem para que o aluno 
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desenvolva competências no campo da matemática. Neste sentido, “jogar e aprender pode ser 

uma opção para o ensino e que o jogo e a aprendizagem não estão em lados opostos, pois bem 

utilizados podem levar a bons resultados” (CASSIANO, 2009, p. 39). Neste contexto, “os 

jogos matemáticos podem ser um recurso pedagógico importante para a aquisição de 

competências matemáticas nucleares e fundamentais para a vida do quotidiano” (QUINTAS, 

2009, p. 39). De acordo com o autor, nos jogos existem potencialidades matemáticas no 

campo da aritmética, lógica, álgebra, geometria e probabilidade.  O autor ressalta ainda, que a 

prática do jogo estimula o raciocínio, a concentração e a criatividade na resolução de 

situações-problema.  Em sala de aula, 

  

[...] a reflexão, a comunicação e a interação propiciada entre jogo, aluno e professor, 

possibilitam a análise, o levantamento de hipóteses, o desejo, a escrita e reescrita de 

seus pensamentos, além da apropriação da linguagem matemática. (LUVISON, 

2011, p.54) 

 

 Segundo a autora, o trabalho com jogos requer envolvimento do professor, na 

perspectiva do jogo, da leitura, da escrita e da resolução de problema de maneira consciente, 

ativa e reflexiva. Para Maranhão (2009, p.49), “os jogos sempre foram instrumentos de ensino 

e aprendizado e, também, uma forma de linguagem usada para transmissão das conquistas da 

sociedade em vários campos do conhecimento”.  Através do jogo “a criança se apropria do 

mundo real, domina conhecimentos, relaciona-se e se integra culturalmente” (AVELLO, 

2006, p.23). A autora ressalta ainda, que o jogo contribui para o avanço da capacidade 

cognitiva da criança. Neste contexto, “o jogo permite a passagem do fazer para o 

compreender, o que implica progressos cognitivos e conceituais essenciais no contexto 

escolar, principalmente na disciplina de matemática” (CAWAHISA, 2006, p. 25). 

 Para Freitas (2008, p. 34), o jogo pode contribuir para “estimular a autoconfiança, 

fator importante para a construção do conhecimento. Isso significa a confiança de encontrar 

soluções e levantar perguntas, aprendendo a questionar seus próprios erros e acertos”. 

JELINEK (2005, p. 65), ressalta ainda que os “jogos, quando bem estruturados e 

desenvolvidos, permitem que os educandos fortaleçam sua autoestima, pois ao superar os 

desafios propostos por eles terão a sensação de poder, de plenitude”. Segundo o autor, o jogo 

é um instrumento importante para se trabalhar a autoestima do aluno. É neste viés que 

também caminha esta pesquisa, tendo em vista que o estudo sobre a contribuição dos jogos 

para o fortalecimento da autoestima do aluno em relação à matemática é um dos objetivos de 

nosso trabalho.  No entanto, o aumento da autoestima do aluno para a aprendizagem é 

favorecido pelo envolvimento dele com o jogo e pelo caráter lúdico deste recurso pedagógico.  
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 Dentro deste contexto, a “participação ativa da criança e a natureza lúdica e prazerosa 

inerente a diferentes tipos de jogos têm servido de argumento para fortalecer a concepção 

segundo a qual aprende-se matemática brincando”, (SANS; DOMINGUES, p. 5, 200). De 

acordo com as autoras, através do lúdico o aluno resolve situações-problema.  Souza (2010, p. 

7), ressalta ainda que a “atividade lúdica estimula a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança, 

proporciona aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração 

e da atenção, aspectos indispensáveis à saúde e ao bom desempenho acadêmico”. Nesta 

perspectiva, a atividade lúdica configura-se em “um grande laboratório em que ocorrem 

experiências inteligentes e reflexivas e essas experiências produzem conhecimento” (SILVA 

A., KODOMA, 2004, p. 3). Baseado neste contexto é que compreendemos a importância do 

caráter lúdico dos jogos, “pois o jogo se realiza no campo do imaginário, potencializado pelo 

lúdico compreendido a partir de uma racionalidade sensível” (MELO; DIAS, 2010, p.3). 

 Para (MENDES, 2005, P. 39), 

 

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento 

pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um 

estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e 

construção/reconstrução do conhecimento.  

 

 Por meio de atividades lúdicas também, “se estimula a imaginação, a socialização, a 

aquisição de conhecimento, desenvolvimento da linguagem, o pensamento, a concentração, 

atenção e a criatividade” (FIRMINO, 2010, p. 52). Neste contexto, as atividades lúdicas, por 

meio de jogos, 

 

[...] permite conquista cognitiva, emocional, moral e social para o estudante, uma 

vez que poderão agir como produtores de seu conhecimento, tomando decisões e 

resolvendo problemas, o que consiste um estímulo para o desenvolvimento da 

competência matemática e a formação de verdadeiros cidadãos. (SILVA A.; 

KODOMA, 2004, p.3) 

 

 

 Segundo Pereira; Fusinato e Neves (2009, p.14), o “jogo é uma atividade rica e de 

grande efeito que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida 

social e representando, assim, importante contribuição na aprendizagem”. De acordo com 

(SILVA, J. N., 2004, p. 3 e 4), 

 

Por jogos matemáticos designam-se puzzles, problemas e actividades que vão da 

simples charada à questão matemática ainda em aberto. A História da Matemática 

mostra que foram alguns jogos que conduziram à criação de alguns ramos da 

matemática.  
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 A contribuição dos trabalhos desse teórico no campo científico matemático com jogos 

ajudou-me a romper paradigmas quanto à utilização deles em sala de aula. O autor tem dado 

ênfase para a importância do uso dos jogos na educação matemática, orientando vários 

trabalhos acadêmicos nessa temática em Portugal. Lorenzato (2004), também ressalta a 

importância da utilização do material lúdico concreto nas aulas de matemática. No entanto, a 

potencialidade do uso de jogos para a aprendizagem, depende da orientação do professor. 

Neste sentido, 

 
O uso de jogos para o ensino, representa, em sua essência, uma mudança de postura 

do professor em relação ao o que é ensinar matemática, ou seja, o papel do professor 

muda de comunicador de conhecimento para o de observador, organizador, 

consultor, mediador, interventor, controlador e incentivador da aprendizagem, do 

processo de construção do saber pelo aluno, e só irá interferir, quando isso se faz 

necessário, através de questionamentos, por exemplo, que levem os alunos a 

mudanças de hipóteses, apresentando situações que forcem a reflexão ou para a 

socialização das descobertas dos grupos, mas nunca para dar a resposta certa. 

(SILVA; KODAMA, 2004, p.5) 

 

 Concordamos com a autora e neste sentido caminha esta pesquisa. No entanto, a 

mudança de postura depende de diversos fatores, entre eles, metodologia, material didático, 

necessidade de mudanças, disposição para mudar o que está acostumado a fazer, e outros. 

Neste contexto, também caminha a pesquisa, pois estuda o papel que o jogo matemático pode 

desempenhar para contribuir para a mudança de postura do professor, tendo em vista que, 

 

(...) o jogo matemático, quando utilizado de forma correta, com objetivos pré-

estabelecidos e inseridos no planejamento do professor com intencionalidade, 

configura-se como um objeto de construção de saberes, podendo auxiliar tanto os 

professores na dinamização de sua prática, quanto os alunos que tornar-se-ão 

capazes de atuar como sujeitos na construção de seus conhecimentos. (SELVA; 

CAMARGO, 2009, p.4) 

 

 É neste contexto que tomamos como ponto de partida da pesquisa o jogo africano 

Mancala, um jogo de profundas raízes filosóficas, “abstrato e matemático” (SANTOS J., 

2008, p. 19). O Mancala é o nome genérico dado para uma família de jogos de tabuleiro mais 

conhecida por jogos de Mancala.  Estes jogos são, 

 

[...] importantes instrumentos culturais para engajar crianças em explorações 

intelectuais que frequentemente incorpora interessantes e ricas estruturas 

matemáticas. Enquanto jogam, crianças constroem estruturas intelectuais que 

possibilitam que mais tarde sejam construídas e compreendidas complexas ideias 

matemáticas, estratégias e teorias. (POWELL; TEMPLE, 2002, p.92) 
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 Para Borges; Paiva e Silva (2010, p.52), “através da divulgação dos aspectos históricos 

dos jogos do tipo Mancala, os alunos acabam aprendendo mais sobre a cultura afro-

brasileira”. Neste sentido, corrobora também Silveira e Barbosa (2010, p.2), pois o jogo “lida 

com a história da África e as relações étnica-raciais” (SILVA, BARBOSA, p. 2, 2010). Cunha 

e Pereira (2011) ressaltam ainda que os jogos de Mancala encerram aspectos pedagógicos 

interessantes a serem explorados em sala de aula. Segundo os autores, este jogo possibilita 

“atividades multidisciplinares voltadas para o ensino da história e da cultura africana” 

(CUNHA JR., PEREIRA, 2011, p.1). Neste contexto,   

 

Através do uso dos jogos do tipo mancala como metodologia de ensino pode-se 

difundir práticas na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais. Pode-se, 

ainda, estabelecer ações afirmativas de reconhecimento e valorização do patrimônio 

histórico-cultural afro-brasileiro a fim de combater o racismo e as discriminações 

que atingem especialmente a população negra e contribuir para a formação de 

cidadãos que valorizem todas as raças que contribuem para a formação da sociedade, 

favorecendo, assim, a garantia da igualdade de direitos. (BORGES; PAIVA; SILVA, 

2010, p.6) 

 

 Os jogos de Mancala têm despertado “o interesse dos docentes da área da matemática, 

pois, se utilizados como metodologia de ensino, despertam o interesse dos alunos e propicia o 

desenvolvimento do raciocínio lógico” (BORGES; PAIVA; SIVA, 2010, p. 52). Estes jogos 

também “permitem diversas abordagens interdisciplinares, envolvendo aspectos culturais, 

sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, geográficos, ambientais, linguísticos, dentre 

outros” (SANTOS J., 2008, p. 24). Neste sentido, os jogos de Mancala configuram-se numa, 

 

[...] importante ferramenta para revelar africanidades presentes no pensamento 

matemático, possibilitando assim, a implementação da Lei 10.639/03 no seio da 

matemática, ao mesmo tempo em que transforma a própria matemática num 

poderoso instrumento de integração cultural, resgate e valorização da identidade 

afro-brasileira [...]. (SANTOS J., 2008, p. 25) 

 

 O Mancala é um jogo de semeadura e colheita, e neste sentido “semear para colher é o 

princípio fundamental, que não varia. Este é o segredo e a fonte na prática ancestral africana, 

da troca” (LIMA; GNEKA; LEMOS, 2005, p. 54). Segundo os autores, a diversão com o jogo 

“tem um pé na mitologia e outro no cotidiano da África. Ao jogar o que se está fazendo, é 

repetir os ciclos da natureza: o cultivo do solo e das colheitas, que seguem o ritmo das 

estações” (LIMA; GNEKA; LEMOS, 2005, p. 54). Segundo os autores, através dos jogos de 

Mancala o jogador conhece a alma africana, tendo em vista que neste contexto, 
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Os jogos para os africanos sempre estiveram ligados à vida social, da mesma forma 

que a religião, as artes e outras manifestações culturais da humanidade, o indivíduo 

vive dentro de comunidades onde ensina/aprende dentro de uma unicidade 

(MARANHÃO, 2009, p. 48).  

 

 Neste sentido, os jogos de Mancala possuem um papel importante nas sociedades 

africanas. As potencialidades culturais e matemáticas dos jogos de Mancala apontadas pelos 

teóricos acima podem ser potencializadas com o auxílio do programa etnomatemática. 

Segundo (D'AMBRÓSIO, 2005, p. 112), 

 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, criado e 

desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos teóricos e, 

associados a esses, técnicas, habilidades (artes, técnicas, techné, ticas) para explicar, 

entender, conhecer, aprender, para saber e fazer como resposta a necessidades de 

sobrevivência e de transcendência (matema), em ambientes naturais, sociais e 

culturais (etno) os mais diversos. Daí chamarmos o exposto acima de Programa 

Etnomatemática.  
 

 A etnomatemática é um programa de apoio pedagógico de ensino de matemática que 

valoriza as culturas antigas e seus conhecimentos adquiridos ao longo de sua existência. Para 

Silva e Barbosa (2010, p. 2), a etnomatemática surgiu “para tornar a matemática mais próxima 

de grupos culturais tendo em conta seus aspectos sociais”. De acordo com as autoras, a 

etnomatemática considera relevante a produção cultural de certa sociedade tendo em vista que 

desconhecemos as diversas técnicas de comparar, medir, classificar, ordenar, contar e inferir, 

desenvolvidas por culturas distintas. Conhecer a forma de desenvolvimento matemático e sua 

contribuição nestas culturas é relevante para o programa etnomatemática. Neste contexto, 

caminha a pesquisa com o suporte da etnomatemática.  

 No entanto, o uso de jogos em sala de aula requer certos cuidados quanto a sua 

utilização, pois “há vantagens na inserção de jogos, mas também desvantagens na aplicação 

errônea dos mesmos, podendo acarretar consequências ao processo de ensino-aprendizagem” 

(COSTA, 2006, p. 45). A tabela abaixo elaborada por Grando (2000, p.35, grifo do autor) em 

sua tese, enumera uma série de vantagens e desvantagens quanto à utilização de jogos em sala 

de aula que podem contribuir para o planejamento do professor quanto à prática de jogos. 
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Tabela 1 – Vantagens e Desvantagens da Utilização de Jogos 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

- fixação de conceitos já aprendidos de 

uma forma motivadora para o aluno; 

 

- quando os jogos são mal utilizados, existe o 

perigo de dar ao jogo um caráter puramente 

aleatório, tornando-se um "apêndice" em 

sala de aula. Os alunos jogam e se sentem 

motivados apenas pelo jogo, sem saber 

porque jogam; 

- introdução e desenvolvimento de 

conceitos de difícil compreensão; 

 

- desenvolvimento de estratégias de 

resolução de problemas (desafio dos 

jogos); 
- o tempo gasto com as atividades de jogo 

em sala de aula é maior e, se o professor não 

estiver preparado, pode existir um sacrifício 

de outros conteúdos pela falta de tempo; 

- aprender a tomar decisões e saber 

avaliá-las; 

 

- significação para conceitos 

aparentemente incompreensíveis; - as falsas concepções de que se devem 

ensinar todos os conceitos através de jogos. 

Então as aulas, em geral, transformam-se em 

verdadeiros cassinos, também sem sentido 

algum para o aluno; 

 

- propicia o relacionamento das diferentes 

disciplinas (interdisciplinaridade); 

 

- o jogo requer a participação ativa do 

aluno na construção do seu próprio 

conhecimento; 
 - a perda da "ludicidade" do jogo pela 

interferência constante do professor, 

destruindo a essência do jogo; 

 

- o jogo favorece a socialização entre os 

alunos e a conscientização do trabalho em 

equipe; - a coerção do professor, exigindo que o 

aluno jogue, mesmo que ele não queira, 

destruindo a voluntariedade pertencente à 

natureza do jogo; 

 

- a utilização dos jogos é um fator de 

motivação para os alunos; 

- dentre outras coisas, o jogo favorece o 

desenvolvimento da criatividade, de senso 

crítico, da participação, da competição 

"sadia", da observação, das várias formas 

de uso da linguagem e do resgate do 

prazer em aprender; 

- a dificuldade de acesso e disponibilidade de 

material sobre o uso de jogos no ensino, que 

possam vir a subsidiar o trabalho docente. 

- as atividades com jogos podem ser 

utilizadas para reforçar ou recuperar 

habilidades de que os alunos necessitem. 

Útil no trabalho com alunos de diferentes 

níveis; 

- as atividades com jogos permitem ao 

professor identificar, diagnosticar alguns 

erros de aprendizagem, as atitudes e as 

dificuldades dos alunos. 
 

Fonte: (GRANDO, 2000, p.35, grifo do autor) 
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Neste contexto de vantagens e desvantagens, a utilização de jogos “requer um 

planejamento, exigindo que seja programada sua atividade para que permita a aprendizagem 

de conceitos matemáticos e culturais” (ALMEIDA; LINS, 2010, p. 3). De acordo com os 

autores, as potencialidades matemáticas e culturais presentes nos jogos contribuem para a 

aprendizagem quando a prática do jogo é planejada e mediada pelo educador. Luvison (2009, 

p. 54), ressalta ainda que o “professor precisa compreender o verdadeiro sentido do jogo 

como essência cultural e saber aonde deseja chegar, que perspectivas ele tem como objetivo 

atingir”. Segundo a autora, o propósito não é encontrar um jogo para propor conceitos, pelo 

contrário, oferecer acesso ao jogo e a partir dele visualizar suas potencialidades.  

Os jogos possuem um papel social importante nas relações humanas, tendo em vista 

que, ao se reunir para jogar, os indivíduos estabelecem relações sociais por meio da interação 

promovida pela prática do jogo. Neste sentido, “a socialização proporcionada pelo jogo é 

inegável, na medida em que se relaciona com o outro em diferentes aspectos, quer do 

pensamento, quer da competitividade, quer do cumprimento de regras. (AGUIAR; et al, 2009, 

p. 34). A ludicidade dos jogos está presente nas culturas e, “ao relacionar a sociabilidade com 

a brincadeira, o jogo e a arte, Simmel enfatiza o poder da imaginação como um recurso 

importante da vida individual e social” (JOVCHELOVITCH; HERNANDEZ, 2013, p. 30).  

 

1.3.1 Sociabilidade 

 

O ser humano possui em sua natureza a necessidade da convivência. Sendo assim, é 

dotado de uma estrutura voltada para a sociabilidade, ou seja, é um ser aberto para conviver 

com o outro. Sociabilidade é uma característica própria do indivíduo em todas as culturas. Um 

ser humano possui em si mesmo a dimensão do ser sociável, isto é, possui uma necessidade 

de conviver, seja numa tribo, grupo, comunidade ou numa sociedade mais complexa. 

Entendemos aqui neste contexto que o termo sociedade é designado para indicar um grupo de 

seres que convivem e se interagem de maneira organizada, numa relação de troca, como por 

exemplo, a sociedade humana, a sociedade dos leões, entre outras.  

Os leões aumentam suas chances de sobrevivência quando convivem em bandos que 

podem ser liderados por um, dois ou mais leões, cuja função social dos machos é a procriação 

e a proteção do grupo. As leoas nas sociedades dos leões, são aquelas que alimentam os 

filhotes e o bando, pois são elas que lideram e efetuam as caçadas. O sucesso das caçadas é 

promovido pelas estratégias coletivas de caça, pois ao caçar em bando, as leoas aumentam as 

chances de abate, onde conseguem inclusive abater grandes presas como búfalos, girafas e 
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elefantes, que alimentam todo o bando. Enquanto as leoas mais experientes caçam, os(as) 

mais jovens, também ajudam a proteger os filhotes, enquanto os machos fazem a patrulha do 

território que dominam, tendo como função expulsar possíveis invasores, no caso, grupos de 

leões rivais. Quando as leoas abatem uma presa, o macho é quem primeiro se alimenta e 

escolhe a melhor parte do animal, seguido das leoas mais experientes, culminando nos(nas) 

mais jovens e filhotes.  

Neste sentido, a sociedade dos leões é hierárquica e organizada, pois os membros 

desse grupo, macho, fêmea e outros componentes, além de possuir funções sociais distintas, 

se encontram numa estrutura hierárquica. O respeito a hierarquia é uma condição para a 

sobrevivência nesse grupo, pois um indivíduo ao confrontá-la, a consequência pode ser o 

domínio ou a sua punição, podendo gerar um grau hierárquico superior, caso vença o 

confronto, a perda da vida ou a expulsão do bando, caso seja derrotado no confronto. 

Isoladamente, um leão possui pouquíssimas chances de sobrevivência. Portanto, as chances de 

sobrevivência desse animal aumentam quando ele vive em grupo, neste caso, podemos dizer 

que este ser, possui em sua natureza a necessidade da convivência em bandos. E nesta 

convivência, eles interagem entre si, seja para a proteção do bando, seja para as caçadas. A 

dinâmica de sobrevivência encontrada no grupo de leões indica traços de sociabilidade, como 

a sociação, mas não se configura como tal.  

Em relação a sociedade humana, a sociabilidade é uma característica e uma 

necessidade que o homem possui em conviver de forma organizada. Baechler (1995), afirma 

que a sociabilidade pode ser concebida como a capacidade associativa em geral nos diversos 

lugares, seja nos clubes, cafés, salões, círculos, que são espaços onde as pessoas encontram 

uma forma de serem sociáveis. De acordo com este autor, a sociabilidade estabelece as redes 

que surgem espontaneamente das relações que cada pessoa mantém com os outros. Autores 

como Gurvitch (1950) e Baechler (1995), também compreendem que a sociabilidade 

representa o berço das relações entre pessoas e a capacidade para construir laços sociais o que 

abrange a formação de grupos. O que é um grupo? Primeiro recorreremos a definição do 

termo Sodalidade (Sodalício) que é “a capacidade humana de construir grupos, definidos 

como atividades de unidades: casais, família, empresas, equipes esportivas, igrejas, exército, 

polícia, ...” (BAECHLER, 1995, p. 65). Neste contexto, dizemos que um grupo,  

 

[...] é uma unidade de atividades constituída por subunidades. O casal constitui o 

menor grupo possível e a humanidade o maior, se conseguisse se unir em uma 

unidade de ação, por exemplo, para tratar em comum dos problemas comuns de 

poluição da atmosfera e dos oceanos. (BAECHLER, 1995, p. 66) 
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 Segundo o autor, os grupos surgem de contextos em que os indivíduos, por sua 

natureza, buscam objetivos que não podem ser alcançados no completo isolamento. Assim por 

exemplo, se faz necessário que haja dois para que aconteça a reprodução biológica humana. 

De forma geral, de acordo com o autor, os grupos são formados para promover a segurança, 

fazer justiça, satisfazer a necessidades e desejos, entre outros. Segundo o autor, “por 

definição, um grupo é capaz de agir de modo uniforme, embora seja constituído por 

indivíduos ou por subgrupos, eles próprios formados por indivíduos” (BAECHLER, 1995, p. 

66).  

Após definido o grupo, de acordo com o autor, surgem três significâncias para a 

sociologia de grupos. A primeira, segundo o autor, um grupo, independentemente da 

quantidade de indivíduos, possui um ou diversos objetivos que determinam sua natureza, sua 

racionalidade própria, e seu fundamento em faculdade da adaptação dos meios aos fins. A 

segunda, de acordo com o autor, um grupo é formado, em seguida ou seguidamente, por 

pessoas, em que seus interesses pessoais seriam os mesmo do grupo na proporção em que dele 

se fazem membro; assim também como não podem ter nenhuma ligação com os propósitos do 

grupo; ou ainda, podem combinar-se, convenientemente ou desarmoniosamente, com os 

objetivos coletivos. A terceira, segundo o autor, está no fato de que todo grupo se relaciona e 

concorre com outros grupos que possuem a mesma acepção ou não. Para o autor, um grupo 

pertence a um sistema de atividade que atua sobre ele como uma pressão.  

Retomando o conceito de sodalidade que é compreendido como a capacidade que o ser 

humano possui de formar grupos, o autor o contrapõe com a concepção de sociabilidade, o 

que contribui para entendermos o processo de configuração social em que se sustenta a 

sociedade humana. De acordo com Baechler (1995), a sodalidade expressa grupos na qual os 

seus membros procuram ou aparentemente procuram, “em comum objetivos comuns. O que 

define um grupo como tal é não só a sua capacidade de agir como ator coletivo, mas o fato de 

ser essa a sua própria razão de ser” (BAECHLER, 1995, p. 82). Ao inverso disso, o autor 

traduz-se a sociabilidade como: 

 

[...] agrupamento formais e organizados, podendo constituir unidades do ponto de 

vista jurídico e administrativo, mas cuja finalidade própria é a de propor a seus 

membros espaços sociais, onde possam alcançar, cada um por si e todos em 

conjunto, determinados objetivos específicos, o principal deles podendo ser 

simplesmente o prazer de estarem juntos. (BAECHLER, 1995, p. 82) 

 

 Uma característica da sociabilidade é a comunicação que pode ocorrer de diversas 

maneiras, entre elas, a conversação. Para o autor, a conversação se configura como o 
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fenômeno mais característico da sociabilidade. A conversação, segundo o autor, assume um 

importante papel para a sociabilidade em geral e no contexto contemporâneo em particular, 

como mostram os estudos de Gabriel Tarde (1901). Tais estudos, de acordo com Baechler 

(1995), contribuíram para melhor compreendermos a sociabilidade e a forma como ela atua 

nas sociedades em geral. Em seus estudos sobre sociabilidade, Gabriel Tarde (1901),  

 

[...] identificou os principais fatores que afetam seu surgimento e sua importância, e 

mostrou como se reforçaram no século XIX europeu: a expansão do lazer, a 

unificação da linguagem, a difusão dos conhecimentos comuns e a igualização de 

classes” (BAECHLER, 1995, p. 82).  
 

 Após a retomada dos conceitos de sodalidade e sociabilidade, podemos os contrapor, 

de acordo com Baechler (1995), da seguinte forma: a passagem da sodalidade para à 

sociabilidade e vice-versa. Para este autor, a passagem da sodalidade para à sociabilidade 

acontece com pouca frequência, tendo em vista que, os grupos se juntam para obter 

determinados objetivos, que só é possível alcançar por meio da cooperação de várias pessoas. 

Quando um grupo se extingue, “a probabilidade é a de que seus membros fundem ou se 

integrem novos grupos, como sucede todos os dias na economia, onde não cessam de 

dissolver e construir empresas” (BAECHLER, 1995, p. 88). Em contraposição, de acordo 

com este autor, a passagem da sociabilidade para a sodalidade acontece com muito mais 

frequência. Temos a percepção disso, segundo o autor, quando acontece nas democracias 

modernas, 

 

[...] um descontentamento difuso provocado por uma injustiça ou por um problema 

começa por definir uma rede informal de sociabilidade. Através desse canal 

circulam as informações, as palavras de ordem, os apelos, e é graças a redes desse 

gênero que se forma aquilo que designamos por opinião pública. (BAECHLER, 

1995, p. 89) 

  

 A consequência disso, de acordo com este autor, é a criação de um grupo de pressão 

que pode ser uma agremiação ou partido, designado a fomentar a execução das reformas 

requeridas. Neste contexto, todos os grupos destinados a trabalhos “de materiais, espirituais, 

intelectuais e afetivos passam por um período de preparação e de formação mais ou menos 

longo, em que depende sobretudo da sociabilidade, da qual não saem os projetos abortados” 

(BAECHLER, 1995, p. 89). Até o presente momento, temos compreendido o conceito de 

sociabilidade basicamente sobre o ponto de vista de Baecheler (1995). No entanto, também se 

faz necessário compreendermos a concepção de sociabilidade sobre o ponto de vista de outros 

pensadores. Em nosso levantamento bibliográfico, percebemos que Simmel (1983), tem 
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influenciado vários autores ao apresentar sua concepção sobre sociabilidade, entre eles, Dias 

(2012), que influenciado pelas ideias simmelianas, compreende a sociabilidade como, 

 

[...] uma forma de associação (ou sociação, como denomina o autor) entre pessoas 

que se autonomizou de qualquer conteúdo, isto é, deixou de ter um fim exterior a ela 

e passou a ser valorizada em si mesma, como uma forma lúdica de sociação. Em 

outras palavras, a sociabilidade é uma forma de associação onde as pessoas se 

reúnem porque querem estar juntas, porque querem ter um momento sociável, sem 

quaisquer objetivos para além disso. (DIAS, 2012, p. 3) 
 

 De acordo com este autor, está interagindo com o outro, pode ser uma forma de 

identificarmos a sociabilidade que está presente na sociedade em diversos ambientes sociais, 

como em clubes, associações, cafés, etc. Nestes locais, podemos encontrar pessoas 

interagindo entre si, na qual uma pessoa,   

 

[...] influencia e é influenciado por outro, de modo que há uma relação de troca. O 

que caracteriza a unidade que se forma desta relação - a sociedade - e a distingue de 

um mero agregado de indivíduos, é o princípio da reciprocidade de efeitos entre as 

ações individuais (MASCARENHAS, 2012, p. 242)  

 

Para Simmel (1983), a sociedade pode ser compreendida como uma totalidade 

instituída pelo conjunto de interações entre as pessoas, que acontece na forma de sociação, 

isto é, a interação. Simmel (1983) utiliza o termo sociação para denotar as formas ou maneiras 

na qual os atores sociais se relacionam. Este autor interpreta a sociedade como produto da 

soma de pessoas em interação, na qual é concebida em duas distinções básicas: forma e 

conteúdo. Para Alves (2013), a interação se constitui com base em dois propósitos essenciais, 

isto é, certos impulsos ou procura de determinadas finalidades. Para Simmel (1983), os 

instintos eróticos, impulsos religiosos, interesses objetivos, ajuda, entre outros, contribuem 

para que o ser humano estabeleça uma relação de convívio com os outros, atuando em alusão 

ao outro, com o outro e contra o outro, em uma condição de correspondência com os outros. 

Neste sentido, podemos compreender que os indivíduos que possuem tais impulsos formam 

uma unidade. Simmel (1983) compreende tal unidade como sociedade.  

 Se a sociedade, de acordo com Alves (2013), deve ser repensada tomando como ponto 

de partida o binômio forma e conteúdo, então podemos pensar na diferença entre eles. Para 

tanto, tomaremos como ponto de partida o conteúdo, que de acordo com Simmel (1983), é 

tudo o que se encontra no indivíduo, como por exemplo, impulsos, interesses, finalidades, 

tendências, etc. Ou seja, conteúdo seria todas as coisas existentes no indivíduo na qual a 

finalidade constitui-se em gerar ou disseminar os efeitos sobre o outro, ou ainda, adquirir tais 
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efeitos dos outros. Os conteúdos também são motivações individuais. Essas motivações que 

impulsionam a ação individual não possuem uma natureza social, elas se tornam sociais 

apenas quando passam a operar na interação” (MASCARENHAS, 2012, p. 242). No entanto, 

o conteúdo isoladamente não possui nenhum significado para a sociação. Em contrapartida, os 

conteúdos só poderão compor “a dinâmica interacional quando deixarem de serem meros 

conteúdos individuais, isolado do indivíduo, e se transformarem em formas de estar com o 

outro, ou ser com o outro em determinada sociação” (ALVES, 2013, p. 8). Já a sociação, 

segundo Simmel (1983), pode ser entendida como a forma em que os indivíduos, em 

consequência de seus interesses, se desenvolvem associadamente em rumo a uma unidade no 

seio cujos interesses se processam. Resumindo,  

 

[...] percebe-se que a interação se constitui na forma como os determinados 

impulsos, sentimentos e desejos, aqui entendido por conteúdo, que estão no 

indivíduo, são realizados à medida que este, por sua vez, sai da individualidade em 

busca de certas finalidades cujo objetivo consiste em se sociar com o outro num 

universo de diversas possibilidades. (ALVES, 2013, p. 8)  

 

 Neste contexto, podemos dizer que “as formas, ou modos de interação entre os 

indivíduos, são o meio pelo qual os conteúdos se concretizam como realidade social” 

(MASCARENHAS, 2012, p. 242). Sendo assim, as interações sociais entre conteúdo e forma, 

que compõe o pensamento simmelliano, são fundamentais para a compreensão do conceito de 

sociabilidade em Simmel. Para Alves (2013), a definição do conceito de sociabilidade, 

também deve ser compreendida com base no binômio forma e conteúdo. Entretanto, de 

acordo com o autor, as formas de interação ganham autonomia podendo se adequar, ou não, 

na conceituação de sociabilidade. Todavia, é necessário compreender “que o mero fato de 

estar com o outro, para o outro ou contra o outro, por si só, não consiste em sociabilidade. 

Para alcançar essa forma, mais elevada de interação, é preciso cumprir outros requisitos” 

(ALVES, 2013, p. 10). Tais requisitos o autor denomina como: os dez mandamentos da 

sociabilidade. O primeiro, de acordo com o autor, diz que a sociabilidade só acontece quando 

há a autonomização na interação entre o indivíduo em sociação. O autor compreende a 

autonomização como a atitude em se desvincular de determinados vínculos das realidades da 

vida. No segundo mandamento, o autor considera, 

 

[...] que interesses e necessidades individuais, conteúdos, fazem com que indivíduos 

se juntem. Isso por si só, se configura numa interação, ou seja, sociação. No entanto, 

para que tal vinculação se converta em sociabilidade é preciso que esses indivíduos 

além de estarem sociados por interesses específicos, se relacionem em função de um 
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“sentimento e por uma satisfação mútua de estarem socializados”. Numa relação em 

que a sociabilidade consista numa derivação da interação. (ALVES, 2013, p. 11).  

 

 Para que a relação seja de sociabilidade, segundo este autor, é necessário que ambos os 

indivíduos que estão envolvidos, encontrem a satisfação nessa sociação. No terceiro 

mandamento, o autor considera que um componente da sociabilidade consiste na atitude de os 

indivíduos contemplarem o autêntico processo de sociação em si, não compondo outra 

finalidade que não seja o de sentir-se sociado. O estímulo de sociabilidade, segundo Simmel 

(1983), retira das realidades de convivência social o autêntico processo de sociação como um 

valor estimado, e por intermédio disso constitui a sociabilidade. O quarto mandamento, de 

acordo com Alves (2013), compreende a sociabilidade como o modo autônomo de sociação. 

No quinto mandamento, o autor usa o termo “aspectos da irrealidade” para refletir sobre as 

distinções entre interação e sociabilidade. A diferença entre elas, é que somente na 

sociabilidade, segundo Simmel (1983), independentemente do problema, seja qual for o grau 

de dificuldade, encontra-se sempre uma solução em que não há possibilidade de ser 

solucionada em qualquer outro lugar em razão de sua autonomização ou desprendimento da 

realidade.  

Encontramos no sexto mandamento, de acordo com o autor, a concepção de que à 

sociabilidade não contem em si própria, quaisquer finalidades específicas, fora do interesse 

em encontrar-se sociado. Isto é, ela depende tão somente das personalidades dentre os quais 

ela acontece, em que não se deve procurar coisa alguma além do contentamento daquele 

momento, onde o que importa é somente o sucesso do instante sociável, Simmel (1983). A 

decorrência disso, segundo o autor, é que as circunstâncias e os desfechos do processo de 

sociabilidade são exclusivamente dos indivíduos que se encontram em sociação, em uma 

situação na qual a sociabilidade continua restrita aos seus participantes. O sétimo 

mandamento mostra que “na sociabilidade é preciso que o indivíduo exerça uma auto- 

regulação. Em sua relação com os outros se torna necessário que nenhum interesse egoísta, 

assuma, a função reguladora”, (ALVES, 2013, p. 14).  

De acordo com este autor, origina-se do sétimo mandamento, o caso de que na 

sociabilidade os significados individuais que possuem objetivo afastado do grupo sociado não 

ingressam no processo de sociabilidade. É a característica desse oitavo mandamento. Sendo 

assim, de acordo com Simmel (1983), essa natureza objetiva, que circula em derredor da 

personalidade, necessita se desprender de sua função como componente da sociabilidade. Por 

esse motivo, “aquilo que representa as características individuais da pessoa, tais como: caráter 

e humor, por exemplo, não pode possuir nenhuma função na dinâmica da sociabilidade, pois 
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nesta ocorre uma verdadeira exclusão dos elementos pessoais do indivíduo”, (ALVES, 2013, 

p. 13).  

No nono mandamento, o autor destaca a capacidade que o homem possui em si 

próprio de se configurar como um ser dinâmico. Sendo assim, de acordo com o autor, o 

homem se constrói de forma alternada dentro de sua motivação e interações cotidianas. Essa é 

uma circunstância que Simmel (1983) compreende por preparação produzida para esta 

finalidade, na qual o instrumento da vida é designado por uma concepção individual e 

desenhada numa, de maneira particular. São dessas algemas que o indivíduo precisa se libertar 

para adentrar em sociabilidade. De acordo com Simmel (1983), é necessário se livrar de 

qualquer significação material da personalidade para penetrar de forma sociável só com as 

suas capacidades, motivações e interesses de sua mais pura humanidade. 

No décimo mandamento, em relação “ao comportamento da pessoa, a discrição, é 

outra condição necessária para existência da sociabilidade no tocante ao comportamento de 

uma pessoa em relação à outra. Sua violação provoca a adulteração da sociabilidade” 

(ALVES, 2013, p.13). Para Simmel (1983), a discrição é fundamental com relação a si 

mesmo, pois a sua transgressão faria com que, em ambos os casos, a configuração sociológica 

sintética da sociabilidade se configurasse em um naturalismo sociológico. É nessa 

circunstância, segundo Aleves (2013), que se encontra o limite da sociabilidade. Segundo o 

autor, a deslocação desse limite acontece quando as pessoas entram em interação oriundas de 

intensões e interesses objetivos, na qual a condição pessoal e subjetiva surge sem nenhuma 

restrição.  

Nas circunstâncias “dessa natureza, o que ocorre é uma forma de interação, mas não 

de sociabilidade, em função do não cumprimento dos requisitos acima elencados para a 

existência da sociabilidade” (ALVES, 2013, p. 13). Na medida em que as pessoas se integram 

em função de certos interesses e objetivos, a sociabilidade, segundo Simmel (1983), em 

ambos os casos, destitui-se do caráter formativo e primordial de suas sociações e se torna, na 

melhor das situações, um elo de ligação formal e superficialmente mediador. 

Após a caracterização dos dez mandamentos da sociabilidade, importa-nos a 

considerar a concepção de outros autores em relação a sociabilidade. Para Dias (2012), os 

indivíduos estabelecem sociações cuja finalidade é atender suas necessidades, projetos e 

preferências, de maneira que elas compõem a base e o primórdio da sociedade. A sociação, 

segundo Simmel (1983), é a maneira na qual as pessoas se agrupam em unidades que atendam 

seus interesses. Sendo assim, “a sociação, a unidade básica da sociedade, se realiza de 
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incontáveis maneiras e em relação a incontáveis conteúdos, as quais temos que entender como 

sinônimos de causa, de motivo” (DIAS, 2012, p. 15). Para este autor,  

 

[...] sociabilidade é o tipo de sociação que não possui qualquer fim exterior a ele e 

que é valorizado em si mesmo, isto é, os indivíduos se associam não em função de 

um objetivo, mas simplesmente porque valorizam o fato de estarem juntos, embora 

esse “estar junto” se dê de diversas maneiras. (DIAS, 2012, p. 15)  
 

 Desta forma, o autor, influenciado pelas concepções simmelianas, considera a 

sociabilidade como uma forma lúdica de sociação, já que é justamente a maneira como os 

indivíduos estimam a recíproca companhia entre elas. Para este autor, a sociabilidade nas 

grandes cidades contemporâneas, representa um instante de relaxamento, de alívio, em 

relação a atitude opressiva, direta, exageradamente séria, que as metrópoles exigem de seus 

moradores no convívio diário. Para Cerqueira (2013, p. 60), a “sociabilidade é uma interação 

que não resulta de necessidades ou interesses específicos, mas que preserva a satisfação do 

estar socializado que acompanha o processo de interação”. Na contemporaneidade, “na 

sociedade em rede, na era da informação, a sociabilidade deixa rastros, configura-se em 

discursos difusos e dispersos, mas também inscritos textual e performaticamente, em grande 

quantidade e com grande rapidez, (OLIVEIRA; VIEIRA, 2015, p. 48). Atualmente, às redes 

sociais tem se configurado num ambiente que tem promovido novas formas de sociação. A 

sociabilidade também é compreendida por Chiesa e Kihara (2015, p. 193), com base nas 

ideias Simmelianas, “como uma forma autônoma e lúdica de sociação, que se caracteriza não 

somente pelo conteúdo da sociabilidade, mas principalmente pela possibilidade de fazer com 

que os indivíduos estejam sociados”. A sociabilidade, também pode ser entendida, 

 

[...] como a forma lúdica da sociabilização, ou seja, a experiência prazerosa, alegre e 

agradável decorrente da interação das pessoas na sociedade. Imagine-se a situação 

social perfeita: divertir-se com os pares, conversar, rir, brincar e desfrutar o prazer 

completo de estar junto com outras pessoas. (JOVCHELOVITCH; HERNANDEZ; 

2013, p. 30) 

 

 A satisfação de estar com o outro é verificada quando “os indivíduos entram em 

interação a fim de satisfazerem seus interesses e esta interação se dá por meio das diferentes 

formas de sociabilidade, ou seja, formas que são independentes de conteúdos específicos” 

(MASCARENHAS, 2012, p. 243). Neste contexto, de acordo com a autora, uma unidade é 

formada pela interação, ou seja, a sociedade, que pode ser aqui entendida como a conjunção 

entre forma e conteúdo. Neste sentido, “a sociedade é, então, o conjunto de ações recíprocas 

que variam em grau de intensidade de acordo com o conteúdo ou matéria da sociação. A 
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forma é algo que torna um conteúdo social socializável” (OLIVEIRA, VIEIRA, 2015, p.49). 

Viver em sociedade só é possível porque o ser humano é capaz de conviver com outras 

pessoas, e essa convivência é chamada de sociabilidade. Neste sentido, “é apenas na 

sociabilidade que o indivíduo é caracterizado e definido por ele mesmo e não pelas 

características comuns que levaria a socialização. (CERQUEIRA, 2013, p. 60). A capacidade 

que o ser humano possui de viver com o outro o credencia a adentrar pelo processo de 

socialização.  

 

1.3.2 Socialização  

 

É chamado de “socialização o processo interativo, fundamental para o 

desenvolvimento, através do qual o indivíduo assimila a cultura do seu grupo social, ao 

mesmo tempo em que perpetua esse grupo” (AMARAL, 2007, p. 2, grifo do autor). É por 

intermédio da socialização, segundo Damy (2005), que um indivíduo se desenvolve e se 

insere na sociedade. A socialização é um processo de integração perpassado pelo indivíduo 

que faz com que ele não só compreenda, mas que faça parte de uma sociedade que possui 

valores, crenças distintas, costumes e regras. Graças ao processo de socialização é que o 

indivíduo consegue viver em sociedade, digamos, de maneira mais harmoniosa, mesmo que 

existam conflitos, apesar disso, dentro de certos limites, viver de forma mais harmoniosa. O 

processo de socialização acontece durante toda a vida do indivíduo, se inicia na família, 

perpassa pelo processo educativo por meio de escolas e de vários outros planos. A 

socialização ocorre em qualquer local onde indivíduo se encontre inserido na qual ele 

pertence. Sendo assim, o indivíduo perpassa por um processo de socialização para viver em 

família, e por meio dessa, digamos, primeira socialização, ele vive em sociedade.  

 Em sociedade, o indivíduo é levado a se adaptar a certos grupos sociais em que muitas 

vezes se identificam na forma de se vestir, comunicar e conviver com o outro. Entretanto, a 

socialização só acontece por meio de contatos. Não é possível ser membro de qualquer grupo 

social sem ter contato com outros indivíduos que fazem parte desse grupo, pessoas que 

possuem pensamentos semelhantes e que se fazem presentes em nosso cotidiano. Estes 

contatos sociais, são essenciais para que aconteça o processo de socialização e, um indivíduo 

só consegue entrar em contato com essas pessoas e passar pelo processo de socialização por 

causa da sociabilidade. Sendo assim, compreendemos que os contatos sociais são as diversas 

maneiras em que os indivíduos se interagem e se relacionam socialmente. Os primeiros 

contatos, acontecem na família, na escola, na qual a criança assimila os valores da sociedade. 
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Este contato primário é denominado por Berger e Luckmann (2004), como socialização 

primária. Para estes autores, “a socialização primária é a primeira socialização que o 

indivíduo experimenta na infância e em virtude da qual se torna membro da sociedade” 

(BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 138).  

 De acordo com estes autores, é por meio da socialização primária que se constrói o 

primeiro mundo de uma pessoa. Segundo os autores, a família é uma instituição que tem por 

incumbência preparar a criança para viver em sociedade. Nessa relação institucional, segundo 

o autor, a família internaliza valores sociais e culturais. Através de palavras, conselhos e 

exemplos é que a família mostra para a criança o que significa fazer parte da sociedade. Desta 

relação familiar é que a criança assimila valores, leis e normas, no entanto, a assimilação 

continua quando a criança vai para a escola. Na instituição escolar, a criança também vai 

aprender valores, leis e normas, pois a escola possui a função de preparar a criança para a vida 

social. Este processo de aprendizagem perpetua durante toda a vida da criança, no entanto, a 

socialização primária “termina quando o conceito do outro generalizado (e tudo quando o 

acompanha) ficou estabelecido na consciência do indivíduo. Neste momento, é um membro 

afetivo da sociedade e na posse subjetiva de uma personalidade e de um mundo” (BERGER; 

LUCKMANN, 2004, p. 145). 

 Tendo já acontecida a socialização primária na família e na escola, a socialização 

secundária acontece depois, na juventude, na vida adulta. Neste sentido, “a socialização 

secundária é qualquer processo subsequente que introduz um indivíduo, já socializado, em 

novos setores do mundo objetivo da sociedade” (BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 138).  A 

socialização secundária acontece no mundo do trabalho, na universidade, nos espaços 

urbanos, onde o indivíduo conhece novas pessoas, estabelece novos contatos, e destas 

relações ele vai criar projetos. Na socialização secundária os contatos são impessoais, são 

objetivos, possui início e fim. Temos a percepção disso, por exemplo, quando entramos em 

um táxi. O taxista faz a corrida e te leva ao seu destino, você paga, ele vai embora, acabou o 

contato, talvez nunca mais o veja novamente. Poderíamos acrescentar neste contexto o 

contato que um indivíduo estabelece no prédio onde mora, muitas vezes é do tipo “bom dia”, 

“tudo bem”, e só. Termina, é objetivo. Quanto mais complexa for uma sociedade maior é o 

número de contato secundário. Em contrapartida, quanto menos complexa for a vida num 

grupo ou sociedade, maior a prevalência de contatos primários.  

 O processo de socialização é composto por esse conjunto de contatos primários e 

secundários. Em sociedade, o indivíduo é marcado o tempo todo por estes contatos e é desta 

relação que ele assimila crenças, valores, e consequentemente vai se adaptando e compondo a 
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sociedade em que vive. No entanto, ao conviver em sociedade, o indivíduo também se depara 

com um conjunto de regras e normas de conduta que a pesar de não serem criadas por ele 

mesmo, existem e devem ser aceitas. As sociedades na contemporaneidade são caracterizadas 

por leis e normas que estabelecem a forma de convivência. Tais normas e leis não podem ser 

criadas ou modificadas por uma pessoa isoladamente. No entanto, o descumprimento das 

normas e leis, acarreta sanções punitivas. As sanções são exterioras “porque consistem em 

ideias, normas ou regras de conduta que não são criadas isoladamente pelos indivíduos, mas 

foram criadas pela coletividade e já existem fora dos indivíduos quando eles nascem” 

(CORRÊA, 2007, p. 3). São também coercitivas, tendo em vista que, as normas e regras, 

segundo a autora, devem ser cumpridas pelos integrantes da sociedade. Caso não sejam 

cumpridas, o indivíduo sofre algum tipo de punição dos membros dessa sociedade. No 

entanto, as normas e leis que são impostas as pessoas pela sociedade, Durkheim (2007), as 

define como fato social. 

  
É fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 

indivíduo uma coerção exterior; ou ainda toda maneira de fazer que é geral na 

extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, 

independente de suas manifestações individuais. (DURKHEIM, 2007, p. 13) 

 

 De acordo com o autor, o comportamento do indivíduo em sociedade não é apenas 

influenciado pelas leis e normas rígidas, cujo o descumprimento gera punição. Esse 

comportamento também recebe influências e orientações que geralmente “são implícitas, 

assim seja, a sociedade é um conjunto de normas de ação, pensamento e sentimento que não 

existem apenas na consciência dos indivíduos, que são construídas exteriormente, isto é, fora 

das consciências individuais” (CORRÊA, 2007, p.3). Para Durkheim (2007), os fatos sociais, 

em outras palavras, são propriamente as leis e diretrizes coletivas que regulam a convivência 

em sociedade. Os fatos sociais possuem como características serem exteriores e coercitivos, o 

que contribui para a orientação e a identificação do indivíduo na realidade.  

Os fatos sociais por si só, não seriam suficientes para explicar os modos de 

organização social que garantem a convivência do indivíduo em sociedade. Para tanto, 

Durkheim (1999), em sua obra, “Da Divisão do Trabalho Social”, buscou compreender o que 

garantiria uma convivência em sociedade e qual seria a relação social entre os indivíduos. O 

autor concluiu em sua obra que o elo que mantém as pessoas ligadas umas com as outras nas 

diversas sociedades é a solidariedade social, e sem esta não há vida social. A solidariedade 

social em Durkheim (1999) é abordada em dois tipos chamadas pelo autor de solidariedade 

mecânica e orgânica. A solidariedade social pode ser compreendida a partir das consciências 
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individuais e coletivas de uma pessoa. De acordo com Durkheim (1999), todo o indivíduo 

possui uma consciência individual que está ligada à sua personalidade. É por meio dela, 

segundo o autor, que o indivíduo cotidianamente toma decisões e faz suas escolhas. 

Entretanto, uma sociedade não é formada apenas por indivíduos com suas consciências 

individuais.  

Dos fatos sociais e das relações que os indivíduos estabelecem no convívio social 

surge a consciência coletiva. É da consciência coletiva, de acordo com Durkheim (1999), que 

o indivíduo constrói seus valores morais, o que é certo ou errado, o que é ético ou antiético e, 

através do processo educativo a transmite para as gerações futuras. A consciência coletiva 

exerce uma pressão no indivíduo em relação a suas escolhas. Do somatório das consciências 

individuais e coletivas, segundo Durkheim (1999), se cria o ser social, apto para a vida em 

sociedade. Então, a solidariedade social para Durkheim (1999) se dá por meio da consciência 

coletiva que é a incumbida pela coesão entre os indivíduos. 

A solidariedade mecânica em Durkheim (1999), é proveniente das sociedades pré-

capitalistas, sociedades tradicionais onde a consciência coletiva é muito presente. Nestas 

sociedades, de acordo com o autor, o indivíduo possui pouca autonomia para ser diferente e 

por isso, ele age dentro das expectativas sociais do grupo, ou seja, tem consciência sobre o 

papel que cada membro deve cumprir. Na solidariedade mecânica, a coesão acontece por 

causa da uniformidade. Nessas sociedades, “os valores sociais decorrem da tradição e da 

religião e o grupo organiza-se como uma verdadeira comunidade, fundamentada em relações 

de parentesco e na preservação da propriedade coletiva” (CORRÊA, 2007, p. 6). A 

solidariedade mecânica, segundo a autora, baseia-se na semelhança dos integrantes da 

sociedade, isto é, na homogeneidade da prática coletiva. 

Diferentemente do que acontece na solidariedade mecânica, segundo a autora, a 

sociedade contemporânea, marcada pela industrialização, é caracterizada pela solidariedade 

orgânica de Durkheim (1999). Trata-se de uma sociedade mais fragmentada e “complexa, 

fundamentada na divisão do trabalho, segundo o princípio da especialização, e seus laços 

resultam da diferenciação, ou se exprimem por seu intermédio” (CORRÊA, 2007, p. 6). De 

acordo com esta autora, a solidariedade é formada por meio de redes de relacionamento entre 

pessoas e grupos, na qual, um indivíduo honra seus compromissos assumidos por contrato. 

Dentro deste contexto inserem-se as sociedades capitalistas que possuem uma matriz mais 

individualista, com maior autonomia individual, portanto, com uma consciência coletiva mais 

enfraquecida. 
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A solidariedade orgânica possui uma relação com a socialização secundária no mundo 

profissional capitalista. Esta relação é observada nas relações sociais estabelecidas no mundo 

empresarial capitalista. Já a solidariedade mecânica está relacionada a socialização primária. 

Tal relação está presente nas relações sociais estabelecidas na comunidade de pescadores, 

naquele agricultor ou naquele artesão que pertence ao mundo de uma cultura pré-capitalista.  

 

1.3.3 Cultura 

 

Por falar em cultura, surge a seguinte inquietação: o que é cultura? Não é uma questão 

simples de responder, existem múltiplas definições para o conceito de cultura. No entanto, 

vamos considerar algumas definições para se ter uma ideia básica referente a este conceito. 

Uma das mais simples concepções desse conceito considera, 

 

[...] que cultura abrange todas as realizações materiais e os aspectos espirituais de 

um povo. Ou seja, em outras palavras, cultura é tudo aquilo produzido pela 

humanidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e objetos 

até ideias e crenças. Cultura é todo complexo de conhecimentos e toda habilidade 

humana empregada socialmente. Além disso, é também todo comportamento 

aprendido, de modo independente da questão biológica. (SILVA K.; SILVA M., p. 

85) 

 

 É um conceito extremamente abrangente que engloba tudo que o ser humano produz, 

seja no campo material ou espiritual. Engloba ainda a produção de conhecimentos 

provenientes das relações sociais. Para esta autora, a cultura também é compreendida como “o 

conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que devem ser transmitidos às 

novas gerações para garantir a convivência social” (SILVA K.; SILVA M., p. 85). De acordo 

com a autora, cultura também pode ser considerado como tudo aquilo que um grupo transmite 

para a sua prole com o intuito de assegurar a sobrevivência da futura geração. Segundo a 

autora, a cultura ainda é concebida como um conjunto das produções humanas, material ou 

imaterial. Outra acepção referida ao conceito de cultura é aquela que a considera “como 

produção artística e intelectual. Assim, podemos falar de cultura erudita, cultura popular, 

cultural de massa etc., todas expressões que designam conceitos específicos para a produção 

intelectual de determinados grupos sociais” (SILVA K.; SILVA M., p. 85).  

Frente a uma diversidade de interpretações e utilização do termo cultura, refletiremos a 

cultura agora sobre o ponto de vista das três concepções mais utilizadas por diversos autores e 

que foram analisadas por Canedo (2009). Em sua análise, a autora reflete à cultura como: “1) 

modos de vida que caracterizam uma coletividade; 2) obras e práticas da arte, da atividade 
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intelectual e do entretenimento; e 3) fator de desenvolvimento humano” (CANEDO, 2009, p. 

4). Na primeira acepção, segundo a autora, a cultua é concebida como um sistema de 

símbolos e significados produzidos pelos grupos sociais. De acordo com a autora, a cultura é 

produzida por meio das relações sociais dos indivíduos, onde se constroem suas formas de 

pensar, sentir e agir e por meio da interação, constroem princípios, elaboram suas identidades 

e diversidades, estabelecem suas condutas diárias. No intuito de ampliar o entendimento do 

termo cultura, Chauí (1995), afirma a necessidade de refletirmos esse conceito para além “de 

invenção coletiva de símbolos, valores, ideias e comportamentos, de modo a afirmar que 

todos os indivíduos e grupos são seres culturais e sujeitos culturais” (CHAUÍ, 1995, p. 81). 

Dentro desta expectativa, deve-se valorizar, segundo Canedo (2009, p. 5), “o patrimônio 

cultural imaterial - os modos de fazer, a tradição oral, a organização social de cada 

comunidade, os costumes, as crenças e as manifestações da cultura popular que remontam ao 

mito formador de cada grupo”.  

A segunda acepção, de acordo com a autora, é pautada numa interpretação mais 

limitada da cultura tendo por base as produções e atividades artísticas, produção intelectual e 

entretenimento, concebidas acima de tudo como atividade econômica. Nesta perspectiva, 

segundo Botelho (2001), a cultura não acontece no âmbito cotidiano da vida de um indivíduo, 

mas sim numa esfera especializada. Se trata de uma construção “elaborada com a intenção 

explícita de construir determinados sentidos e de alcançar algum tipo de público, através de 

meios específicos de expressão” (Botelho, 2001, p.74). De acordo com esta autora, a 

produção, circulação e o consumo de bens e serviços, ou seja, o que o senso comum 

compreende por cultura, se tornou uma estratégia para o desenvolvimento econômico global. 

Neste sentido, 

 

Além das tradicionais atividades culturais, como literatura, artes visuais, teatro, 

música, dança, audiovisual, arquitetura e artesanato, as indústrias criativas também 

abarcam outros setores como moda, designer, marketing e propaganda, decoração, 

esportes, turismo, aparelhos eletrônicos, tecnologia, telefonia, internet, brinquedos e 

jogos eletrônicos. (CANEDO, 2009, p. 6)  
 

Da vinculação entre cultura e mercado, segundo a autora, resultam a transformação da 

cultura em mercadoria e a transformação da mercadoria em cultura por meio de dois 

processos diferentes: 

 

[...] a mercantilização da cultura, quando as atividades culturais passam a ser 

concebidas visando à distribuição em massa e, consequentemente, a geração de lucro 
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comercial; e a culturalização da mercadoria, que ocorre através da atribuição de 

valor simbólico a objetos do uso cotidiano (CANEDO, 2009, p. 6) 

 

Segundo a autora, as representações culturais de uma determinada região ou grupo 

também podem se transformar em bens simbólicos para a exploração do turismo ou como um 

lugar para a produção audiovisual. A terceira acepção de cultura, de acordo com esta autora, 

frisa a representatividade que ela poderá abarcar como um agente de desenvolvimento social. 

Nesta perspectiva, segundo a autora, as práticas culturais são executadas com propósitos 

socioeducativos variados; voltados para o estímulo de posturas críticas e o propósito de 

proceder politicamente; no suporte a evolução cognitiva de indivíduos com necessidades 

especiais ou ainda práticas terapeutas para indivíduos com problemas de saúde; “como 

ferramenta do sistema educacional a fim de incitar o interesse dos alunos; no auxílio ao 

enfrentamento de problemas sociais, como os altos índices de violência, a depredação urbana, 

a ressocialização de presos ou de jovens infratores” (CANEDO, 2009, p. 6). Por ter uma 

característica mais utilitária, segundo a autora, esta concepção cultural pode ser bastante 

criticada por muitos artistas e pesquisadores, dado que entendem a relevância da arte em si 

mesma. No entanto, de acordo com a autora, é evidente que a cultura não só pode, mas como 

deve desempenhar uma função educativa na construção política e social das pessoas.  

Neste contexto, de acordo com a autora, é possível então compreender a cultura por 

meio destas três acepções imprescindíveis. A primeira, segundo a autora, por meio de um 

conceito mais amplo na qual concebe os indivíduos como produtores da própria cultura, ou 

seja, onde se fazem presentes um agrupamento de significados e valores sociais. Na segunda, 

de acordo com a autora, por meio das práticas artísticas e intelectuais voltados para a 

produção, circulação e consumo de bens e serviços simbólicos que fomentam a indústria 

cultural. A terceira, de acordo com a autora, como um mecanismo para a promoção política e 

social, onde os campos social e cultural se confundem.  

 

1.3.4 Lazer 

 

Dadas as reflexões acima sobre cultura, importa-nos a considerar agora a sua relação 

com o lazer, para compreendermos a forma como se estabelecem as atividades de lazer no 

contexto social. Iniciaremos essa discussão apresentando uma das primeiras definições sobre 

o conceito de lazer.   
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[...] lazer é o conjunto de ocupações, às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se e entreter-se ou ainda para 

desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 

voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 

obrigações profissionais, familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 1979, p.12, apud 

SILVA D.; et al, 2011, p. 16) 

 

Uma das críticas impostas ao conceito apresentado por Dumazedier, de acordo com 

Gomes (2008), é o fato dele considerar lazer sem a compreensão da prática social. Entretanto, 

importa-nos a esclarecer que “para conceituar o lazer, Dumazedier (1976, 1979) tomou como 

referência as sociedades industriais avançadas do século XX, fossem elas capitalistas ou 

socialistas” (GOMES, 2008, p. 2). Em contrapartida, segundo a autora, atualmente vivemos 

numa sociedade de serviços que é diferente a das sociedades industriais, o que implica na 

necessidade de uma investigação com maior profundidade sobre o conceito de lazer 

apresentado por Dumazedier. No entanto, de acordo com Gomes 92008), tal análise está 

diretamente ligada a necessidade de compreendermos com maior profundidade 

conhecimentos sobre a cultura. Para esta autora, uma interpretação mais contextualizada do 

lazer é dada quando este é considerado como uma cultura presenciada no tempo disponível.  

Esta autora compreende o lazer como fenômeno cultural, e afirma que, “mesmo com as 

diferenças conceituais verificadas entre os estudiosos brasileiros, verifica-se uma tendência na 

atualidade brasileira em compreender o lazer como uma dimensão da cultura. (GOMES, 2008, 

p. 4). De acordo com esta autora, o lazer é uma invenção do ser humano que está em 

frequente interlocução com os demais universos da vida. O lazer pode ser entendido, 

 

 [...] como a cultura – compreendida no seu sentido mais amplo – vivenciada 

(praticada ou fruída), no “tempo disponível”. É fundamental como traço definidor o 

caráter “desinteressado” dessa vivência. Não se busca, pelo menos basicamente, 

outra recompensa além da satisfação provocada pela situação. A “disponibilidade de 

tempo” significa possibilidade de opção pela atividade prática ou contemplativa 

(MARCELLINO, 2005, p.28). 

 

 Para este autor, o lazer não pode ser compreendido em si mesmo, no entanto, 

entendido como um dos universos da atuação do ser humano historicamente situada. Neste 

sentido, podemos dizer que não se percebe o “lazer na sua especificidade abstrata, o que quer 

dizer que seu entendimento não é estabelecido em si mesmo, ou de forma isolada, nessa ou 

naquela atividade, mas como um componente da cultura historicamente situada” 

(MARCELLINOa; et al, 2007, p. 12). A peculiaridade concreta do lazer, segundo o autor, 

“considerado em sua manifestação na sociedade atual, é colocada como reivindicação social. 

Portanto, seu significado é bastante diferente do entendimento da Antiguidade Clássica. É 
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uma questão de cidadania, de participação cultural” (MARCELLINO; et al, 2007a, p. 12). A 

relação lazer e cultura também está presente na concepção de Gomes (2008), tendo em vista 

que,  

 

O lazer compreende, assim, a vivência de inúmeras manifestações da cultura, tais 

como o jogo, a brincadeira, a festa, o passeio, a viagem, o esporte e também as 

formas de artes (pintura, escultura, literatura, dança, teatro, música, cinema), entre 

várias outras possibilidades. (GOMES, 2008, p. 5) 
 

 Neste contexto também corrobora Marcelino (2007a), pois “o lazer é entendido 

enquanto “especificidade concreta” e, na sua especificidade, com possibilidades de gerar 

valores que ampliem o universo da manifestação do brinquedo, do jogo, da festa, da 

“recreação”, para além do próprio lazer” (MARCELLINO; et al, 2007a, p. 12). O lazer, 

segundo Gomes (2008), não se configura como um fenômeno isolado, ele tanto contribui com 

o encobrimento das desigualdades sociais, como representa a oportunidade para questionar e 

resistir à ordem social injusta e excludente predominante na contemporaneidade. Para esta 

autora,  

 

[...] o lazer representa um fenômeno sociocultural que se manifesta em diferentes 

contextos (histórico, social, político, etc) de acordo com os sentidos/significados que 

são produzidos e reproduzidos por meio de relações dialéticas dos sujeitos nas suas 

relações com o mundo. Enquanto uma dimensão da cultura, o lazer é dinâmico e, se 

por um lado é marcado pela diversidade, por outro constitui/é constituído pelas 

identidades distintivas de cada grupo social, colocando em realce os hibridismos que 

permeiam a relação global/local. (GOMES, 2008, p. 6)  
 

Para esta autora, lazer é considerado como um fenômeno complexo, cheio de 

divergências, estresses e objeções, mas cheio também de sociabilidade. Entretanto, “é 

particularmente no tempo de lazer que são vivenciadas situações geradoras de valores que 

poderiam ser chamados de “revolucionários”” (MARCELLINO; et al, 2007a). No plano 

educacional, poderíamos pensar em uma “nova pedagogia, embasadora de uma nova prática 

educativa e realimentada através dessa própria prática, considerando as possibilidades do 

lazer como canal viável de atuação no plano cultural, de modo integrado com a escola” 

(MARCELLINO, 2007b, p. 18). Deste modo, segundo este autor, o lazer poderia colaborar 

para o aumento do senso comum, numa possibilidade para a mudança da realidade social, 

vinculado com outros campos de atuação política. O lazer também está presente em diversas 

esferas sociais, inclusive nos ritos, rituais e cerimônias, sendo estes derivados de práticas 

sociais das sociedades tradicionais e contemporâneas.  
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1.3.5 Rituais, Ritos e Cerimônias 

 

Nos dias atuais, “os ritos, rituais e as cerimônias passam a ser elementos estratégicos a 

serviço da construção e consolidação das imagens das organizações, apoiadas na credibilidade 

e aceitação social das ações e realizações desenvolvidas” (SILVA M., 2008, p. 2). Os termos 

ritos, rituais e cerimônias, estão presentes em nossos dias, são comumente interpretados por 

alguns como sinônimos. Entretanto, existe uma distinção entre ambos que será apresentada 

nesta reflexão. Primeiro, procuraremos compreender a seguinte inquietação: O que é rito? O 

termo rito pode ser compreendido como “um conjunto de atos e condutas individuais ou 

coletivas, com base corporal — verbal, gestual, postural —, caracterizando-se por sua 

repetitividade e simbologia, responsáveis pela adesão mental a valores sociais ...” (THISEN, 

2014, p. 154). Os ritos, de acordo com Silva M. (2008), são formados de um aglomerado 

moderadamente preparado, dramático e planejado de atividades, que consolidam múltiplos 

modelos de expressão cultural em um fenômeno, que é executado mediante de interações 

sociais. Para esta autora,  

 

Os ritos podem ser vistos como algo que não se resume em repetições das coisas 

reais e concretas do mundo rotineiro. Como coisa real e concreta consiste no que 

pode ser materializado e simbolizado. Exemplo disso é a troca de presentes entre 

personalidades de diferentes culturas ou o aperto de mão entre duas pessoas que se 

saúdam. (SILVA M., 2008, p. 5). 
 

O rito para Thisen (2014), é compreendido como uma prática que acontece 

individualmente ou coletivamente, que constantemente, mesmo que seja bem flexível para 

acomodar um limite de improvisação, continua leal a determinadas regras que compõem com 

precisão o que há nele de ritual. O ritual, de acordo com Martins (2002), se configura numa 

forma essencial de interação. Mas o que é ritual? O termo ritual pode ser compreendido como 

“um conjunto de atos formais, expressivos, possuindo uma forte carga simbólica, marcando 

rupturas e descontinuidades, priorizando sua eficácia social” (THISEN, 2014, p. 155). Para 

esta autora, o ritual se configura como um conjunto de ações a desempenhar. Os rituais são 

definidos por uma estrutura que engloba “um espaço-temporal específico, envolvendo 

objetos, discursos, expressões, narrações, todos dotados de um sistema de linguagem, de 

comportamentos específicos e de signos emblemáticos cujo sentido se constitui um dos bens 

comuns de um grupo” (SILVA M., 2008, p. 5). Sendo assim,  

 



65 
 

[...] podemos lembrar que a definição operativa de ritual é “um sistema cultural de 

comunicação simbólica”, constituído dessa forma por sequências ordenadas de 

palavras, gestos e atos “caracterizados por graus variados de formalidade 

(convencionalidade), estereotipia (rigidez), condensação (fusão) e redundância 

(repetição). (THISEN, 2014, p. 155). 
 

 Em relação aos personagens do ritual, estes “tanto podem ser representados por um 

indivíduo como por um grupo, alcançado um novo status através do ritual e, em virtude disso, 

adquirem direitos e obrigações estruturais e definidas, devendo comportar-se conforme certas 

regras e padrões éticos” (THISEN, 2014, p. 155). O ritual, de acordo com esta autora, possui 

como um de seus propósitos; regular e alterar a experiência. Ritual, rito, bem como ritualizar, 

ritualismo, cerimônia, ritualização e mito, são termos que muitas vezes são confundidos como 

sinônimos. Neste sentido, esclareceremos as diferentes concepções sobre estes termos. O 

termo rito, de acordo com Thisen (2014) se refere a ação que ocorre numa composição de 

espaço e tempo. Desta maneira, segundo a autora, ao utilizarmos o termo ritual, estaremos 

fazendo menção a uma concepção geral da qual o rito é uma esfera particular. O ritualizar, de 

acordo com a autora, é caracterizado pela maneira como se constituem ou se formam ritos. 

Neste contexto, segundo a autora, é que acontece a passagem do ritualizar para o ritualismo, 

na qual se denota um tom negativo ao processo. O ritualismo, de acordo com a autora, está 

ligado a uma atitude estereotipada e, quase sempre, sem representação simbólica, acrescida de 

uma acepção negativa. Em consequência disso, segundo a autora, pode-se salientar que a 

ritualização expressa a cultura dos animais e que acena de forma universal para a totalidade, 

numa cultura ou semelhante ao universo animal, poderia se configurar como um ritual. A 

ritualização também é compreendida como “um processo que implica a encarnação de 

símbolos, associações simbólicas, mediante gestos, ações que signifiquem sentido especial 

para quem os pratica num dado contexto” (MARTINS, 2002, p. 24) 

O rito, de acordo com Silva M. (2008), é uma fala utilizada no mito. O termo “mito 

deve ser compreendido como uma tentativa de explicação da realidade. É aquilo que o sujeito 

efetua espontaneamente, ou seja, o sujeito não recebe passivamente as sensações exteriores, 

mas as enlaça com signos sensíveis e significativos” (SILVA M., 2008, p. 5). Para esta autora, 

o mito se configura num importante guardião de valores para uma sociedade ou associação. 

Segundo a autora, rito e mito são termos integrantes e mutuamente dependente, compondo 

uma unidade complexa, encarregada pelas propriedades individuais de cada cultura. 

 Já o termo cerimônia é entendido “como a manifestação de sentimentos ou atitudes 

em comum através de ações formalmente ordenadas. São de natureza essencialmente 

simbólica, sendo que, no contexto cerimonial, gestos, posturas corporais e objetos específicos 
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estão presentes” (SILVA M., 2008, p. 5). As cerimônias, de acordo com a autora, executam 

determinadas funções para um coletivo social, como por exemplo, contribuem para a 

transmissão, perpetuação e expressão de crenças e valores bem como estimulam a 

solidariedade dos integrantes.  

Nos agrupamentos sociais, os ritos e rituais não só se apropriam da função privilegiada 

como também “se instauram e se mantêm coesos, como também são fundamentais para que as 

estruturas de poder sejam capazes de manter em funcionamento os diversos níveis de 

dependência nos quais se instalam os vínculos entre as pessoas” (SILVA M., 2008, p. 5). De 

acordo com esta autora, ritos e rituais, indicam múltiplas práticas de relacionamento. 

Ademais, se apresentam com bastante força na altura em que sucedem mudanças, na qual há 

passagem de um modo para o outro. O rito possui três fases estruturais.  

 

[...] a primeira são os chamados ritos preliminares ou ritos de separação; a segunda 

são os ritos liminares, ou seja, rito executado no período de margem, limbo; a 

terceira são os ritos pós-liminares, rito de agregação ao momento posterior, ao novo 

status. Observa-se que as três fases fundamentais do rito se relacionam umas com as 

outras, visto possuírem um fim determinado. (THISEN, 2014, p. 156) 
 

 De acordo com esta autora, também pode-se ressaltar a existência de três distintas 

formas de rituais. Consideraremos primeiramente, segundo a autora, o ritual religioso, que nos 

conduz ao sagrado e está diretamente vinculada à prática humana. Em segundo, de acordo 

com a autora, o ritual profano, que ajuda o indivíduo a se integrar na vida social em sua 

cultura. Já o terceiro, segundo a autora, é o ritual de passagem, que nos possibilita discernir 

que a convivência em sociedade presume uma sucessão de passagens, como por exemplo, 

nascimento, puberdade, casamento, maternidade e morte, etc.  

Neste contexto, percebe-se que “os ritos de passagem ou transição compreendem todas 

as mudanças na vida de um indivíduo, que, por sua vez, são responsáveis pela negociação a 

um novo status. Destaca-se que os rituais de passagem caracterizam-se por recomporem a 

ordem social” (THISEN, 2014, p. 156). Nas sociedades contemporâneas, segundo esta autora, 

o ritual atua para aumentar “a identidade social, construindo e ampliando seu caráter, 

conscientizando de algumas concretizações sociais profundas, que a sociedade considera 

como parte dos seus ideais” (THISEN, 2014, p. 156). Ritual, cultura, lazer, sociabilidade, são 

componentes fundamentais das relações humanas. Estes conceitos estão presentes nas 

relações humanas de todas as esferas sociais, inclusive na forma como as pessoas praticam o 

jogo Mancala. Sendo assim, compreendemos que as reflexões aqui apresentadas sustentam a 

nossa pesquisa. 
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2 METODOLOGIA 

 

 Neste trabalho, utilizamos a pesquisa qualitativa que “tem o ambiente natural como 

fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental”, (GODOY, 1995, p. 

62). De acordo com a autora, a abordagem qualitativa valoriza e considera relevante o 

contato, isto é, proximidade direta e prolongada do pesquisador com o Lócus da pesquisa, ou 

seja, com o meio e o contexto em que o objeto de estudo está inserido. Este trabalho possui 

ainda uma abordagem descritiva já que a “pesquisa qualitativa é descritiva” (GODOY, 1995, 

p. 62). Uma pesquisa descritiva possui como objetivos “a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis” 

(GIL, 2002, p. 42). De acordo com este autor, diversos estudos utilizam a pesquisa descritiva, 

tendo em vista que, uma das principais características deste tipo de pesquisa é a utilização do 

questionário e da observação sistemática como técnica de coleta de dados. Para este autor, a 

pesquisa descritiva juntamente com a pesquisa exploratória, são utilizadas frequentemente 

pelos pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. Em nosso trabalho, utilizamos 

também uma abordagem exploratória, já que, este tipo de pesquisa,  

 

[...] têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos 

casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado [...], (GIL, 

2002, p. 41) 
 

 Para este autor, a pesquisa exploratória, embora possua um planejamento altamente 

flexível, geralmente assume um formato de estudo de caso ou pesquisa bibliográfica. De 

acordo com Gil (2002), os estudos de caso abrangem múltiplos casos tanto como um único 

caso. Segundo o autor, as pesquisas em formato de estudos de caso, geralmente envolvem um 

caso específico, que irá compor posteriormente a coletânea universal de casos equivalentes. 

Em relação a coleta de dados, podemos dizer que,  

 

[...] o estudo de caso é o mais completo de todos os delineamentos, pois vale-se 

tanto de dados de gente quanto de dados de papel. Com efeito, nos estudos de caso 

os dados podem ser obtidos mediante análise de documentos, entrevistas, 

depoimentos pessoais, observação espontânea, observação participante e análise de 

artefatos físicos. (GIL, 2002, p. 141) 
 

 De acordo com este autor, o estudo de caso é mais indicado em estudos exploratórios e 

descritivos. A concepção de caso se expandiu, e hoje, entendemos o conceito de caso como 
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uma família, “ou qualquer outro grupo social, um pequeno grupo, uma organização, um 

conjunto de relações, um papel social, um processo social, uma comunidade, uma nação ou 

mesmo toda uma cultura (GIL, 2002, p.138). Quando o enfoque da pesquisa está centrado nos 

estudos culturais, podemos ter um estudo de caso etnográfico. No campo da Educação, este 

tipo de concepção de pesquisa,  

 

[...] só vai surgir recentemente na literatura educacional numa acepção bem clara: a 

aplicação da abordagem etnográfica ao estudo de um caso. Isso quer dizer que nem 

todos os tipos de estudo de caso incluem-se dentro da perspectiva etnográfica de 

pesquisa. Da mesma forma, nem todo estudo do tipo etnográfico será um estudo de 

caso. (ANDRÉ, 2008, p. 30) 

 

Esta tese possui como lócus da pesquisa três cidades da província de Nampula em 

Moçambique. Sendo assim, nos deparamos com uma cultura local distinta a do pesquisador, 

por conseguinte, entendemos que, a abordagem de pesquisa do tipo etnográfico, é a que mais 

se identifica com a nossa investigação, tendo em vista, de acordo com André (2008), que a 

etnografia é a tentativa de descrição de uma determinada cultura. Neste sentido também 

corrobora Lüdk e André (1986), pois a “etnografia tem um sentido próprio: é a descrição de 

um sistema de significados culturais de um determinado grupo” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 

14).  Para André (2008), a etnografia é uma modalidade de pesquisa criada pelos antropólogos 

para investigar cultura e a sociedade. Atualmente, a etnografia tem ocupado espaço nas 

pesquisas educacionais com um enfoque distinto a dos etnógrafos, tendo em vista que, 

 

[...] o foco de interesse dos etnógrafos é a descrição da cultura (práticas, hábitos, 

crenças, valores, linguagens, significados) de um grupo social, a preocupação central 

dos estudiosos da educação é com o processo educativo. Existe, pois, uma diferença 

de enfoque nessas duas áreas, o que faz com que certos requisitos da etnografia não 

sejam – nem necessitem ser – cumpridos pelos investigadores das questões 

educacionais. Requisitos sugeridos por Wolcott (1988), como por exemplo uma 

longa permanência do pesquisador em campo, o contato com outras culturas e o uso 

de amplas categorias sociais na análise de dados. O que se tem feito pois é uma 

adaptação da etnografia à educação, o que me leva a concluir que fazemos estudos 

do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido estrito. (ANDRÉ, 2008, p. 28) 
 

 De acordo com esta autora, quando uma pesquisa em educação faz uso de técnicas que 

corriqueiramente fazem parte da etnografia, como a observação participante, a entrevista e a 

análise de documentos, tal pesquisa pode ser considerada como do tipo etnográfico em 

educação. A observação,  

 
[...] é chamada de participante porque parte do princípio de que o pesquisador tem 

sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por ela 

afetado. As entrevistas têm a finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os 
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problemas observados. Os documentos são usados no sentido de contextualizar o 

fenômeno, explicitar suas vinculações mais profundas e completar as informações 

coletadas através de outras fontes. (ANDRÉ, 2008, p. 28) 

 

 Para esta autora, uma característica marcante na pesquisa etnográfica é o fato de o 

pesquisador ser o principal instrumento de coleta e análise de dados. Neste caso, os dados são 

intermediados pelo pesquisador. Sendo assim,  

 

O fato de ser uma pessoa o põe numa posição bem diferente de outros tipos de 

instrumentos, porque permite que ele responda ativamente às circunstâncias que o 

cercam, modificando técnicas de coleta, se necessário, revendo as questões que 

orientam a pesquisa, localizando novos sujeitos, revendo toda a metodologia ainda 

durante o desenrolar do trabalho. (ANDRÉ, 2008, p. 28 e 29) 
 

 Segundo esta autora, a etnográfica possui ainda como característica o fato de a ênfase 

da pesquisa está no processo, ou seja, no que está acontecendo e não no produto ou nas 

soluções finais. Outra característica deste tipo de pesquisa, de acordo com esta autora, é a sua 

preocupação com o significado, ou seja, a forma peculiar com que as pessoas se concebem a 

si próprias e ao universo que os cercam. Para a autora, o pesquisador etnográfico precisa 

compreender e descrever essa concepção pessoal dos participantes. Para esta autora, outra 

característica da pesquisa etnográfica é que ela abarca um trabalho de campo. Neste sentido, 

 

O pesquisador aproxima-se de pessoas, situações, locais, eventos, mantendo com 

eles um contato direto e prolongado. Como se dá esse contato? Primeiro não há 

pretensão de mudar o ambiente, introduzindo modificações que serão 

experimentalmente controladas como na pesquisa experimental. Os eventos, as 

pessoas, as situações são observadas em sua manifestação natural, o que faz com 

que tal pesquisa seja também conhecida como naturalística ou naturalista. (ANDRÉ, 

2008, p. 29) 
 

 Na pesquisa do tipo etnográfico, de acordo com esta autora, o intervalo de tempo na 

qual o pesquisador se mantém em contato direto com o cenário investigado varia bastante, 

podendo ir de poucas semanas até muitos meses ou anos. O período de tempo vai depender 

dos objetivos específicos da pesquisa, bem como “da disponibilidade de tempo do 

pesquisador, de sua aceitação pelo grupo, de sua experiência em trabalho de campo e do 

número de pessoas envolvidas na coleta de dados” (ANDRÉ, 2008, p. 29). Segundo a autora, 

a descrição e a indução se configuram em outras importantes características de uma pesquisa 

etnográfica. Neste contexto, o pesquisador utiliza uma ampla “quantidade de dados 

descritivos: situações, pessoas, ambientes, depoimentos, diálogos, que são por ele 

reconstruídos em forma de palavras ou transcrições literais” (ANDRÉ, 2008, p. 29). Uma 
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pesquisa etnográfica, visa a elaboração de hipóteses, abstrações e teorias ao invés da 

comprovação. Para tanto, utiliza uma estratégia de pesquisa aberta e flexível, na qual os focos 

do estudo vão sendo constantemente retificados, “as técnicas de coleta, reavaliadas, os 

instrumentos, reformulados e os fundamentos teóricos, repensados. O que esse tipo de 

pesquisa visa é a descoberta de novos conceitos, novas relações, novas formas de 

entendimento da realidade”. (ANDRÉ, 2008, p. 30) 

 De acordo com Lüdke e André (1986), o pesquisador etnográfico desenvolve a sua 

pesquisa por meio de três estágios: exploração, decisão e descoberta. O primeiro estágio, 

segundo este autor, abarca a triagem e definição de problemas, a escolha do local da pesquisa, 

bem como a seleção de contatos para o trânsito em campo. Nesta fase inicial, de acordo com 

estes autores, incluímos as primeiras observações, cuja o fim é obter maiores informações 

sobre o fenômeno e viabilizar a triagem de aspectos que serão mais sistematicamente 

estudados. Neste tipo de pesquisa, segundo os autores, não há a necessidade de o problema 

estar diretamente ligado a uma diretriz teórica estabelecida nem há necessidade que se 

estabeleça hipóteses expressamente formuladas. Nesta fase,  

 

Parece ser suficiente que o pesquisador possua um esquema conceitual a partir do 

qual possa levantar algumas questões relevantes. Essas primeiras indagações 

orientam o processo de coleta de informação e permitem a formulação de uma série 

de hipóteses que podem ser modificadas à medida que novos dados vão sendo 

coletados. Diversamente de outros esquemas mais estruturados de pesquisa, a 

abordagem etnográfica parte do princípio de que o pesquisador pode modificar os 

seus problemas e hipóteses durante o processo de investigação. (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 15).   
 

 Para estes autores, o segundo estágio da pesquisa apoia-se na procura de forma mais 

sistemática dos dados que o pesquisador escolheu e classificou como os mais importantes 

para captar e elucidar o fenômeno pesquisado. Segundo estes autores, a pesquisa etnográfica 

visa a exploração de estruturas de significados dos sujeitos da pesquisa nas diferentes 

maneiras em que são expressos, as características dos dados significativos são: “forma e 

conteúdo da interação verbal dos participantes; forma e conteúdo da interação verbal com o 

pesquisador; comportamento não-verbal; padrões de ação e não-ação; traços, registros de 

arquivos e documentos” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 16).  De acordo com os autores, o 

problema essencial para o investigador etnográfico e antropológico é aprender a separar os 

dados indispensáveis para dar respostas às suas questões e obter a forma de obter acesso a 

essa informação. Segundo os autores, as informações coletadas podem sofrer mudanças no 
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decorrer da investigação, pois os dados coletados e as teorias resultantes devem ser utilizadas 

para direcionar a subsequente recolha de informações.  

 O terceiro estágio de uma pesquisa etnográfica, segundo Lüdke e André (1986), 

constitui-se no esclarecimento da realidade, ou seja, num esforço de obter os princípios 

subjacentes ao fenômeno pesquisado e de localizar as diversas descobertas num contexto de 

maior abrangência. Esta fase, de acordo com os autores, abarca a criação de teorias, um 

transcurso que é preparado no decorrer de todo o desenvolvimento do estudo. Para estes 

autores, quando se parte de uma estrutura total de conceitos, o pesquisador busca comprovar 

frequentemente as suas hipóteses com a realidade verificada cotidianamente. Essa interação “ 

contínua entre os dados reais e as suas possíveis explicações teóricas permite a estruturação 

de um quadro teórico dentro do qual o fenômeno pode ser interpretado e compreendido” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 16). Para os autores, uma outra forma de testar e aprimorar as 

evidências teóricas constitui-se em encontrar muitos tipos de indícios para atestar um 

determinado ponto, ademais, 

 

[...] procurar "evidência negativa" para aquele ponto. Devido ao seu grau de imersão 

na realidade, o observador está apto a detectar as situações que provavelmente lhe 

fornecerão dados discordantes e as que podem corroborar suas conjecturas. Ele 

então penetra nessas situações, confronta as evidências positivas e negativas com as 

teorias existentes e vai gradualmente desenvolvendo a sua teoria. Becker acredita 

que esse processo de descobrir evidências positivas e negativas pode reduzir o grau 

de inferência dos julgamentos na observação participante. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p. 16 e 17). 
 

 A abordagem etnográfica, segundo estes autores, possui como um dos mais 

importantes desafios, a tarefa que é exercida pelo observador. De acordo com os autores, a 

observação exige uma grande destreza do pesquisador, isto é, sua incumbência é enorme, não 

é uma tarefa simples. Existem algumas características que são primordiais para “um bom 

etnógrafo apresentadas por Hall (1978), e que são fruto de suas experiências nessa área” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17). Dentre estas características, os autores destacam que: 

 

[...] a pessoa precisa ser capaz de tolerar ambiguidades; ser capaz de trabalhar sob 

sua própria responsabilidade; deve inspirar confiança; deve ser pessoalmente 

comprometida, autodisciplinada, sensível a si mesma e aos outros, madura e 

consistente; e deve ser capaz de guardar informações confidenciais. (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 17). 

 

A partir dos primeiros contatos com os sujeitos da pesquisa, os autores destacam que, 

“o observador deve-se preocupar em se fazer aceito, decidindo quão envolvido estará nas 
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atividades e procurando não ser identificado com nenhum grupo particular. Esses cuidados 

são fundamentais para que ele consiga obter as informações desejadas” (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 17).  De acordo com os autores, fora das qualidades pessoais e das medidas que o 

pesquisador é obrigado a tomar em relação a maneira e à situação de coletar informações, o 

observador se encontra em um laborioso ofício, em que é necessário separar e diminuir a 

realidade sistematicamente. Para os autores, é uma tarefa que certamente exige que o 

observador “possua um arcabouço teórico a partir do qual seja capaz de reduzir o fenômeno 

em seus aspectos mais relevantes e que conheça as várias possibilidades metodológicas para 

abordar a realidade a fim de melhor compreendê-la e interpretá-la” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p. 17).   

 

2.1 Preparação da Pesquisa 

 

 A primeira fase da pesquisa que é o planejamento, foi tão importante quanto as outras 

duas fases. A segunda fase constitui a pesquisa propriamente dita e, a terceira e última fase é 

composta pela análise, interpretação, considerações e sistematização dos dados por intermédio 

da narrativa. No entanto, “o primeiro passo a ser dado pelo pesquisador consiste em se 

apropriar das leituras de etnografias clássicas e contemporâneas” (CAVEDON, 2014, p. 72). 

Concordamos com a autora, pois a leitura de diversas literaturas etnográficas contribui para 

que o pesquisador estruture sua pesquisa, tanto no planejamento, trabalho de campo e 

interpretação dos dados. Em nossa pesquisa, fizemos leitura de trabalhos como Argonautas do 

Pacífico Ocidental (1978) de Bronislaw Malinowski, O Processo Ritual (1974) de Víctor W. 

Turner, O Ofício de Etnólogo; ou, como ter 'Anthropological Blues (1978) de Roberto 

Damatta, Etnografia da prática escolar (2008) de Marli Eliza Dalmazo Afonso de André, 

Etnografia: Saberes e Práticas (2008) de Ana Luiza Carvalho da Rocha e Cornelia Eckert, O 

nativo relativo (2002) de Eduardo Viveiros de Castro, Sobre a autoridade etnográfica (1998) 

de James Clifford, entre ouros. A próxima etapa da primeira fase, de acordo com Cavedon 

(2014), se dá pela escolha do tema e do objeto de pesquisa. 

 Nesta tese, temos por objeto de estudo o jogo africano Mancala IV e um grupo de 

praticantes. Os sujeitos da pesquisa foram um grupo de trinta pessoas, alguns deles, membros 

da Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula, outros, intelectuais do campo da 

filosofia e sociologia e, a grande maioria, com pouca instrução escolar. As representações 

culturais e matemáticas presentes nas regras e na prática do jogo constituem o tema de nosso 

trabalho. O tema numa pesquisa enográfica pode ser provisório, segundo Cavedon (2014), 
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tendo em vista que, “é comum decidirmos por uma temática e, ao ir a campo, defrontarmo-

nos com outros elementos que nos obrigam a abandonar a nossa escolha temática em prol de 

outra” (CAVEDON, 2014, p. 73). De acordo com esta autora, antes da segunda fase da 

pesquisa, o pesquisador precisa investigar o objeto de pesquisa em diversas fontes, como em 

documentos guardados em memorias, jornais, revistas e livros. Em nossa pesquisa, fizemos 

um levantamento bibliográfico sobre o Jogo Mancala IV. Encontramos poucas referências 

sobre este jogo, no entanto, os dados coletados em artigos e jornais foram fundamentais para a 

estruturação da segunda fase do trabalho, a pesquisa de campo. Na análise dos dados 

bibliográficos descobrimos que o jogo Mancala é composto por mais de duzentas variações, 

sendo assim, decidimos delimitar a investigação em torno de quatro variantes de jogos 

Mancala IV, a saber, o Bao em Zanzibar, Igisoro em Ruanda, Owmeso em Uganda e M´pale 

em Moçambique. A escolha foi motivada pela complexidade na prática e nas regras do jogo 

bem como pela relevância destas variações para suas culturas. Outro fator que contribuiu para 

a escolha do local da pesquisa foi a proximidade entre esses países, no entanto, aconteceram 

uma série de coisas que me obrigaram a delimitar ainda mais o Lócus da pesquisa.  

 A primeira dificuldade encontrada para uma investigação de campo envolvendo esses 

quatro países, foi a língua. O tempo e os recursos financeiros, foram outros fatores que 

também contribuíram para a delimitação do local da pesquisa. Após análise sobre estas 

dificuldades, decidimos reduzir o local da pesquisa para três cidades da Província de Nampula 

em Moçambique, a saber, cidade de Nampula, Ilha de Moçambique e Angoche. No entanto, 

os dados coletados sobre os jogos Bao, Igisoro e Owmeso durante o levantamento 

bibliográfico, compõem nossas discussões no trabalho, apesar de não serem contempladas na 

pesquisa de campo. O foco da pesquisa de campo foi o jogo Mancala IV praticado em 

Nampula, nas variantes chamadas de M’pale e Mthadje. A escolha por Nampula foi motivada 

pelas informações coletadas no jornal @Verdade desta cidade que destacava a seguinte 

matéria: “Jogos tradicionais ganham terreno em Nampula”, escrito por Redação Nampula. A 

referida reportagem destacava ser o M’pale um jogo de massa na província de Nampula, além 

disso, o jogo também era utilizado para a reabilitação social em presídios desta província. 

Encontramos também nesta reportagem a forma como os jogadores de M’pale se organizaram 

em núcleos que são filiados à Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula. 

Outro fator que motivou a escolha do local da pesquisa, foi a língua portuguesa, que é 

a língua oficial de Moçambique. A popularidade do jogo em Moçambique destacada na 

reportagem bem como sua importância para a reabilitação social de detentos nos presídios da 

cidade de Nampula, foram fatores que contribuíram para a escolha do local da pesquisa. 
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Queria investigar com mais propriedade estes dados, bem como outras possíveis contribuições 

do jogo no campo social, história e cultura moçambicana. Definido o Lócus da pesquisa, o 

próximo passo foi construir conhecimentos sobre o local da investigação, tendo em vista que, 

“os pesquisados sentem-se prestigiados quando demonstramos conhecer pelo menos um 

pouco de suas culturas. O conhecimento prévio de tradições e crenças também cria condições 

para o início dos diálogos em campo, servindo como “quebra-gelo”” (CAVEDON, 2014, p. 

74).  

A próxima etapa desta fase, de acordo com Cavedon (2014), consiste na aproximação 

do local da pesquisa para contemplar a realidade a ser investigada. De acordo com a autora, a 

aproximação não é formal, no entanto, contribui para que o pesquisador construa uma noção 

do local e das pessoas com quem irá se relacionar. Em seguida, segundo a autora, é necessário 

encontrar um contato para nos dar acesso aos informantes. Em nosso trabalho, a distância, 

devido à localização geográfica entre Brasil e Moçambique, fez com que a aproximação 

inicial com o local da pesquisa se desse mediante a levantamento de dados. Os dados 

revelaram a geografia, clima, moeda, hospedagem, temperatura média local bem como o 

contexto histórico da cidade. Informações detalhadas sobre o local da pesquisa se encontram 

no tópico abaixo que discorre sobre o Lócus da pesquisa. 

O contato local também se deu por meio de um levantamento de dados. Na literatura 

investigada, encontrei uma dissertação intitulada “As Configurações Geométricas dos 

Artefatos Culturais Emakhuwas: um estudo sobre as possibilidades do seu uso didáctico nas 

aulas de matemática. Caso do 1º Ciclo do Ensino Secundário Geral” de Abudo Atumane 

Ossofo (2006), realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), em 

convênio com a Universidade Pedagógica de Moçambique. Me identifiquei com o trabalho do 

Abudo Atumane Ossofo, tendo em vista ter encontrado em sua dissertação a mesma afinidade 

que eu tenho pelo campo de pesquisa em etnomatemática, A motivação proporcionada por 

essa afinidade, me levou a procurar o e-mail do Abudo Atumane Ossofo para lhe propor uma 

parceria de estudos na área de etnomatemática bem como para lhe pedir apoio, para a 

pesquisa de campo que pretendia realizar em Moçambique. Depois de muita procura, 

finalmente encontrei o e-mail do Abudo Atumane Ossofo. Não foi fácil esse contato, enviei 

vários e-mails sem resposta. Passados alguns meses, finalmente o Abudo Atumane Ossofo me 

retornou e a partir desse momento ele se comprometeu a me apoiar no trabalho de campo, se 

tornando posteriormente, o contato de acesso aos informantes. Fazendo um levantamento 

sobre a hospedagem em Nampula fiquei assustado com os valores. Pedi para o Abudo 

Atumane Osssofo me ajudar a encontrar uma estalagem que estivesse dentro do meu 
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orçamento. Nesse ponto, o contato foi fundamental. A Universidade Pedagógica Delegação de 

Nampula, na qual o Abudo Atumane Ossofo trabalha como docente, possui uma residencial 

para hospedagem de funcionários e palestrantes de outras cidades que estejam a convite desta 

instituição. O valor para funcionários e convidados é abaixo do valor de mercado. Sendo 

assim, o Abudo Atumane Ossofo escreveu um ofício para a reitoria da Universidade 

Pedagógica Delegação de Nampula, solicitando que seja cobrado do pesquisador o mesmo 

valor que é estipulado para funcionários e convidados. Neste ofício, o Abudo Atumane 

Ossofo reiterou junto ao reitor, que se trata de um pesquisador que é aluno da Universidade 

Federal do Ceará, na qual possui um convênio de intercâmbio com a Universidade 

Pedagógica Delegação de Nampula. O reitor deferiu o ofício e eu consegui uma hospedagem 

com um preço que cabia no meu orçamento. Em relação aos custos com a viagem, estalagem, 

alimentação e locomoção em Moçambique, foram em torno de quatro mil e quinhentos 

dólares para um período de trinta e três dias. Gostaria de ter ficado um tempo maior, no 

entanto, meu orçamento não suportaria um custo de três mil dólares mensais entre 

alimentação, hospedagem e a locomoção na cidade. 

 

2.2 República de Moçambique: Lócus da Pesquisa 

 

A República de Moçambique, como o próprio nome já o define, é um país com um 

regime político republicano que teve como primeiro presidente, em 1975, Samora Moisés 

Machel18. Está localizado do lado oriental da África Austral, banhado pelo Canal de 

Moçambique e o oceano Índico a leste. Faz fronteira com a Tanzânia ao norte, Malawi a 

noroeste, Zâmbia e Zimbabwe a oeste, África do Sul e Suazilândia ao Sul e Sudeste. O clima 

de Moçambique é tropical úmido. Recebe influência das monções do Oceano Índico e da 

corrente quente do Canal de Moçambique, com estação seca que varia de quatro a seis meses 

no Norte/Centro e seis a nove meses no Sul, sendo de outubro a abril o período das chuvas. A 

temperatura média do país gira em torno dos 20º C ao Sul e 26º C ao Norte. 

 

                                                           
18 Samora Moisés Machel foi um líder político e militar revolucionário, com inspirações socialistas. Samora foi 

um educador e visionário em relação ao desenvolvimento sociopolítico e económico de Moçambique (...). Como 

presidente da Frelimo, (Frente da Libertação de Moçambique) desde maio de 1970, Samora Machel conduziu a 

luta armada de libertação nacional até a derrocada do sistema colonial português e a consequente proclamação da 

Independência de Moçambique a 25 de junho de 1975. (COVANE, 2016, p. 10).  
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Figura 2 – Mapa da África19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                            

 

 

 

Fonte da imagem: <http://www.baixarmapas.com.br/wp-content/uploads/mapa-continente-africa-politico.jpg> 

 

Figura 3 – Mapa de Moçambique 

                                                                   

 

                                                                               

 

 

 

 

 

Fonte: https://lh3.googleusercontent.com/-

Jg0MjJcK9WI/VTvVaJDFz3I/AAAAAAAAFAc/DZWH5ciZsxU/s512/mo%25C3%25A7ambique.PNG 

                                                           
19 A África é o segundo continente mais populoso do mundo, apenas atrás da Ásia e o terceiro continente mais 

extenso. Os continentes americano e asiático são maiores que o africano. O continente africano tem cerca de 30 

milhões de km², cobrindo 20,3 % da área total da Terra e mais de 800 milhões de habitantes em 57 países, 

representando cerca de um sétimo da população do mundo. Cinco dos países de África foram colônias 

portuguesas e têm o português como língua oficial, são eles: Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo 

Verde e Guiné-Bissau. (FONSECA, 2007, p.1). A África está dividida em cinco regiões de acordo com 

características geográficas e demográficas: África Oriental, África Ocidental, África Setentrional, África Central 

e África Meridional. 

https://lh3.googleusercontent.com/-Jg0MjJcK9WI/VTvVaJDFz3I/AAAAAAAAFAc/DZWH5ciZsxU/s512/mo%25C3%25A7ambique.PNG
https://lh3.googleusercontent.com/-Jg0MjJcK9WI/VTvVaJDFz3I/AAAAAAAAFAc/DZWH5ciZsxU/s512/mo%25C3%25A7ambique.PNG
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A bandeira de Moçambique que passou a ser adotada a partir de primeiro de maio de 

1983, contém cinco cores: vermelho, verde, preto, amarelo dourado e branco20. 

 

Figura 4 – Bandeira de Moçambique 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://i.ytimg.com/vi/TOTNGrcZXsU/maxresdefault.jpg> 

 

 O vermelho representa a resistência secular ao colonialismo, a luta de libertação 

nacional e a defesa da soberania. O verde, as riquezas do solo moçambicano. Amarelo 

dourado representa as riquezas do subsolo, como o ouro e as pedras preciosas. O preto, 

representa o continente africano. E a cor branca, representa a justa luta do povo moçambicano 

e a paz. A bandeira também possui no triângulo vermelho uma estrela contento um livro, uma 

enxada e uma arma. A estrela simboliza o espírito de solidariedade internacional do povo 

moçambicano. O livro, a enxada e arma, simbolizam respectivamente o estudo, a produção e a 

defesa. O emblema21 de Moçambique, contém as mesmas cores da bandeira. 

 

Figura 5 – Emblema de Moçambique 

 

 

                                                                         

 

                                                                       

 

Fonte: 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Emblem_of_Mozambique.svg/2000px-

Emblem_of_Mozambique.svg.png> 

                                                           
20 Artigo 297 da Constituição da República de Moçambique. Disponível em: 

<http://www.mozambique.mz/pdf/constituicao.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2016. 
21 Artigo 298 da Constituição da República de Moçambique. Disponível em: 

<http://www.mozambique.mz/pdf/constituicao.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2016. 
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No emblema da República de Moçambique, encontramos como elementos centrais, 

um livro, uma arma e uma enxada sobrepondo o mapa de Moçambique, as quais representam 

respectivamente a educação, a defesa e vigilância, o camponês e a produção agrícola. Abaixo 

do mapa encontramos a representação do oceano. Ao centro o sol nascente, símbolo de uma 

nova vida em construção. Delimitando este conjunto encontra-se uma roda dentada, que 

simboliza o operário e a indústria. Em volta da roda dentada, encontramos a direita e a 

esquerda, respectivamente, um pé de milho com uma espiga e uma cana de açúcar, que 

representam a riqueza agrícola. Na parte de cima, a estrela simboliza o espírito de 

solidariedade internacional do povo moçambicano. Na parte inferior, o emblema traz uma 

faixa vermelha escrita “República de Moçambique”. 

Em 15 de Janeiro de 2015, tomou posse como presidente da República de 

Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi22. O país possui uma área de 799.380 
2Km , com uma 

população de 20.530.714 (2007)23, que tem como capital a cidade de Maputo. Moçambique 

foi colonizada pelos portugueses e em 25 de junho de 1975 obteve a sua independência. O 

país contém uma imensa variedade linguística, sendo catalogado vinte línguas nacionais 

locais e a língua portuguesa como oficial. Possui como moeda o metical. Está distribuído em 

dez províncias, a saber, Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, 

Inhambane, Gaza e Maputo.  

A cultura moçambicana está presente em diversas práticas cotidianas, como na 

ludicidade dos jogos tradicionais, no culto aos seus ancestrais, característica comum na 

religiosidade tradicional moçambicana, na música Marrabenta, um estilo música-dança, 

originário de Moçambique, na culinária e na sua cosmovisão africana. A flora moçambicana é 

composta por três tipos de vegetação: floresta densa ao Norte e Centro do país, savana e 

floresta aberta ao sul e, na costa, os mangais24.  

 

                                                           
22 Filipe Jacinto Nyusi, eleito presidente da República de Moçambique em 2014, nasceu a 9 de fevereiro de 

1959, em Namacurra, Distrito de Moeda, província de Cabo Delgado. É filho de camponeses, Jacinto Nyusi 

Chimela e de Angelina Daima, já falecidos. Nyusi ingressou, em 1973, nas fileiras da Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO) e fez sua preparação político-militar em Nachinguea. Foi docente em regime parcial 

no departamento de matemática na Delegação da Universidade Pedagógica em Nampula, entre 2002 e 2007. 

Durante três anos foi membro do Núcleo do Ensino Superior em Nampula. É membro do clube Ferroviário de 

Moçambique desde 1993, e durante 11 anos foi Presidente do clube na cidade de Nampula, entre 1995 e 2005. 

Foi galardoado com Menção Honrosa na República Checa em 1990. Participou na Luta Armada de Libertação 

Nacional e é membro da Associação dos Combatentes da Luta Armada de Libertação Nacional, de cujo Comité 

Nacional é membro. É militante do Partido Frelimo, de que foi membro do Comité Provincial de Nampula, até 

2008. JESUS, Gervásio de. Biografia de Filipe Nyusi (completa). Maputo – Moçambique. Revista Idolo. 

Quinta feira, 22 jan. 2015. 
23 Fonte: Instituto Nacional de Estatística. III Recenseamento Geral da População e Habitação, 2007 – 

Resultados Preliminares, Maputo: INE, 2007. 
24 Os mangais são também conhecidos por manguezais. 
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Figura 6 – Floresta de Gorongosa 

 

 

 

                                

                                     

                                    

 

 

 

Fonte: 

<http://www.gorongosa.org/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/mozambique_2012_1819_3.jp

g?itok=uaCBiOil> 

 

Figura7 – Savana Moçambicana 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://p3.storage.canalblog.com/35/79/61544/16604894.jpg> 

 

Na flora moçambicana encontra-se uma diversidade de madeira que é muito apreciada 

no mercado internacional, dentre elas, Jambire, Chanfuta, Sândalo, Pau Roza, Pau ferro, Pau 

Preto, entre outros. O Pau Preto é muito utilizado pelos artesões moçambicanos na fabricação 

de esculturas.  
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Figura 8 – Pau Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.revistadeartes.com.ar/images/xx_mpingo2.jpg> 

 

Figura 9 – Escultura Pau Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.safarigifts.com/shopcart/images/products/188-C.jpg> 

 

Moçambique possui uma fauna riquíssima, com grande diversidade de aves, peixes, 

crustáceos e mamíferos. Destaca-se pela diversidade de mamíferos de grande porte, como 

elefantes, hipopótamos, leões, leopardos, chitas, antílopes, búfalo, entre outros. Em defesa da 

fauna e flora, Moçambique cobre aproximadamente 15 % de sua superfície com seis parques 

nacionais, seis reservas nacionais e doze coutadas oficiais25. Os parques nacionais são: parque 

de Banhine, Bazaruto, Gorongosa, Limpopo, Quirimbas e Zinave. As reservas nacionais são: 

reserva de Chimanimani, Gilé, Niassa, Maputo, Marromeu e Pomene.   

 
                                                           
25 Em Moçambique existem as coutadas oficiais cujo propósito é promover a caça desportiva. Para tanto, as 

pessoas precisam se enquadrar na legislação vigente moçambicana que estabelece o perfil das pessoas que 

podem praticar este desporto. A prática só é permitida nas coutadas oficiais, respeitando o período de abate e os 

tipos de animais que podem ser abatidos. 
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Figura 10 – Parque de Gorongosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:< http://www.publituris.pt/wp-content/uploads/2012/12/Gorongosa-300x200.jpg> 

 

  Figura 11 – Reserva de Maputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: <http://www.jornaldomingo.co.mz/images/Artigos/2014/Maio-2015/24-05-2015/foto-35.gif> 

 

2.2.1 Moçambique – O Contexto Histórico 

 

 A partir do século X, a história moçambicana encontra-se sistematizada, a partir do 

momento em que um certo viajante árabe chamado Al-Masudi, “relatou a existência de uma 

intensa atividade comercial entre os povos asiáticos e os negros Zanj de Sofala Bilad, uma 

região que inclui grande parte da costa Norte e Centro de Moçambique” (GASPAR, 2010, p. 

12). No entanto, segundo a autora, achados arqueológicos tornam possível documentar a pré-

história moçambicana a partir dos anos 200 – 300, “período em que teriam começado a chegar 

as primeiras comunidades bantu, ocupando terras, ora pacificamente, ora por meio de 

conquistas militares” (GASPAR, 2010, p. 12). De acordo com a autora, as migrações dos 
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bantu contribuíram para a inserção da agropecuária, metalurgia do ferro e mineração do ouro, 

o que promoveu o comercio entre os bantu e mercadores asiáticos e europeus.  

 De acordo com Fonseca (2012), o contato entre os bantu e os árabes, que ocorreram 

devido as atividades comerciais, deram origem a uma cultura costeira no Quênia e Tanzânia, 

chamada de Swahili26. A expansão comercial e o Islamismo, fez com que os povos 

islamizados da costa se estruturassem “em comunidades políticas como os chamados xeicados 

e sultanatos27. Foram estas populações islamizadas que vindas de Zanzibar, Kilwa e Ilhas 

Comores, chegavam à Ilha de Moçambique” (FONSECA, 2012, p. 10). Os árabes, segundo 

Fonseca (2012), estabeleceram relações comerciais com a costa moçambicana desde o século 

VIII, tendo em vista serem pioneiros da navegação no oceano Índico. Desta relação, surge as 

primeiras feitorias e entrepostos comerciais, e neste contexto da expansão do Islã, de acordo 

com Fonseca (2012), é que os árabes assumiram o monopólio marítimo entre o oriente e o 

ocidente. A expansão comercial entre árabes e os nativos e o surgimento do islamismo,  

 

[...] transformaram a estrutura de organização social das comunidades bantu, com 

umas linhagens dominando outras e, finalmente, formando verdadeiros estados. 

Entre os séculos X e XIX existiam no território de Moçambique atual, várias 

comunidades bantu, das quais os mais conhecidos foram os Shonas, que fundaram o 

então Império de Mwenemutapa, resultante da cisão do Estado do grande 

Zimbábwe. (GASPAR, 2010, p. 12) 

 

 De acordo com a autora, o império de Mwenemutapa, localizado na região central de 

Moçambique, acumulou grandes riquezas devido a sua localização estratégica, fator que 

contribuiu para as relações comerciais entre o interior da África e oceano Índico. Na costa, 

segundo a autora, os comerciantes afro-islâmicos se organizaram politicamente e 

administrativamente em comunidades de xeicados e sultanatos. A consequência desses 

intercâmbios comerciais para Moçambique nos dias de hoje, está na riqueza em “diversidade 

étnico-linguística, sistemas de liderança comunitária e, uma longa história pré-colonial, 

sobretudo de tradição oral” (GASPAR, 2010, p. 13). Depois da independência de 

Moçambique em 1975, foram identificadas diversas línguas entre os grupos que compões a 

população moçambicana. Atualmente, estão catalogadas em Moçambique vinte variações 

linguísticas de origem bantu, denominadas por Kiswahili, Kimwani, Shimakonde, Ciyao, 

Emakhuwa, Ekoti, Elomwe, Echuwabo, Cinyanja, Cisenga, Cinyungwe, Cisena, Cishona, 

                                                           
26 Segundo Fonseca (2007), swahili são os crioulos oriundos da mestiçagem entre imigrantes persas e árabes com 

os nativos dos povos bantu. 
27 Xeicados: Região liderada por um xeique. Sultanatos: Região liderada por um Sultão. 
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Xitswa, Xitsonga (Xichangana), Gitonga, Cicopi, Xironga, Swazi, Zulu28, sendo considerada 

como oficial em Moçambique a Língua Portuguesa.  

 

Figura 12 – Mapa Linguístico de Moçambique 

 

 

 

                                                                         

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MACAIRE, Pierre. L’heritage makhuwa au Mozambique. Paris. Éditioins L’harmattan, 1996.  

(Adaptada pelo autor) 

 

No período colonial, de acordo com Baia (2009), as cidades moçambicanas 

provenientes da colonização portuguesa continham duas áreas distintas. Uma, que abrigava a 

população de origem europeia e asiática, que denotava um desenho geométrico que se 

preocupava com a estrutura urbana. A outra área, se configurava numa estrutura “não 

planejada e com infraestruturas precárias, onde viviam os africanos como mão de obra 

necessária para os trabalhos de construção civil, para os carregamentos no porto, para os 

trabalhos domésticos” (BAIA, 2009, p. 11). Após o período da colonização, ainda 

encontramos nas cidades moçambicanas duas áreas distintas. Uma composta pelos segmentos 

sociais com maior poder aquisitivo e a outra composta pelos segmentos populares com menor 

poder econômico. 

                                                           
28 Fonte: MACAIRE, Pierre. L’heritage makhuwa au Mozambique. Paris. Éditioins L’harmattan, 1996. 
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Com isso, do processo de globalização e das relações comerciais com os ocidentais e 

os asiáticos, originou em Moçambique uma estrutura das cidades que se assemelha a estrutura 

das cidades ocidentais. Sendo assim, encontramos hoje nas cidades moçambicanas uma 

arquitetura nas zonas urbanas composta por grandes arranha-céus, áreas portuárias, hoteleiras, 

praças, vias asfaltadas, edifícios habitacionais, hospitais e unidades de saúde, espaços de 

lazer, edifícios comerciais e administrativos. No entanto, também se assemelha nas 

desigualdades sociais e nas infraestruturas apresentados nas regiões rurais e nas periferias de 

algumas cidades ocidentais. Nestes espaços, faltam saneamento básico, assistência médica e 

hospitalar, acesso a bens e serviços, educação, segurança, lazer e as construções são precárias. 

 

Figura 13 – Cidade de Maputo 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.rm.co.mz/index.php/outras-noticias/item/10394-capital-mocambicana-maputo-no-top-20-

das-cidades-mais-promissoras-do-continente-africano> 

 

Figura 14 –  Mafalala – Periferia de Maputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: < http://og.infg.com.br/in/15591036-63b-32d/FT1086A/420/Africa-618.JPG> 
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A História do país perpassa pela Ilha de Moçambique, tendo em vista ser este o local 

que originou o nome Moçambique e além disso, foi também a primeira capital em 1507, que 

perdurou até 1898.  

 

2.2.2 A Ilha de Moçambique 

 

Figura 15 – Ilha de Moçambique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://farm1.staticflickr.com/183/426979780_ca82540c84_o.jpg> 

 

Figura 16 – Ilha de Moçambique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: <http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/cache/b5/89/b589b36f1e44fd9001e2facdc26cfa84.jpg> 

 

A história da Ilha de Moçambique, devido a sua localização geográfica, foi marcada 

pelo comércio e pela disputa do controle deste território entre árabes, portugueses, franceses e 

holandeses, tendo em vista que, era um local em que se relacionavam várias rotas marítimas. 

Os árabes, desde o século VIII, de acordo com Fonseca (2012), foram os pioneiros na criação 

de um monopólio comercial marítimo entre o ocidente e o oriente. Com isso, toda a 
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mercadoria proveniente da Índia para a Europa, era mediada pelos árabes. Esta influência 

comercial árabe contribuiu para se criar na Ilha de Moçambique uma proximidade entre os 

árabes e os locais, que eram oriundos da expansão dos povos bantu. Tal proximidade entre 

eles promoveu “uma cultura original dos islamizados da costa que se designou por cultura 

swahili, ao qual, a Ilha de Moçambique acolheu algumas dessas populações” (FONSECA, 

2012, p. 109).  No entanto, o monopólio marítimo árabe, despertou,  

 

[...] o desejo e a cobiça dos ocidentais de penetrar naquele universo, e de dominar as 

rotas e controlar aquelas riquezas. Foi assim que os portugueses arriscaram ligar as 

grandes artérias de circulação marítima e ganhar o monopólio das trocas comerciais 

entre o Ocidente e o Oriente. (FONSECA, 2012, p. 110). 

 

 Foi neste contexto que os portugueses procuraram estabelecer o monopólio comercial 

entre Europa e Índia. Na busca pela rota, de acordo com Fonseca (2012), Vasco da Gama 

encontra a Ilha de Moçambique em 1489. Segundo a autora, os portugueses passaram então a 

utilizar a Ilha para fazer a manutenção das embarcações, descarregar e armazenar mercadorias 

e alimentos. Para tanto, de acordo com a autora, criou-se o Forte de São Gabriel em 1508, 

uma torre de três andares, que foi utilizada como alojamento e armazém. Porém, esta torre, 

que posteriormente passou a ser chamada de torre velha, não seria eficiente contra um 

possível ataque. De posse da Ilha, os portugueses procuraram o controle de posições 

estratégias para o controle comercial. Para tanto, começaram a avançar lentamente ao longo 

da costa e do interior, sendo que em 1505, de acordo com Hohlfeldt e Santos (2009), tomaram 

dos árabes o controle de Sofala, onde esperavam encontrar ali grandes quantidades de ouro. 

Posteriormente os portugueses ocuparam Quelimane, Sena e Tete, no rio Zambeze, obtendo 

assim o controle comercial desta região.  

A expansão portuguesa foi tão rápida tanto quanto a sua decadência, pois a partir do 

século XVII e ao longo do século XVIII, segundo os autores, a corrupção e a crise da região 

Monomotapa, bem como a chegada de holandeses, franceses e ingleses, fizeram que Portugal 

perdesse terreno. Segundo os autores, os portugueses estavam atrás das riquezas, no entanto, a 

corrupção gerou extrema imoralidade. No intuito de se evitar uma guerra entre si, as potências 

europeias organizaram uma conferência em Berlin, na qual chegaram a um acordo sobre a 

colonização do continente africano. Alguns autores se referem a esta conferência como sendo 

um acordo para a partilha da África pelas potências europeias. Pelo acordo, uma região 

africana seria considerada como colônia se fosse verificada uma ocupação efetiva, ou seja, 

com benfeitorias.  Foi neste contexto que Portugal, a partir da conferência de Berlin de 1885, 

consolida a colonização efetiva de Moçambique. Para consolidar a sua dominação em 
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Moçambique, Portugal investiu grandes campanhas militares contra a resistência do povo 

moçambicano. Entre as resistências, destacamos a que aconteceu em 1894, numa região em 

torno da cidade de Lourenço Marques29, em que ocorreu,  

 

[...] uma grande rebelião liderada por um chefe nativo, Gungunhana, que vai ser 

derrotado e preso por Mousinho de Albuquerque, posteriormente enviado a Portugal 

e exilado nos Açores. Mas mesmo com sua morte, a rebelião prossegue. De outro 

lado, Alemanha e Inglaterra vão-se apossando crescentemente de antigos territórios 

pretendidos pelos portugueses. (HOHLFELDT, SANTOS, 2009, p. 7). 

 

Portugueses e ingleses, disputaram a região entre Angola e Moçambique. No entanto, 

prevaleceu o interesse inglês em ligar a Cidade do Cabo ao Cairo, tendo em vista ser uma 

potência imperialista mais forte que Portugal. Com isso, os portugueses sob ameaça de guerra, 

foram obrigados a recuar, pondo fim ao sonho português da criação do mapa cor-de-rosa, cuja 

objetivo era ligar os territórios de Moçambique a Angola. 

 

Figura 17 – Mapa Cor de Rosa 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: <http://www.prof2000.pt/users/maria_soa/quedamonarquia_files/image003.jpg> 

 

Gungunhana, o “leão de Gaza”, era assim chamado o Ngungunhane, neto de 

Manicusse, fundador do império de Gaza e líder de um dos ramos dos zulus.  

 

                                                           
29 A cidade de Lourenço Marques passou a se char cidade de Maputo, atual capital de Moçambique. 
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                                          Figura 18 – Ngungunhane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ngungunhane> 

 

Ngungunhane assumiu o império em 1884 e governou até 1895, ano em que os 

portugueses o derrotaram após uma série de batalhas, sendo a mais conhecida por batalha de 

Marracuene. A investida portuguesa, tinha como propósito o domínio total daquela região, 

diante do descrédito de Portugal como país colonizador, frente ao interesse alemão e inglês 

por aquela região. A captura do Leão de Gaza, foi utilizada pelos portugueses como um 

troféu, tendo em vista que “Lisboa tinha motivos mais do que suficientes para mostrar, aos 

concorrentes da partilha de África, que Portugal estava a cumprir com o acordado em Berlim, 

no ano de 1885” (GARCIA; LIMA, 2008, p. 137).  No entanto, apesar da prisão de 

Ngungunhame, os locais, liderado por seu régulo, continuaram resistindo a dominação 

portuguesa, sendo alguns deles mortos ou aprisionados, como é o caso do régulo Mahazuli 

que,   

 

[...] foi aprisionado em janeiro de 1896, Finish, em fevereiro do mesmo ano, e 

Magiguana, da etnia Khosa, foi morto em julho de 1897. Muitos dos familiares e 

apaniguados do “leão” de Gaza fugiram para o Transval, onde à distância 

continuaram a incitar as autoridades gentílicas, entre o sul do Save e Limpopo, a 

resistir ao domínio de Portugal naquela região da África Austral. (GARCIA, 2008, 

p. 138).                           
 

 Porém, a resistência não perdurou por muito tempo devido ao poderio bélico 

português, com peças automáticas de artilharia, frente as armas primitivas das populações 

locais. Os portugueses consideravam ser estas batalhas para a pacificação da região enquanto 

que para os locais, a batalha significava a resistência contra a dominação colonial. Foi neste 

contexto, que os portugueses consolidaram a colonização em Moçambique que permaneceu 

até 1975, ano em que ocorreu a independência moçambicana. Durante a colonização 

portuguesa, os moçambicanos foram impedidos pelo colonizador de exercer algumas de suas 
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práticas culturais, como a sua religiosidade e a ludicidade dos jogos de covas. Atualmente, o 

país se encontra numa fase de resgate de suas raízes culturais devido a influência da cultura 

portuguesa transplantada em Moçambique.  

 

2.2.3 Importância da Ilha de Moçambique Para os Portugueses 

 

A Ilha de Moçambique foi importante para os portugueses por ser considerada como 

“porto seguro na sua rota para a Índia e ainda pelas capacidades de escoamento do ouro do 

Monomotapa, produtos necessários para a troca com as especiarias asiáticas” (FONSECA, 

2012, p. 110). Para proteger a Ilha, os portugueses construíram a Fortaleza de São Sebastião, 

que mesmo inacabada, passou a ter guarnição em 1583. A eficiência da Fortaleza, segundo 

Fonseca (2012), foi testada nos anos 1604, 1607 e 1608 nos cercos feitos pelos holandeses. 

Em 1669 e 1704 resistiu as investidas dos árabes de Macate e nos anos finais do século XVIII, 

resistiu as investidas dos franceses. 

 

                               Figura 19 –   Fortaleza de São Sebastião 

 

 

 

 

                                                            

                     

  
 

 

 

Fonte: 

<http://www.uccla.pt/sites/default/files/styles/cidade_main/public/imagens/cidades/m_fotos_aereas_629.jpg?itok

=EePMkgi1> 
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Figura 20 – Fortaleza de São Sebastião 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

<https://www.bradtguides.com/media/wysiwyg/destinations/africa/mozambique/ilha_mozambique_old_fort_mo

zambiqueEL_wm.jpg> 

 

Depois das investidas holandesas, o governador da Ilha de Moçambique mandou 

edificar, segundo Fonseca (2012), o forte de São Lourenço, que fortificou as entradas sul e 

sudeste da Ilha. De acordo com a autora, a chegada dos jesuítas posteriormente contribuiu 

para a construção do colégio São Paulo, cuja torre da capela acoplada ao colégio, foi 

construída a partir do que sobrou da torre velha.  Em 1759, segundo a autora, após a expulsão 

dos jesuítas, o colégio São Paulo se transformou em palácio dos governadores, capitães-

generais. 

 

                                 Figura 21 – Palácio dos Governadores 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

         Fonte: <http://www.dobrarfronteiras.com/wp-content/bandeiras/2014/07/palacio-sao-paulo.jpg> 
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Figura 22 – Forte São Lourenço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Fort_S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_-

_Mozambique_Island.jpg 

 

2.2.4 O Tráfico de Escravos em Moçambique 

 

 O século XVII foi marcado como um período turbulento para os interesses comerciais 

de Portugal na África Oriental.   

 

Em 1692 foram expulsos das regiões mais ricas da Mocaranga, onde o imperador 

dominou o seu debilitado vizinho Monomotapa. A posição portuguesa no vale do 

Zambeze estaria limitada aos centros de Sena e Tete e uma estreita faixa de terras 

que pertenciam à Coroa nas margens do rio. A fortaleza de Mombaça, no ano 1698 

ficaria sobre o domínio dos árabes de Oman, terminando assim uma época de grande 

turbulência e contrariedades. Porém, a Ilha de Moçambique, reconquistou a sua 

posição como polo político e comercial que desperdiçara ao longo de um século, em 

benefício de Quelimane e dos portos localizados a norte. (FONSECA, 2012, p. 37). 

 

A perda do monopólio comercial português, impulsionou a partir de 1721, segundo 

Fonseca (2012), outro tipo de atividade econômica em Moçambique, ou seja, o comercio 

escravista entre Moçambique e as ilhas francesas do Índico. De acordo com a autora, os 

franceses optavam por escravos moçambicanos em vez dos de Madagascar, Zimbábue e 

Quíloa.  Posteriormente, segundo a autora, este comercio se estendeu para os navios negreiros 

europeus e americanos, por intermédio da Ilha de Moçambique, Quelimane, Sofala e 

Inhambane. Consequentemente, a “necessidade em abastecer esse comércio elevou 

substancialmente o número de africanos que caíram na rede do tráfico acusados de feitiçaria” 

(ZONTA, 2012, p. 318). De acordo com este autor, um quarto dos escravizados africanos 

exportados de Moçambique foram oriundos de acusações de feitiçarias em suas comunidades 

de origem. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Fort_S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_-_Mozambique_Island.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Fort_S%C3%A3o_Louren%C3%A7o_-_Mozambique_Island.jpg
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Segundo Fonseca (2012), as empresas negreiras brasileiras instaladas em 

Moçambique, além de quebrar a exclusividade das grandes companhias pombalinas, 

contrabandeavam o tráfico de escravos para as ilhas francesas do Índico. Por causa disso, a 

Coroa portuguesa “empenhada em encaminhar o tráfico negreiro exclusivamente para o 

Brasil, baniu frequentemente o tráfico de escravos para as ilhas do Índico” (FONSECA, 2012, 

p. 40). Para tanto, em 1761,  

 

[...] é decretada a permissão de comércio para todos os navios mercantes 

portugueses, o que aliciou barcos de Lisboa, que realizavam um comércio triangular 

entre este porto, a Ilha de Moçambique e os portos brasileiros do Rio de Janeiro e da 

Bahia. (FONSECA, 2012, p. 40). 

 

Nesta época o comércio escravista se intensificou de tal forma que “em 1762, a 

quantidade de escravos que saia dos portos de Moçambique para o Brasil era calculada em 

mais de um milhar” (FONSECA, 2012 p. 40). Os escravizados oriundos de Moçambique, 

desembarcaram na Bahia e no Rio de Janeiro, Estados em que se concentraram a maioria dos 

descendentes de africanos provenientes de Moçambique. Estes africanos trouxeram consigo 

seus costumes, sua religiosidade e suas tradições culturais.  

 

2.2.5 A Ilha e Suas Duas Cidades 

 

A Ilha de Moçambique possui em torno de três quilômetros de comprimento por cerca 

de 400 metros de largura aproximadamente. Está localizada na costa oriental da África 

banhada pelo oceano índico. O acesso entre a Ilha e o Continente se dá por meio de uma ponte 

com cerca de 3,4 km de comprimento. Está dividida em duas regiões: ao Sul da ilha, encontra-

se a região denominada “Cidade de Macuti”, com cerca de 120030 casas, um tipo de 

construção tradicional da cultura local, contendo o telhado coberto com folhas de palmeiras, 

conhecidas na Ilha por Macuti. É nesta região que se concentra a maior parte dos moradores. 

Ao norte da Ilha, encontra-se a região denominada por “Cidade de Pedra e Cal”, onde se 

concentram as residências dos descendentes de portugueses, serviços administrativos, unidade 

hospitalar e educativa, hoteleiras, entre outras infraestruturas. 

 

                          

 

                                                           
30 Fonte: Jornal NOTÍCIAS. (Quarta-feira, 28 mai. 2014) 
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Figura 23 – Divisão da Ilha 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth 

 

Figura 24 –  Ponte da Ilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:<http://3.bp.blogspot.com/-kkfw6GvvGJQ/UXA-

JLkvXWI/AAAAAAAACMA/05Jc4mswAMY/s1600/ponteILHA.jpg> 
                  

  A arquitetura da Ilha foi criada durante o período que compreende o século XVI ao 

século XX, em estilos Swahili, Indiano, Português e Indo-Português. Geograficamente, a Ilha 

é relativamente plana,  

 

[...] com algumas elevações que implicam o desnível das ruas, sendo a cota mais alta 

de 9,07m próxima do campo de São Gabriel. No interior, as cotas mais baixas de 

1,11m encontram-se 50 cm abaixo do nível médio da praia-mar, e situam-se no local 

das antigas pedreiras que hoje constituem aproximadamente três quartos da área da 

cidade Macuti. FONSECA, 2012, p. 63). 

 

De acordo com Fonseca (2012), os principais recursos naturais da Ilha são 

provenientes do mar, tendo a Baía de Moçambique como a região mais importante para a 

extração do sal em Moçambique. É nas águas que cercam a ilha, segundo a autora, que se 

encontram grandes reservas de peixes, frutos do mar e corais. De acordo com a autora, a 
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economia da região ao redor da ilha gira em torno da exportação de sal, pescados, “caju e 

sisal, enquanto que o comércio mantém a ilha como centro comercial sub-regional” 

(FONSECA, 2012, p. 64). 

 

2.2.6 A Cidade de Pedra e Cal 

 

 Cidade de Pedra e Cal é o nome que se deu para as construções localizadas na região 

norte da Ilha de Moçambique. As construções foram erguidas em pedra e cal e é neste local 

que se concentram os principais monumentos da Ilha. A cidade de Pedra e Cal, segundo 

Fonseca (2012), ocupa uma área de aproximadamente 380 mil metros quadrados, e as áreas 

livres, contendo a Fortaleza e o cemitério, ocupam o restante da parte norte da ilha, em torno 

de 140 mil metros quadrados. É no extremo norte da Ilha que encontramos a Fortaleza de São 

Sebastião o Campo de São Gabriel, hotel e clubes de desporto. Logo após o Campo de são 

Gabriel encontramos a cidade de Pedra e Cal, onde encontra-se a maior concentração de 

edifícios, comércio, habitação e administração.  Nesta parte da cidade, encontramos parques, 

jardins, mercado, clubes de desporto e hospital. É a parte da ilha onde se concentra as pessoas 

com maior poder aquisitivo, principalmente os descendentes de portugueses. 

 A arquitetura da cidade de Pedra e Cal foi criada ao longo do século XVI e XX, 

contendo atualmente, construções modernas e seculares que mantém o mesmo padrão. 

Segundo Fonseca (2012), o tipo de material usado e técnica utilizado nas construções 

perdurou centenas de anos. Dentre os materiais, de acordo com a autora, não faltaram a pedra 

calcária, madeira e alvenaria para as paredes. Os vigamentos de madeira foram utilizados para 

construir os pavimentos sendo estes revestidos de reboco e caiação. Nas construções que 

prosseguiram durante séculos, bem como nas mais recentes, observa-se “os mesmos detalhes 

(cornijas, guarnições nas portas e janelas, pilastras sem base e capitel); a mesma composição 

de fachadas (janelas retangulares, colocadas de forma ritmada); o mesmo processo de 

captação da água das chuvas (terraços) ”, (FONSECA, 2012, p. 69). 
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Figura 25 – Construção em Pedra e Cal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/84548671> 

 

Figura 26– Hospital da Ilha 

 

 

 

                        

 

 

 

 
Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/9228688> 

                                                                                  

2.2.7 A Cidade de Macuti 

 

 Cidade de Macuti é o nome dado para as construções do lado sul da Ilha de 

Moçambique, tendo o telhado coberto com folhas de palmeiras chamadas de macuti. A 

passagem da cidade de Pedra e Cal para a cidade de Macuti é caracterizada pelo desnível do 

terreno. Na cidade de Macuti, a maior parte das construções estão localizadas em áreas abaixo 

do nível do mar e das ruas. É nesta parte da Ilha que se concentra a população nativa de 

Moçambique. No entanto, foi a partir de 1868 que “ houve uma liberalização para a ocupação 

da Ilha pela população negra, que, entretanto, deveria se restringir a Macuti” (OMAR; 

SANDEVILLER Jr, 2014, p. 6). Esta parte da Ilha se tornou menos atrativa para os 

portugueses por estar abaixo do nível do mar devido a exploração dos recursos naturais do 

terreno, a pedra, para a construção da cidade de Pedra e Cal. De acordo com os autores, foi a 
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partir deste período, que ficou delimitada na Ilha a região da cidade de Pedra e Cal e a Cidade 

de Macuti. Segundo os autores, neste mesmo período, a administração da Ilha de 

Moçambique proibiu a construção ou reconstrução de palhotas dentro da cidade de Pedra e 

Cal e estabeleceu um prazo de cinco anos para a destruição de todas as que existem deste lado 

da Ilha, cabendo a Câmera indenizar seus proprietários. As casas de macuti, de acordo com os 

autores, eram construídas com paredes feitas contendo um entrelaçamento de bambus, 

rebocados com uma mistura de barro e cal. 

 

Figura 27 – Casas de Macuti 

 

                                              

                 

 

 

 

 

 
Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/75291059> 

 

Figura 28 – Casas de Macuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/52170245> 

 

As casas de macuti estão distribuídas em conjuntos muito próximas umas das outras, 

separadas apenas por ruas ou caminhos estreitos. As varandas são utilizadas para a prática de 

jogos tradicionais e durante a estação quente como áreas de dormir. A aproximação entre as 

pessoas promovidas pela arquitetura das casas de macuti e a dinâmica civilizatória africana, 
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contribuem para que as relações sociais naquele espaço se tornem mais intensa. Estas casas 

tradicionais são funcionais e adequadas para as condições climáticas da ilha. Os locais 

dominam a técnica deste tipo de construção a séculos, no entanto, a falta de manutenção é 

promovida pela escassez dos recursos naturais que são provenientes da Ilha.  

De acordo com o jornal NOTICIAS31, a Cidade de Macuti pode ser extinta por causa 

da escassez das folhas de palmeiras na Ilha devido a ocupação deste espaço. As poucas que 

ainda existem na Ilha são vendidas por um preço incompatível com a realidade social de seus 

moradores, o que obriga a substituição das folhas de macuti pelas chapas de zinco, que 

possuem um preço mais atrativo. Segundo o jornal NOTICIAS, as autoridades locais estão 

preocupadas com esta situação, tendo em vista ser a Cidade de Macuti uma das principais 

atrações turísticas, pois estas construções se configuram numa representação cultural desta 

parte da Ilha. As casas de Macuti da Ilha de Moçambique muito se assemelham com as 

construções das casas de estuque brasileiras promovidas pelos afro-brasileiros no período 

colonial.  

 

Figura 29 – Casa de Estuque no Quilombo São José da Serra32 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://guiaculturalvaledocafe.com.br/?locais=quilombo-sao-jose-associacao-da-comunidade-negra-

remanescente-da-fazenda-sao-jose-da-serra> 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Fonte: Jornal NOTÍCIAS. (Quarta-feira, 28 mai. 2014) 
32 Comunidade Negra Remanescente de Quilombo São José da Serra. Tal comunidade situa-se na Fazenda São 

José da Serra, propriedade particular localizada a cerca de 13 Km da sede do Distrito de Santa Isabel do Rio 

Preto, no Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro. (ALMEIDA, 2009, p. 1). Fonte: 

<http://guiaculturalvaledocafe.com.br/?locais=quilombo-sao-jose-associacao-da-comunidade-negra-

remanescente-da-fazenda-sao-jose-da-serra> 
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Figura 30 – Casas de Macuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/30009648> 

 

2.2.8 Distrito de Angoche 

 

O Distrito de Angoche, localizado na região costeira da Província de Nampula em 

Moçambique é banhado pelo Canal de Moçambique, oceano Índico.  Possui uma superfície33 

de 2311.3 km e uma população de 316783 mil habitantes, segundo dados do senso de 201334. 

O clima é tropical sub húmido seco com temperatura média em torno dos 26ºC.  

 

                                      Figura 31 – Distrito de Angoche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (INE – Estatísticas do Distrito de Angoghe, 2012, p. 18)                                   

                                                           
33 Perfil do Distrito de Angoche Província de Nampula. Maputo: República de Moçambique – Ministério da 

Administração Estatal. Edição 2005. 
34 Fonte: INE, Projeções, Anuais, da População Total das Províncias e Distritos 2007-2040 
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É uma cidade portuária que possui uma infraestrutura urbana contendo transporte 

rodoviário público, aeroporto, escola, hospital, rede hoteleira, correios e rede de 

telecomunicações. Possui como principais atividades econômicas a agricultura e a pesca. A 

fauna contribui para a suplementação alimentar da população local, na qual são abatidos 

coelhos, galinhas do mato (galinhas da angola) e gazelas. Dentre as atividades pesqueiras, 

destaca-se a pesca de caranguejos, lagosta, camarão, lula e peixes. Dentro da estrutura urbana 

da cidade de Angoche, encontramos ainda uma arquitetura secular proveniente das técnicas de 

construções locais, com algumas choupanas contendo o telhado coberto com folhas de 

palmeiras.  

 

Figura 32 –  Cidade de Angoche     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: <https://amimartins.files.wordpress.com/2011/05/dsc_0374.jpg> 

 

Figura 33 –  Cidade de Angoche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/3687301> 
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2.3 A Pesquisa de Campo 

 

 A segunda fase da pesquisa é constituída pelo trabalho de campo e inicia-se logo após 

o planejamento da pesquisa, onde foram estabelecidos o tema e o objeto de estudo, mediante o 

levantamento bibliográfico. A chegada ao campo de pesquisa foi cansativa, após vinte e seis 

horas de viagem, finalmente desembarquei no sábado em Nampula e, o Abudo Atumane 

Ossofo estava me esperando no aeroporto. Depois de muitas conversas por e-mail, finalmente 

nos conhecemos face a face. Me senti em casa com a recepção dada pelo Abudo Atumane 

Ossofo. Por estar muito cansado da viagem ele me levou direto para a residencial da 

Universidade Pedagógica (UP). Combinamos para nos reencontrar no outro dia para o 

almoço, e posteriormente, para darmos uma volta para conhecer a cidade. Não fiquei 

impressionado com a arquitetura da cidade, já a conhecia vitualmente pelas imagens e vídeos. 

A cidade de Nampula muito se assemelha com as cidades ocidentais, tanto na arquitetura 

como na estrutura. Depois do passeio, voltei para a UP e comecei a planejar o meu primeiro 

dia no trabalho de campo.  

 Na segunda feira pela manhã, o primeiro dia da pesquisa, o Abudo Atumane Ossofo 

me levou para um local chamado de núcleo de Paiola35, onde frequentemente um grupo de 

jogadores de M’pale se reúnem diariamente para jogar. O Abudo Atumane Ossofo me 

apresentou para o grupo que estava ali reunido e disse que eu era brasileiro, um professor de 

matemática que tinha interesse em estudar o jogo. O Abudo Atumane Ossofo me deixou ali 

neste núcleo e foi para a Universidade, tinha aula neste horário, depois retornaria no horário 

do almoço. Os jogadores me cumprimentaram e com isso senti-me ousado para provocar um 

diálogo.  Comecei dizendo que tinha ouvido falar do jogo M’pale no Brasil por intermédio de 

uma reportagem do jornal local de Nampula. Falei que tinha ficado impressionado com o jogo 

e estava ali querendo aprender a jogar para depois ensinar o jogo para os meus alunos na 

escola. Depois de ter valorizado o jogo com os jogadores, eles se sentiram à vontade e 

começamos um diálogo informal, onde me perguntaram sobre o futebol e as novelas 

brasileiras. Essa aproximação é fundamental, pois a interação, segundo Rocha e Eckert 

(2008), é um requisito da pesquisa. A conversa informal teve como finalidade a interação 

inicial do pesquisador com os possíveis informantes. Neste primeiro dia, estava com o meu 

caderno de notas e atento a tudo que estava acontecendo naquele espaço. O caderno de notas 

ou caderno de campo,   

                                                           
35 Paiola é o nome do núcleo localizado próximo ao Paiol do exército em Nampula. Devido a influência da 

língua local Emakhwua, o nome Paiol acabou sendo adaptado para a pronúncia Paiola. 
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[...] deve ser um bloquinho pequeno – que serve para anotar de modo discreto algum 

dado passível de ser esquecido, um nome, uma palavra êmica (da fala do 

informante) –, nada ostensivo a ponto de agredir os nossos pesquisados no sentido 

de se sentirem vigiados. Cumpre destacar que o diário de campo é elaborado em 

casa, podendo ser registrado sob a forma de arquivo no computador. Já o caderno de 

campo serve para anotações básicas, rápidas, com o pesquisador in loco. 
(CAVEDON, 2014, p. 75). 

 

De acordo com a autora, os primeiros contatos com o campo se exprimem em extensos 

diários, com descrições físicas de forma detalhada. Segundo a autora, o diário de campo, 

refere-se as informações que devem ser sistematizadas no dia a dia. Para Rocha e Eckert 

(2008), a técnica da escrita do diário de campo é fundamental para uma pesquisa etnográfica. 

É no diário de campo que registramos diariamente todos os acontecimentos do dia, incluindo 

as anotações do caderno de notas, as observações e as entrevistas. No núcleo de Paiola, eu 

observava tudo, o espaço em que jogavam, o tabuleiro e a forma como se comunicavam 

durante a partida, tendo em vista que, a “observação direta é sem dúvida a técnica privilegiada 

para investigar os saberes e as práticas na vida social e reconhecer as ações e as 

representações coletivas na vida humana” (ROCHA, ECKERT, 2008, p. 2). De acordo com 

estas autoras, os primeiros contatos com o universo de estudo, também conhecido por “saídas 

exploratórias”, são conduzidas por um olhar vigilante ao contexto e a tudo que acontece ao 

ambiente estudado. Segundo as autoras, a curiosidade vai se transformando em indagações 

sobre a maneira de como a realidade social é formada.  

 No horário da tarde, voltamos para o local do jogo onde conhecemos o presidente do 

Núcleo de Paiola. O Abudo Atumane Ossofo fez as honras da casa, me apresentou e disse que 

eu era um amigo brasileiro que estava ali para conhecer o jogo. O presidente ficou bastante 

animado, principalmente quando soube que eu era um brasileiro. Ele estava à vontade, por 

isso, me fez várias perguntas sobre o Brasil, incluindo futebol e novelas. Me relatou ter 

vontade de conhecer o Brasil, inclusive de jogar o M´pale com jogadores brasileiros. Disse 

então para ele que os brasileiros ainda não conhecem o jogo, no entanto, se ele me ensinasse, 

poderia levar o jogo para o Brasil. Ele se sentiu prestigiado, e o diálogo informal que tivemos 

foi fundamental para a interação do pesquisador com o ambiente do jogo. Foi neste contexto, 

que lhe falei sobre a intensão de fazer uma pesquisa em seu núcleo. Para tanto, seria 

necessário a autorização do presidente, sendo assim, pedi permissão para acompanhar as 

partidas e ainda o convidei para conceder entrevista sobre o jogo. O presidente autorizou a 

pesquisa e desta forma comecei a frequentar o espaço do jogo com maior frequência. Foi uma 

honra aprender a jogar com o presidente do núcleo. Agora, além de observar, também 
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praticava o jogo. Essa aproximação foi fundamental para compreender detalhes e falas que 

acontecem durante as partidas, bem como me proporcionou a oportunidade para fazer alguns 

questionamentos sobre o jogo durante as partidas. A permissão para pesquisar e acompanhar 

as partidas foi fundamental, considerando que, 

 

 [...] o consentimento por parte dos indivíduos ou das pessoas, ou da 

concordância institucional, o(a) pesquisador(a)-observador(a), em sua atitude 

de estar presente com regularidade, passa a participar das rotinas do grupo 

social estudado e sua técnica consiste então na observação participante. 

(ROCHA, ECKERT, 2008, p. 3). 

 

 O observador participante ao atuar no campo de pesquisa, “coleta dados através de sua 

participação na vida cotidiana do grupo ou organização que estuda” (BECKER, 1997, p. 47). 

Em nossa investigação, utilizamos a técnica da observação participante para coletar dados, 

tendo em vista, o consentimento que foi dado ao pesquisador para participar das partidas e 

interagir com os membros do núcleo de Paiola. A observação participante e a entrevista, 

segundo Rocha e Eckert (2008), são técnicas de coleta de dados fundamentais para uma 

pesquisa etnográfica. Neste sentido, a entrevista com o presidente do núcleo de Paiola se 

configurou como uma técnica de coleta de dados. Realizei duas entrevistas com o presidente, 

uma livre e outra semiestruturada. A primeira entrevista com o presidente foi livre, já que ele 

estava muito à vontade e vendo a câmera ligada falou de forma espontânea. Eu tinha 

planejado uma entrevista semiestruturada, no entanto, ele começou a falar e ficou empolgado, 

não poderia interromper a fala. A segunda entrevista foi semiestruturada no intuito de buscar 

algo que ele não tinha declarado na entrevista livre. Acompanhei a prática do jogo neste 

núcleo por muitos dias. As técnicas de coleta de dados foram o caderno de notas, a 

observação direta e participativa, entrevistas e imagens, bem como o diário de campo. Os 

registros no diário de campo geralmente aconteciam no horário noturno. No entanto, o núcleo 

de Paiola não foi o único local a ser contemplado nesta pesquisa.  

 Uma das metas estabelecidas no planejamento da pesquisa estava centrada na atuação 

da Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula (APJTN). No segundo dia de 

minha estadia em Nampula, após a visita ao núcleo de Paiola, conversei com o Abudo 

Atumane Ossofo sobre a necessidade de conhecer a atuação da APJTN. Ele me levou até ao 

Museu Nacional de Etnografia de Nampula onde a APJTN possui uma sala em que organiza e 

promove os torneios de jogos tradicionais da província de Nampula. A sala estava fechada, no 

entanto, possuía uma logo marca na porta com o telefone da APJTN. Anotamos o número e 

fizemos contato com o presidente. Nesse mesmo dia, eu e o Abudo Atumane Ossofo, fomos 
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ao encontro do presidente para lhe falar da pesquisa e pedir para ele conceder uma entrevista. 

Nos reunimos, e durante a conversa, disse para ele que já o conhecia no Brasil, mediante uma 

entrevista que ele concedeu ao jornal @Verdade e, estava em Moçambique para pesquisar o 

jogo M’pale por causa dele e do trabalho que ele exerce na Associação. Minhas palavras 

foram verdadeiras pois, queria conhecer de fato o trabalho social que a APJTN realizava em 

Nampula.  

Nossa conversa inicial foi fundamental para se criar um ambiente propício para a 

interação do pesquisador com outro possível contato. O diálogo com o Carlos Muapanco, 

presidente da Associação, contribuiu para a prática do trabalho de campo, já que, foi deste 

encontro que surgiu uma parceria que perdurou até o último dia de minha estadia em 

Moçambique. Agora, eu estava com dois contatos em Nampula, o Abudo Atumane Ossofo e o 

presidente da APJTN. Na conversa informal que tivemos, registrei no caderno de notas uma 

série de informações proferidas pelo presidente. Nos encontramos novamente pela manhã e 

traçamos algumas estratégias para a pesquisa de campo em seis núcleos de jogos tradicionais.  

Neste dia, o presidente também levou para o encontro o vice-presidente da APJTN e 

dois membros da diretoria executiva. A pedido do vice-presidente, seu nome não será 

revelado nesta pesquisa.  Os outros dois membros são o senhor Juma Ernesto e o Chadreque 

Tininho Manhique. Tivemos um diálogo informal e deste encontro ficou decidido que a 

APJTN estaria empenhada em dar todo o suporte para a pesquisa. Aproveitei a presença 

destes membros para coletar dados por meio de entrevista espontânea e anotações em meu 

caderno de notas. Dos seis núcleos que compõem a investigação, quatro se encontram na 

periferia da cidade de Nampula, incluindo o núcleo de Paiola que já estava pesquisando. Além 

disso, pretendíamos ainda conhecer mais dois núcleos, um situado na cidade de Anghoche e 

outro na cidade de Ilha de Moçambique. Depois de uma semana de trabalho, o presidente me 

apresentou um outro membro da APJTN, o professor do ensino básico e secundário de 

Moçambique, José Lucas. Conversamos sobre a pesquisa e ele se ofereceu para nos 

acompanhar na pesquisa, oferecendo inclusive o seu veículo para o transporte, ficando sobre a 

minha responsabilidade o custeio do combustível. Sendo assim, passamos a compor agora 

com três contatos para a pesquisa de campo.  

O presidente Carlos Muapanco, o Abudo Atumane Ossofo e o professor José Lucas, 

sempre que podiam, me acompanhavam diariamente na pesquisa de campo, sendo que, o 

presidente esteve diariamente a minha disposição. Estes três contatos foram fundamentais 

para a pesquisa de campo. Tive todo o apoio necessário para o acesso ao campo e aos sujeitos 

da pesquisa. O trabalho de campo na cidade de Nampula esteve centrado em quatro núcleos e 
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as visitas aos núcleos aconteciam diariamente. Delimitamos o tempo de visita diária, de 

segunda a sexta feira, em cada núcleo, para abarcar a todos os quatro núcleos. Desta forma, 

num dia acompanhávamos o núcleo de Paiola pela manhã, à tarde o núcleo feminino Clube 

Cinco e, à noite, me dedicava aos registros do diário de campo. No outro dia 

acompanhávamos pela manhã o núcleo do Grupo Familiar e, à tarde, registros no diário de 

campo. No período noturno desse dia acompanhávamos o núcleo de Magos de Marapaniua, 

tendo em vista que, este núcleo praticava o jogo a noite de dezoito horas até as vinte e duas 

horas.  

O contato inicial com os núcleos Magos de Marapaniua, Clube Cinco e Grupo 

Familiar, foram mediados pelo presidente da APJTN Carlos Muapanco. A figura dele 

facilitou a aceitação e a interação do pesquisador com o grupo, tendo em vista a autoridade 

que ele exerce sobre os núcleos. Em todos os lugares onde haviam um grupo de jogadores, ao 

ver o presidente ficavam felizes e demonstravam muito carinho pelo trabalho de liderança que 

ele exerce frente a APJTN. Foi o Carlos Muapanco quem criou a APJTN e os núcleos de 

jogadores. Por onde ele passava, estimulava os jogadores para se organizarem em núcleos que 

seriam filiados a APJTN. Os campeonatos que acontecem na cidade são promovidos pela 

APJTN e estar filiado em um núcleo é a condição necessária para a participação nos torneios. 

Ao ser inserido no contexto do jogo, por intermédio desses núcleos, o trabalho de 

campo foi facilitado pela interação entre pesquisador e os informantes. A técnica de coleta de 

dados empregados nesses núcleos foi a mesma utilizada no núcleo de Paiola, ou seja, caderno 

de notas, observação direta, observação participante, imagens, entrevista livre, entrevista 

semiestruturada, diário de campo e “consideração do pesquisador como principal instrumento 

de investigação” (TERENCE; FILHO, 2006, p. 2). Entrevistamos os presidentes dos quatro 

núcleos e seis participantes, entre eles, uma senhora que é membro do núcleo Clube Familiar. 

Entrevistamos também a campeã nacional de jogos tradicionais na modalidade do Mancala IV 

chamada Ntxuva que é similar ao M’pale. 

O trabalho de campo realizado na cidade de Angoche se deu apenas em um final de 

semana, pois a distância de cento e setenta e quatro quilômetros entre Angoche e Nampula, 

inviabilizava a frequência diária. Esta viagem foi planejada com antecedência. O presidente 

da APJTN ligou para o presidente do Núcleo de Angoche para falar sobre a pesquisa e 

durante o diálogo, planejaram a viajem. Nesta cidade se pratica o jogo Mthadje que é a 

variação mais complexa de jogos Mancala IV. Havia a necessidade de se investigar os valores 

sociais e culturais presentes nesta variação para verificar a existência de possíveis diferenças 

em relação ao jogo M’pale. Chegando na cidade, fomos para um núcleo de jogos tradicionais 
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para conhecer esta variação. Os membros do núcleo de Angoche ficaram felizes com a visita 

do presidente da APJTN Carlos Muapanco. Ele me apresentou ao núcleo, disse que eu era um 

brasileiro que estava fazendo uma pesquisa sobre aquele jogo.  

Tivemos primeiramente um diálogo informal com os membros do núcleo e a presença 

do Calos Muapanco foi fundamental para acontecer a interação entre o pesquisador e os 

jogadores.  Estava atento a tudo que estava acontecendo e por intermédio do bloco de notas 

fazia as devidas anotações. A observação direta foi uma técnica de coleta de dados, no 

entanto, ao ser convidado para jogar uma partida, fui inserido no grupo e, portanto, passei a 

utilizar a observação participativa como técnica de coleta de dados. Aproveitei a câmera 

fotográfica para registrar algumas partidas, tendo é claro, obtido permissão para fotografar. 

Conversei informalmente com o presidente do núcleo e um professor do ensino secundário da 

cidade, membro daquele núcleo. O diálogo estava fluindo com naturalidade, então me senti 

ousado para propor uma entrevista sobre o que estávamos conversando. Eles aceitaram e, 

portanto, fizemos uma entrevista semiestruturada que tinha preparado previamente. 

Entrevistamos em Angoche o presidente do núcleo e um professor do ensino secundário desta 

cidade, membro do grupo. A entrevista foi uma técnica utilizada para coletar dados. Nesta 

cidade também fomos conhecer a planta marinha de onde se extraem as sementes que são 

usadas para praticar o jogo. Aproveitamos a oportunidade para registrar as imagens do local 

do jogo, da planta marinha e da cidade de Angoche. No horário noturno, antes do descanso, 

registramos todo o passo a passo do dia no diário de campo.  

 De volta a Nampula, retomamos o trabalho de campo nos núcleos desta cidade. No 

entanto, ainda faltava cumprir outra meta para a pesquisa, conhecer o trabalho de reabilitação 

social promovido pela APJTN no presídio de Nampula. Tínhamos apurado inicialmente por 

meio de uma reportagem do jornal @VERDADE 36da cidade de Nampula que um detento 

chamado Malfo Luís se consagrou campeão nacional de jogos tradicionais em 2012. Na 

reportagem do referido jornal, o detento afirma que “apesar de se encontrar encarcerado nas 

celas daquela penitenciária, ele sente-se livre psicologicamente quando pratica jogos 

tradicionais”. A referida reportagem me deixou curioso para investigar a atação da APJTN 

bem como o papel que os jogos tradicionais desempenhavam para promover a sociabilidade 

entre os detentos. O presidente da APJTN que desenvolvia uma parceria de trabalho com o 

presídio por intermédio do jogo, tinha acesso ao detento. Sendo assim, fomos ao presídio na 

esperança de entrevistar o detento, já que o presidente tinha livre acesso. No entanto, não 

                                                           
36 NAMPULA, Redação. Jogos tradicionais ganham terreno em Nampula. Nampula. @verdade. Quinta feira, 

21 mar. 2013. 
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permitiram a minha entrada, disseram que tinha que fazer um ofício solicitando permissão 

para fazer a entrevista naquele espaço. Fizemos o encaminhamento e depois do tempo 

estipulado, voltamos para o presídio para fazer a entrevista. Não conseguimos, disseram que 

ainda não tinham obtido resposta. Após quatro tentativas frustradas, finalmente, conseguimos 

autorização para conversar com o detento. No presídio, nos encaminharam para uma sala a 

esperar o detento. Quando o campeão chegou, o presidente o cumprimentou e se abraçaram. 

Logo em seguida, o presidente me apresentou e disse que eu era um amigo brasileiro que 

estava querendo conhece-lo, pois soube lá no Brasil, que ele tinha sido o campeão nacional de 

jogos tradicionais em 2012. O detento sentiu-se valorizado ao saber que ali estava uma pessoa 

que veio de outro país para conhece-lo por causa dos jogos tradicionais. No entanto, não 

podíamos filmar e nem gravar o áudio. Sendo assim, a coleta de dados se deu somente por 

intermédio das anotações em meu caderno de notas e da observação direta. Foi uma entrevista 

difícil para registrar, mentalmente lembrar de todas as informações é praticamente impossível.  

 Voltamos para Nampula, e a frustração por não poder gravar a entrevista estava 

evidente em nossa face. Apesar disso, registramos em nosso caderno de notas, todas as 

informações provenientes de nossa observação, bem como, o que foi possível escrever sobre a 

entrevista. No diário de campo, registramos essas anotações, assim também, como tudo o que 

estava em nossa lembrança. Eu e o presidente, nos encontrávamos cotidianamente pela manhã 

para visitar os núcleos, e logo após a visita ao presídio, ele levou para o nosso encontro diário, 

o secretário da APJTN. Este secretário é fruto de um projeto de reabilitação social realizado 

por essa instituição. O secretário esteve confinado no presídio e, após o seu alvará de soltura, 

foi inserido na APJTN pela sua experiência com o jogo no presídio e pela oportunidade de ser 

incluído socialmente na sociedade moçambicana. O presidente me apresentou ao secretário e 

disse que eu era seu amigo brasileiro que estava pesquisando sobre o jogo. Disse ainda que eu 

estava investigando sobre importância do jogo para o processo de reabilitação social. Havia 

uma íntima ligação entre o presidente e o secretário, ex-detento, e a percepção disso se deu ao 

ouvir o secretário chamando o presidente de pai. Em Moçambique, a expressão “pai” ou 

“mãe” além de ser utilizada para expressar a figura paterna ou materna, também é utilizada 

para expressar um sentimento de respeito e admiração pela figura de um líder, seja religioso, 

comunitário ou presidente de uma instituição como a APJTN.  

 O secretário, um homem culto, aluno da Universidade Pedagógica Delegação de 

Nampula, se mostrou bastante interessado pela pesquisa. Conversamos incialmente de 

maneira informal onde a coleta de dados se deu por meio das anotações no caderno de notas. 

Depois do contato inicial e de uma pequena confraternização, o secretário se sentiu inserido 
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no contexto da pesquisa e se demonstrou muito interessado em contribuir para a investigação. 

Tivemos uma grande identificação e a interação ocorreu de forma espontânea, como se nos 

conhecêssemos a muito tempo. Construímos uma relação de amizade e, desta forma me senti 

inserido em seu contexto cultural. A percepção disso se deu, quando ele, de forma espontânea, 

disse que passaria verniz nos tabuleiros que eu tinha encomendado ao marceneiro. Além 

disso, o secretário me convidou para almoçar em sua casa onde tive a oportunidade para 

conhecer a sua esposa e seus dois filhos. Esta relação amigável contribuiu para a investigação. 

Fizemos duas entrevistas, uma ele relatou a forma como os jogadores de M’pale praticam o 

jogo na região Sul de Moçambique, seu local de origem. Na outra, relatou a forma como 

acontece as partidas do jogo M’pale no presídio bem como a importância do jogo naquele 

espaço de confinamento. A interação com este informante foi fundamental para a coleta de 

dados que se deu mediante as anotações no caderno de notas, a observação direta, observação 

participante, entrevista espontânea, entrevista semiestruturada e diário de campo.  

 A frustração por não poder gravar a entrevista no presídio foi compensada pelo relato 

do secretário da APJTN que testemunhou a prática do jogo no presídio quanto esteve 

confinado. Tudo o que eu queria saber sobre a prática do jogo M’pale no presídio que eu não 

tinha conseguido na entrevista com o Malfo Luís eu consegui ao entrevistar o Chadreque 

Tininho Manhique, secretário da APJTN, ex-detendo do presídio. Ele me relatou na entrevista 

a importância da prática do jogo para a reabilitação social dos detentos bem como sobre a 

importância do campeonato conquistado pelo Malfo Luís. Não foi apenas uma conquista 

pessoal, foi muto além disso, significou uma conquista coletiva, ou seja, a vitória do Malfo 

Luís foi uma vitória de todos os colegas detentos, tendo em vista que, agora, todos poderiam 

trilhar os mesmos passos do campeão. Os detalhes sobre a entrevista com o Malfo Luís e o 

Chadreque Tininho Luís, secretário da APJTN, estão registrados no tópico “A Reabilitação 

Social por Intermédio dos Jogos de Covas” no capítulo seis desta tese. Apesar de toda a 

dificuldade para conseguir a entrevista, é digno de nota, o esforço realizado por um agente do 

presídio, que não mediu esforços para mediar a entrevista com o detento. Ele me procurou na 

UP, local onde eu estava hospedado, para me dar esperanças sobre a visita. Aproveitando esse 

momento, conversamos sobre o jogo e sobre a educação brasileira, já que o agente tinha 

enviado um projeto para concorrer a uma vaga no mestrado da Universidade Federal de 

Goiás. Conversamos de maneira informal, no entanto, ao me relatar ser graduado em filosofia, 

procurei saber dele a sua concepção sobre os aspectos filosóficos do jogo M’pale. Durante 

esse diálogo, coletei dados mediante o caderno de notas. Pedi permissão para gravar nossa 
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conversa, e dessa forma, fizemos uma entrevista livre onde ele relatou a sua concepção sobre 

filosofia africana e a filosofia do jogo.  

Fizemos outro encontro, desta vez ele trouxe um outro amigo, jornalista e filósofo, 

para conversarmos sobre a filosofia do jogo. Foi uma conversa muito interessante, claro que 

não perdi a oportunidade para registrar tudo em meu caderno de notas. Fizemos outra 

entrevista, desta vez, os dois filósofos debatendo sobre a filosofia e prática do jogo em 

Moçambique. Marcamos outro encontro para a próxima semana. Neste outro encontro, eles 

trouxeram outra pessoa para o debate, um estudante do curso de sociologia com habilitação 

em antropologia. Foi um debate bem interessante na qual discutimos a prática do jogo sobre 

um olhar filosófico e sociológico. A coleta de dados se deu mediante as anotações no caderno 

de notas e pela entrevista, além da observação participante, já que também participava do 

debate. Fizemos outros encontros para debater sobre a temática do jogo e os efeitos da 

globalização na sociologia e filosofia africana. Tudo foi registrado no caderno de notas, na 

observação participante, na gravação da entrevista e, posteriormente, a cada dia, no diário de 

campo.  

 Realizamos ainda uma viagem para uma cidade chamada Ilha de Moçambique, um 

lugar histórico com uma arquitetura secular. A distância de cento e oitenta e um quilômetros 

entre Nampula e a Ilha de Moçambique inviabilizava a frequência diária neste campo de 

pesquisa, por isso, a investigação sobre o jogo neste local se deu apenas em um final de 

semana. No entanto, o objetivo da viagem foi conhecer o campeão nacional de jogos 

tradicionais e a maneira como os jogadores do núcleo desta cidade se organizavam e 

praticavam o jogo M’pale. A geografia do local é maravilhosa, composta por uma linda ilha 

que está ligada ao continente por uma ponte em torno de três quilômetros. Foi uma viagem 

cansativa, no entanto, assim que chegamos na Ilha, começamos o trabalho de campo. O 

presidente e o secretário da APJTN me acompanharam nesta visita. Logo após a chegada, o 

presidente me levou a um local onde os jogadores estavam praticando o jogo. Ele nem 

precisou se identificar, todos já o conheciam como o presidente da APJTN, no entanto, ele me 

apresentou e disse que eu era um amigo brasileiro que estava pesquisando o jogo. Pediu a 

compreensão e a colaboração de todos.  

Os jogadores, inicialmente, ficaram desconfiados com a minha presença, no entanto, 

após alguns minutos de conversa e a mediação do Carlos Muapanco, me senti inserido no 

grupo, afinal, estava conversando sobre o jogo e demonstrava alguns conhecimentos. De 

posse de meu caderno de notas, comecei a coletar dados por meio da observação direta. 

Registrei tudo o que achei relevante durante a conversa informal e durante as partidas entre os 
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jogadores. O registro dos aspectos da geografia local e da arquitetura da ilha também se 

fizeram presentes no meu caderno de notas. Me senti de fato inserido no grupo quando eles 

me convidaram para jogar uma partida. Joguei algumas partidas e ao ser derrotado duas vezes 

passei a vez para outro jogador. A derrota não foi proposital, os jogadores são muito 

habilidosos e possuem muita experiência. Esta interação proporcionada pelo jogo contribuiu 

para a minha inclusão de fato no grupo. A partir desta perspectiva, passei a coletar dados por 

meio da observação participante.  

Aproveitando a intimidade criada por meio da prática do jogo M’pale, pedi 

autorização para fotografar o tabuleiro e as partidas. Com o consentimento do grupo, registrei 

aqueles momentos em minha máquina fotográfica. As imagens sobre a arquitetura local, sobre 

o núcleo e o tabuleiro se configuraram como uma técnica de coleta de dados. Estávamos à 

procura do campeão nacional de jogos tradicionais, porém, não o encontramos no núcleo. Os 

jogadores do núcleo nos disseram aonde o campeão do jogo M’pale se encontrava. Fomos ao 

seu encontro, e pelo caminho, encontramos na praia um grupo de pessoas jogando, não eram 

filiados ao núcleo, porém, o jogo na Ilha se configura como uma prática social entre seus 

moradores. Neste contexto, observamos que é comum encontrarmos pessoas praticando o 

jogo em frente as suas casas, na praça e na praia. No entanto, o local mais provável para 

encontrar um grupo de jogadores é no núcleo, um local específico onde os jogadores 

cotidianamente se encontram para jogar. Na praia, foi muito interessante observar uma 

criança derrotando um adulto no jogo. Neste contexto, a técnica de coleta de dados se deu por 

meio da observação direta e pelas fotografias. A coleta de imagens foi autorizada pelos 

participantes.  

O moçambicano é simpático, a impressão que eu tive, é que ele gosta de conversar, 

gosta de ser entrevistado ou fotografado, ou seja, gosta de atenção, de ser valorizado. A 

percepção disso se deu quando eu perguntava se podia conceder entrevista ou quando pedia 

para tirar uma fotografia. Todas as vezes que fazia um pedido, seja de fotografia, seja para 

entrevista, a resposta era conduzida para a expressão “não tem problema”, “pode fotografar”, 

“pode filmar”. Convidar uma pessoa para participar de uma pesquisa por meio de entrevista e 

fotografia é uma maneira de dizer para esse indivíduo que o seu pensamento, que a sua 

declaração é importante para a investigação. No entanto, para me precaver, eu sempre levava 

comigo, toda vez que me deslocava para o campo de pesquisa, o formulário de autorização 

para publicação. Logo em seguida, encontramos o campeão nacional de jogos tradicionais que 

apareceu com um sorriso largo, afinal, ele foi treinado pelo presidente da APJTN.  
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A intimidade entre o presidente e o campeão contribuiu para a minha inserção na 

conversa. O presidente ao me apresentar para o campeão disse que eu era um amigo brasileiro 

que estava pesquisando o jogo e, estava na Ilha para conhecer o campeão nacional de jogos 

tradicionais. O campeão estava eufórico pela conquista e muito à vontade para conversar. 

Tivemos inicialmente um diálogo informal onde conversamos sobre o jogo e várias outras 

coisas. A coleta de dados neste momento se deu por intermédio do caderno de notas. 

Durante a conversa, observei que já estávamos no horário do almoço e, aproveitando a 

oportunidade, convidei o campeão nacional de jogos tradicionais para almoçar conosco. 

Fomos a um restaurante e fizemos o pedido. Enquanto o restaurante preparava o prato, o que 

demorou muito, aproveitei para conversar mais um pouco com o campeão. Pedi autorização 

para registrar a conversa, e enquanto o almoço não veio, liguei a câmera e fizemos uma 

entrevista semiestrutura que eu tinha preparado previamente. Primeiro, deixei ele falar à 

vontade, quando terminou, comecei a conduzi a fala na entrevista semiestruturada. Durante a 

entrevista, o presidente e o secretário também falaram de forma espontânea. A entrevista 

contou com a participação do campeão nacional de jogos tradicionais, do presidente e do 

secretário. Ao retornarmos para Nampula, retomei o diário de campo para registrar todos os 

momentos que aconteceram na Ilha. As técnicas para a coleta de dados na Ilha de 

Moçambique foram o caderno de notas, observação direta, observação participante, imagem, 

entrevista e diário de campo.  

Durante a minha estadia na residencial da Universidade Pedagógica (UP), tive a 

oportunidade para conversar bastante com um funcionário da recepção que era estudante do 

curso de sociologia na UP. Ele falou para quatro amigos, também estudantes de sociologia 

com habilitação em antropologia, sobre uma pesquisa que um pesquisador brasileiro estava 

realizando sobre o jogo M’pale. Eles apareceram na residencial da UP para me conhecer. 

Conversamos bastante informalmente sobre diversos assuntos, entre eles, a educação no 

Brasil e problemas sociais moçambicanos. Foi uma grata surpresa, não tinha planejado uma 

conversa com um grupo de estudantes de sociologia, no entanto, durante a conversa informal, 

percebi que poderia coletar dados sobre o jogo no que diz respeito ao valor social contido em 

sua prática. Aproveitei esse momento para coletar dados mediante as anotações em meu 

caderno de notas.  

Durante a conversa descobri que os quatro estudantes eram originários de diferentes 

regiões de Moçambique. Sendo assim, percebi que poderia coletar dados sobre o jogo do 

ponto de vista de pessoas de diferentes regiões. Depois desta primeira conversa, passamos a 

nos reunir pelo menos duas vezes na semana. Gostávamos muito de conversar sobre 
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globalização e seus efeitos na cultura moçambicana bem como os problemas sociais da 

cultura africana. Essa conversa semanal contribuiu para ocorrer uma aproximação entre o 

pesquisador e os informantes. Sendo assim, foi possível coletar dados pela técnica da 

observação participante. Além das conversas, fizemos duas entrevistas com esse grupo de 

estudantes, uma livre e outra semiestruturada. Eles falaram sobre a prática do jogo em seu 

local de origem bem como a sua concepção sobre o valor social destes jogos para a cultura 

moçambicana. Neste contexto, coletamos dados por intermédio de entrevistas livres e 

semiestruturadas. 

Estávamos também interessados em investigar a possível relação entre o jogo e a 

religião de matriz africana. Durante a entrevista com o secretário da APJTN, ele relatou sobre 

um ritual religioso realizado na região sul de Moçambique, chamado de Makeya em Nampula. 

O ritual acontece culturalmente durante a celebração do Gwaza Muthini, período em que se 

comemora a heroicidade moçambicana na batalha de Marracuene. O secretário relatou 

durante a sua entrevista sobre a importância desta celebração para a cultura de Moçambique. 

No entanto, também coletamos dados sobre essa celebração em jornais e artigos científicos. 

Durante a comemoração da celebração do Gwaza Muthini também acontece um festival 

nacional de música popular moçambicana chamada de marrabenta. Neste contexto, 

levantamos dados em jornais e artigos científicos sobre este festival e sua importância para a 

cultura moçambicana. 

Em relação ao ritual Makeya, levantamos dados em jornais e artigos científicos. No 

entanto, estávamos interessados em investigar o Makeya no local onde se realiza o ritual 

religioso. Conversei com o presidente da APJTN sobre a possibilidade de participar de um 

ritual Makeya para conversar com o líder religioso, conhecido muitas vezes por régulo, para 

saber a forma como se dá o ritual, a importância para a preservação da cultura moçambicana e 

a possível relação do jogo com a religião de matriz africana. O presidente conversou com o 

régulo de uma cidade chamada Marrupula que dista setenta e oito quilômetros e meio de 

Nampula. Agendamos uma visita para participarmos de um ritual Makeya. Eu, o professor 

José Lucas, o presidente Carlos Muapanco e o Abudo Atumane Ossofo, passamos na casa do 

régulo e viajamos para Marrupula para conhecer o local do ritual. Assim que chegamos, 

comecei a coletar dados inicialmente por intermédio da observação direta em relação ao local 

e com o consentimento do régulo, registramos ainda por meio da câmera fotográfica, toda a 

ornamentação do lugar.  

Em seguida, o régulo realizou um ritual que contou com a participação do Abudo 

Atumane Ossofo, do presidente Carlos Muapanco, eu, o professor José Lucas e mais uma 
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pessoa responsável pelo lugar. Participamos do ritual e com o consentimento do régulo, 

filmamos e fotografamos tudo. A coleta de dados referente ao ritual também se deu mediante 

as anotações registradas em meu caderno de notas. Terminado o ritual, conversei com o 

régulo, também chamado de pai, e com o seu consentimento, fizemos uma entrevista 

semiestruturada que eu havia preparado previamente. Registramos todas as informações da 

entrevista na filmagem, fotografamos e registramos no caderno de notas. A participação no 

ritual possibilitou a interação do pesquisador com o informante e contribuiu para coletar 

dados mediante a observação participante. A relação do jogo com ritual, que se configurava 

numa das minhas inquietações, foram esclarecidas durante a entrevista que contou também 

com a participação do Abudo Atumane Ossofo, do professor José Lucas e do presidente 

Carlos Muapanco. Desta forma, foi uma entrevista aberta, quase que um diálogo, onde todos 

estavam à vontade para falar, comentar e acrescentar informações ao término da fala da outra 

pessoa. 

O presidente me acompanhou durante todas as etapas da investigação, no entanto, 

ainda faltava uma entrevista específica com ele, tendo em vista a sua experiência com o jogo e 

como membro fundador da APJTN. A presença do presidente foi fundamental para a 

investigação. Durante as visitas, por observação direta, identificamos que os diálogos durante 

as partidas aconteciam em língua local Emakhuwa, e sem a tradução do presidente, seria 

difícil identificar fatores relevantes sobre a prática do jogo. Desta forma se dava em nosso 

trabalho de campo, eu ouvia, e o presidente traduzia o diálogo que era registrado no caderno 

de notas e, dependendo do volume de informação, a tradução era gravada. A aproximação do 

pesquisador com o presidente da APJTN contribui para a coleta de dados, que inicialmente 

acontecia por observação direta, anotações em caderno de notas, observação participante e 

registros no diário de campo. No entanto, ainda faltava a entrevista. Nos encontramos na UP 

durante um final de semana onde fizemos duas entrevistas. A primeira, foi uma entrevista 

livre onde o presidente relatou histórias deixadas pelos ancestrais sobre o jogo, a forma como 

ele pensou para criar a APJTN, a maneira como ele criou parcerias com o sistema carcerário 

de Nampula bem como sobre o apoio para os núcleos de jogadores de M’pale. A segunda, foi 

uma entrevista semiestruturada, onde procurei coletar informações sobre o jogo de uma forma 

mais direcionada. Desta forma, a coleta de dados junto ao presidente se deu mediante a 

observação direta, anotações no caderno de notas, observação participante, entrevista e 

anotações no diário de campo. 

Passada esta etapa do trabalho de campo, ainda faltava coletar dados referentes a 

matemática implícita no jogo. Os primeiros dados foram coletados durante a entrevista com 
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os dois filósofos que foram me visitar na UP. Um deles, falou sobre a sua experiência 

matemática no contexto escolar e a forma como o jogo contribui para desenvolver a 

capacidade do pensar matemático do moçambicano. Enquanto jogam, os jogadores se 

comunicam em sua língua local chamada Emakhuwa, desta forma, o jogo contribui para 

preservar a língua. A língua traz consigo uma estrutura de pensamento matemático próprio da 

cultura e a prática do jogo pode contribuir para resgatar o pensamento matemático Emakhuwa 

pela preservação desta língua. Neste contexto, foi possível coletarmos dados referentes a 

matemática implícita no jogo durante a entrevista. Coletamos dados também mediante as 

anotações no caderno de notas e pela observação participante, tendo em vista que o 

pesquisador participou do diálogo.  

A coleta de dados matemáticos se deu também por intermédio da observação direta 

durante as partidas. Os movimentos do jogo são calculados mentalmente e neste processo usa-

se uma série de conceitos matemáticos que foram identificados posteriormente por meio da 

observação participante quando passei a praticar o jogo. Coletamos dados matemáticos na 

prática do jogo de maneira sistemática, através da prática do jogo no cotidiano e pela 

simulação de uma série de situações de jogo, onde se usa vários conceitos e pensamentos 

matemáticos, abstratos e concretos. Por meio da simulação e de situações concretas, 

identificamos uma série de conceitos matemáticos que são sistematizados pela escola. A 

forma como se deu a identificação de conceitos matemáticos no jogo está descrita no capítulo 

sete que trata sobre as potencialidades matemáticas do jogo Mancala IV. Todos os dados 

foram coletados nesta fase da pesquisa por intermédio do caderno de notas, observação direta, 

observação participante, entrevista e diário de campo. Estes dados foram transcritos para 

posterior análise na próxima fase da investigação. 

 

2.4 Descrição, Análise, Interpretação dos Dados e Relatório 

 

A terceira e última fase da pesquisa possui como característica importante a descrição 

e a indução. Esta fase consiste na análise e interpretação dos dados coletados em que “o 

pesquisador faz uso de uma grande quantidade de dados descritivos: situações, pessoas, 

ambientes, depoimentos, diálogos, que são por ele reconstruídos em forma de palavras ou 

transcrições literais” (ANDRÉ, 2008, p. 29). A análise dos dados depende de diversos fatores, 

entre eles, “a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de 

pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação” (GIL, 2002, p. 133). Em 

nossa pesquisa, obtemos um grande volume de dados proveniente das transcrições do caderno 
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de notas, da observação direta, observação participante, das entrevistas, do diário de campo, 

jornais, livros e artigos científicos. Esses dados foram submetidos a um processo de 

preparação, que consiste em “identificar as diferentes amostras de informação a serem 

analisadas. Para isto recomenda-se uma leitura de todos os materiais e tomar uma primeira 

decisão sobre quais deles efetivamente estão de acordo com os objetivos da pesquisa” 

(MOARES, 1999, p. 5).  

Para esta autora, o material contido na amostra precisa ser representativo e relevante 

aos objetivos da análise. Também é necessário envolver, de acordo com a autora, o espaço 

investigado de modo mais amplo. Em seguida, iniciamos “o processo de codificação dos 

materiais estabelecendo um código que possibilite identificar rapidamente cada elemento da 

amostra de depoimentos ou documentos a serem analisados” (MOARES, 1999, p. 5). De 

acordo com a autora, o código pode ser composto de números ou letras que contribuirão para 

que o pesquisador se oriente ao retornar a um dado específico quando assim for necessário. 

Segundo a autora, mesmo que existam certos documentos que serão analisados por meio da 

análise de conteúdo, eles precisam se preparados e transformados para compor os dados a 

serem apreciados pela análise de conteúdo. Neste sentido, de acordo com a autora, os dados 

não se configuram necessariamente dados, eles precisam ser preparados devidamente para tal. 

Após a preparação dos dados de nossa pesquisa estes foram submetidos ao processo de 

unitarização que consiste em fazer uma releitura de maneira cuidadosa dos materiais, 

 

[...] com a finalidade de definir a unidade de análise. Também denominada “unidade 

de registro” ou “ unidade de significado”, a unidade de análise é o elemento unitário 

de conteúdo a ser submetido posteriormente à classificação. Toda categorização ou 

classificação, necessita definir o elemento ou indivíduo unitário a ser classificado. 

Na análise de conteúdo denominamos este elemento de unidade de análise. 

(MOARES, 1999, p. 6) 

 

De acordo com esta autora, é o pesquisador quem define a natureza das unidades de 

análise. Segundo a autora, as unidades podem ser compostas por palavras, frases, temas ou até 

documentos em sua constituição integral. Desta maneira, para a escolha das unidades de 

análise integrantes de um universo de dados iniciais “pode-se manter os documentos ou 

mensagens em sua forma íntegra ou pode-se dividi-los em unidades menores. A decisão sobre 

o que será a unidade é dependente da natureza do problema, dos objetivos da pesquisa e do 

tipo de materiais a serem analisados” (MOARES, 1999, p. 6). O próximo passo desta fase da 

pesquisa se deu pela releitura de todos os materiais para localizar neles as unidades de análise. 

Com isso, de acordo com a autora, é possível codificar cada unidade para estabelecer códigos 
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adicionais que serão integrados ao sistema de codificação que foi formulado anteriormente. 

Ao finalizar este procedimento, obtemos distintas mensagens fragmentadas em elementos 

menores, na qual, teremos cada um deles reconhecido por um código que indica a unidade da 

amostra da qual origina-se, “e dentro desta, a ordem sequencial em que aparece. Assim, por 

exemplo, se um documento da amostra recebeu o código “1”, as diferentes unidades de 

análise deste documento poderão receber os códigos “1.1”, “1.2”, ‘1.3” e assim por diante. ” 

(MOARES, 1999, p. 5). 

Em seguida, isolamos cada uma das unidades de análise para submetê-las à 

classificação. De acordo com esta autora, o processo de isolamento das unidades de análise 

demanda seguidamente a reescrita ou a reelaboração, para que as mesmas sejam assimiladas 

fora do cenário original onde se encontravam. No decurso de  

 

[...] transformação de dados brutos em unidades de análise é importante ter em conta 

que estas devem representar conjuntos de informações que tenham um significado 

completo em si mesmas. Devem poder ser interpretadas sem auxílio de nenhuma 

informação adicional. Isto é importante, já que estas unidades nas fases posteriores 

da análise, serão tratadas fora do contexto da mensagem original, integrando-se 

dentro de novos conjuntos de informações e, então, deverão poder ser 

compreendidas e interpretadas mantendo-se o significado original. (MOARES, 

1999, p. 5). 

 

É necessário ressaltar, de acordo com a autora, que o processo de fragmentação de um 

texto implica em perda de parte do dado do material coletado.  A interpretação representará 

sempre uma concepção do pesquisador. No entanto, “na medida em que se tem consciência de 

que não existe uma leitura objetiva e completa de um texto, esta perda de informação pode ser 

justificada pelo aprofundamento em compreensão que a análise possibilita” (MOARES, 1999, 

p. 6). Toda via, segundo a autora, mesmo que seja desejável e relevante procurar definir as 

unidades de análise, de maneira a possuírem uma significação completa nelas mesmas,  

 

[...] também é uma prática da análise de conteúdo definir, juntamente com estas 

unidades, um outro tipo de unidade de conteúdo, a unidade de contexto. É uma 

unidade, de modo geral mais ampla do que a de análise, que serve de referência a 

esta, fixando limites contextuais para interpretá-la. Cada unidade de contexto, 

geralmente, contém diversas unidades de registro. (MOARES, 1999, p. 6). 
 

 

 A autora justifica a ideia de unidades de contexto fundamentada na convicção evidente 

de que, mesmo que consiga fragmentar um texto em unidades de significado independentes, 

as unidades de análise, de qualquer modo, perdem significado neste processo. Em razão disso, 

segundo a autora, é relevante conseguir retornar constantemente ao texto de onde cada 
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unidade de análise originou-se, para que seja possível explorar de maneira mais ampla todo o 

seu significado. Após identificados e codificados todas as unidades de análise, passamos para 

a próxima fase desta pesquisa, a categorização. Quando se trata de uma grande quantidade de 

materiais, como é o caso desta pesquisa, recomenda-se, de acordo com Moraes (1999), que se 

inicie com o trabalho de unitarização apenas com uma parte do material. A seguir, segundo a 

autora, se faz uma primeira aplicação de categorização, regressando posteriormente à 

unitarização para completar o trabalho. De acordo com a autora, esta dinâmica é notadamente 

verídica, a partir do momento que as categorias são definidas a começar do material em 

estudo e sempre que o respectivo conceito de unidade de análise é produzido a começar do 

conteúdo pesquisado. Desta forma, o pesquisador desenvolve uma importante etapa desta fase 

da pesquisa, a redução de dados. Em seguida, o próximo passo em nossa análise foi a 

categorização. 

 

A categorização é um procedimento de agrupar dados considerando a parte comum 

existente entre eles. Classifica-se por semelhança ou analogia, segundo critérios 

previamente estabelecidos ou definidos no processo. Estes critérios podem ser 

semânticos, originando categorias temáticas. Podem ser sintáticos definindo-se 

categorias a partir de verbos, adjetivos, substantivos, etc. As categorias podem ainda 

ser constituídas a partir de critérios léxicos, com ênfase nas palavras e seus sentidos 

ou podem ser fundadas em critérios expressivos focalizando em problemas de 

linguagem. Cada conjunto de categorias, entretanto, deve fundamentar-se em apenas 

um destes critérios. (MOARES, 1999, p. 6). 

 

 De acordo com esta autora, a categorização dever ser também compreendida em seu 

sentido como um procedimento de redução de dados. Segundo a autora, as categorias 

constituem o produto de um esforço de síntese de uma comunicação, que destaca neste 

processo seus enfoques mais relevantes. Sendo assim, podemos dizer que a categorização é, 

por conseguinte, um procedimento “de classificação dos elementos de uma mensagem 

seguindo determinados critérios. Ela facilita a análise da informação, mas deve fundamentar-

se numa definição precisa do problema, dos objetivos e dos elementos utilizados na análise de 

conteúdo (MOARES, 1999, p. 6). Para Gil (2002), a categorização,  

 
[...] consiste na organização dos dados de forma que o pesquisador consiga tomar 

decisões e tirar conclusões a partir deles. Isso requer a construção de um conjunto de 

categorias descritivas, que podem ser fundamentadas no referencial teórico da 

pesquisa. Nem sempre, porém, essas categorias podem ser definidas de imediato. 

Para se chegar a elas, é preciso ler e reler o material obtido até que se tenha o 

domínio de seu conteúdo para, em seguida, contrastá-lo com o referencial teórico. 

Essas leituras sucessivas possibilitam a divisão do material em seus elementos 

componentes, sem perder de vista sua relação com os demais componentes. Outro 

ponto importante nesta etapa é a consideração tanto do conteúdo manifesto quanto 

do conteúdo latente do material. (GIL, 2002, p. 134) 
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De acordo com este autor, é necessário, por conseguinte, que a análise não se delimite 

ao que está explícito no material, todavia que busque revelar conteúdos implícitos, dimensões 

contraditórias e ainda tópicos silenciados. O grupo inicial de categorias, segundo este autor, é 

revisto e alterado progressivamente, com a finalidade de conseguir ideais mais abrangentes e 

pertinentes. Nesta pesquisa, assim que definimos as categorias e detectamos o material 

constituinte de cada uma delas, conduzimos a divulgação do resultado do trabalho. A 

descrição, segundo Moraes (1999) é a primeira etapa desta comunicação. Em cada uma das 

categorias de nosso trabalho, produzimos um texto síntese em que expressava “o conjunto de 

significados presentes nas diversas unidades de análise incluídas em cada uma delas. 

Geralmente é recomendável que se faça uso intensivo de “citações diretas” dos dados 

originais” (MOARES, 1999, p. 8). 

Nesta fase, segundo a autora, devemos tomar cuidado, pois ainda não se configura no 

momento interpretativo, mesmo que haja descrições progressivamente abrangentes, de acordo 

com os níveis de categorização. De maneira geral, de acordo com a autora, a composição 

desta descrição, será estabelecida pelo sistema de categorias formado através da análise. A 

fase da descrição, segundo a autora, é o momento de grande relevância na análise de 

conteúdo. É a hora de exprimir os significados descobertos e sentidos nas mensagens 

analisadas. Não adianta empregar “muito tempo e esforço na constituição de um conjunto de 

categorias significativo e válido, se no momento de apresentar os resultados não se tiver os 

mesmos cuidados” (MOARES, 1999, p. 8). Geralmente, de acordo com a autora, será por 

meio do texto produzido como resultado da análise que seremos capazes de compreender a 

validade do estudo e de seus resultados. No entanto, uma análise de conteúdo consistente não 

pode se limitar à mera descrição. De acordo com a autora, é necessário que se procure ir além, 

ou seja, assimile um entendimento de maior profundidade do conteúdo das mensagens por 

meio da indução e interpretação. O termo interpretação, segundo a autora, está associado ao 

movimento de procura de compreensão. Sendo assim, qualquer leitura de um texto se 

configura numa interpretação. No entanto, o analista de conteúdo executa com “com maior 

profundidade este esforço de interpretação e o faz não só sobre conteúdos manifestos pelos 

autores, como também sobre os latentes, sejam eles ocultados consciente ou 

inconscientemente pelos autores” (MOARES, 1999, p. 9). Na ação interpretativa, de acordo 

com a autora, pode-se evidenciar duas vertentes. A primeira está relacionada a estudos 

contendo uma fundamentação teórica visivelmente explicitada a priori. Nesses estudos a 

interpretação é feita através de uma exploração dos significados expressos nas categorias da 
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análise numa contrastação com esta fundamentação (MOARES, 1999, p. 9). Na segunda 

vertente,  

 

[...] a teoria é construída com base nos dados e nas categorias da análise. A teoria 

emerge das informações e das categorias. Neste caso a própria construção da teoria é 

uma interpretação. Teorização, interpretação e compreensão constituem um 

movimento circular em que a cada retomada do ciclo se procura atingir maior 

profundidade na análise. (MOARES, 1999, p. 9) 

 

 Segundo a autora, seja qual for a vertente, “seja a partir de um fundamento teórico 

definido a priori, seja a partir da produção de teoria a partir dos materiais em análise, a 

interpretação constitui um passo imprescindível em toda a análise de conteúdo, especialmente 

naquelas de natureza qualitativa” (MOARES, 1999, p. 9). O próximo e último passo da nossa 

pesquisa foi a redação do relatório, ou seja, o texto final que apresenta os resultados. Como 

este trabalho é proveniente de um estudo de campo, o texto não foi conduzido por meio de 

relatórios padronizados, tendo em vista que, num estudo de campo, segundo Gil (2002), o 

pesquisador possui maior liberdade para mostrar seus resultados. De acordo com o autor, o 

fato de os estudos de campo buscarem a descrição com certa profundidade de populações e 

fenômenos no intuito de relatar sobre os fatores que exercem influência na ocorrência dessas 

características, “os relatórios de campo apresentam frequentemente grande número de 

páginas. Convém, no entanto, que o pesquisador esteja consciente de certos requisitos 

exigidos na redação científica, tais como a clareza, a concisão, a precisão e a objetividade 

(GIL, 2002, p. 135). Foi com base neste contexto que redigimos o texto final contendo os 

apontamentos e as nossas considerações. 
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3 O JOGO AFRICANO MANCALA IV 

 

 Nesta pesquisa, delimitaremos o campo de investigação dos jogos de Mancala IV, 

tendo em vista a grande variação de jogos e regras desta família. Abordaremos neste estudo as 

seguintes variações do Mancala IV: Bao, Omweso, Igisoro e M’pale. A escolha por estas 

quatro variações de jogos se deu pela proximidade geográfica das regiões da África Oriental 

onde eles se concentram, auto grau de complexidade das regras, maior quantidade de material 

bibliográfico encontrado e grande importância cultural para os países onde se praticam estes 

jogos. Nestas regiões, os jogos de Mancala IV são populares, bastante difundidos por 

agremiações e associações de jogadores onde promovem grandes torneios que fomentam a 

cultura do jogo. Apresentaremos a seguir, as quatro variações de jogos Mancala IV que serão 

abordadas na pesquisa. 

 

3.1 O Jogo Bao 

 

 O Bao, pertence à uma família de jogos de Mancala com quatro filas de buracos. É na 

África Oriental que encontramos uma grande concentração desta variante de jogos Mancala 

sendo estes pouco praticado em outros lugares do globo. O Mancala II é o mais conhecido 

pelo resto do mundo, sendo seus tabuleiros compostos por duas linhas de buracos. Existe 

também o Mancala III, cujo tabuleiro é composto por três linhas de buracos, encontrado 

principalmente na Etiópia. O jogo, 

 

Bao (da palavra suahili para tabuleiro de madeira) é jogado na África Oriental, nas 

comunidades Suahili, na Tanzânia, no Quénia, no Malawi, em Zanzibar, chegando a 

ser jogado no noroeste da ilha de Madagáscar (é conhecido nestes locais por outros 

nomes, como Bau, Mbau ou Mbo). (SILVA; NETO; SANTOS, 2008, p. 25).    

 

O Bao, segundo a wikipédia37, foi descrito pela primeira vez no ocidente em 1658 pelo 

governador francês Étienne de Flacourt, na qual ele relata sobre um jogo jogado pelos 

Sakalava, um grupo étnico do noroeste de Madagascar. No entanto, um dos primeiros relatos 

escrito sobre Bao, como um jogo praticado no mundo Swahili, é feito pelo orientalista 

britânico Thomas Hyde, que presenciou o jogo em 1658 em Anjouan (Comores). Bao, ainda 

                                                           
37 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. Disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bao_(mancala_game). Acesso em 07 nov. 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bao_(mancala_game)
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segundo a wikipédia38, é conhecido como um Mancala de destaque em termos de 

complexidade, profundidade e estratégia, o que tem despertado o interesse de estudiosos de 

vários campos do conhecimento como a teoria dos jogos, teoria da complexidade e psicologia. 

Nas regiões tradicionais da África oriental, os praticantes do jogo criaram agremiações 

para divulgar e promover campeonatos de Bao. Em 1966, segundo awikimanqala39, foi criado 

na Tanzânia a sociedade de Bao (Chama cha Bao) para promover o jogo. Em Zanzibar, há 

cerca de 16 clubes de Bao e cerca de 10 mestres que são chamados de fundi (artista) ou 

Bingwa ("mestre"). Os jogadores mais importantes são Abdulrahim Muhiddin Foum, Masoud 

Hassan Ali (conhecido como "Kijumbe") e Ali Hussein Maulid ("Maulidi"). Ainda, de acordo 

com a wikimanqala, são realizados campeonatos regulares em Zanzibar, Lamu (Quênia) e em 

Malawi. Os mestres destes jogos são detentores de conhecimentos profundos das táticas e 

estratégias do Bao, sendo capazes de efetuar, entre si, partidas muito avançadas e de análise 

complexa. O único torneio que foi realizado na Europa foi organizado em 2002 na Mindsports 

Olympiad (MSO), em Cambridge, Inglaterra. O jogo Bao, 

 

[...]é designado, por alguns praticantes, como o Rei dos Mancala, por ser 

considerada a mais exigente e complexa variante desta família de jogos. Muitas das 

regras de excepção dos jogos tradicionais foram criadas para melhorar 

cirurgicamente certos aspectos da dinâmica do respectivo jogo. São exemplos o 

roque ou a captura en-passant do Xadrez. O Xadrez poderia ser jogado sem usar 

estas regras, porque a sua essência reside nos conceitos da peça real, das 

mobilidades distintas do exército, da captura por substituição, etc. Porém, os 

jogadores consideraram que estas pequenas regras eram úteis para ajustar e melhorar 

alguns detalhes específicos a certas fases das partidas, criando assim uma versão 

melhor. Por exemplo, o duplo movimento inicial do peão ou o roque entre o Rei e a 

Torre permitem um desenvolvimento mais rápido no início da partida. Uma regra 

conceptualmente semelhante no milenar jogo de Go é a regra do Ko que impede a 

repetição de posições consecutivas no tabuleiro. O mesmo aconteceu com o Bao, 

ainda em maior grau. Nele coexistem múltiplas e complexas excepções para 

melhorar vários aspectos da dinâmica das partidas. Isso resulta num jogo com maior 

qualidade para os bons jogadores, mas também em maior dificuldade de apreensão 

para os iniciantes. (SILVA; NETO; SANTOS, 2008, p. 28).    

 

 Segundo a wikipédia40, em Zanzibar e Tanzânia existem duas versões de Bao. A 

primeira, versão principal, que é também a mais complexa e a mais apreciada, chamada Bao 

la kiswahili (Bao do povo Suaíli). A segunda, versão simplificada, é chamada Bao la 

                                                           
38 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. Disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bao_(mancala_game). Acesso em 07 nov. 2013. 
39 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. Disponível em: http://www.wikimanqala.org/wiki/Bao. 

Acesso em: 06 nov. 2013. 

Observação: Neste estudo inicial, usaremos alguns dados da fonte Wikipédia. No entanto, buscaremos com mais 

rigor a consistência das fontes consultadas Wikipédia durante a pesquisa. Por hora, neste estudo exploratório, 

usaremos alguns destes dados como fonte. 
40 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Bao_(mancala_game)>. Acesso em: 08 out. 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bao_(mancala_game)
http://www.wikimanqala.org/wiki/Bao
http://en.wikipedia.org/wiki/Bao_(mancala_game)
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kujifunza (Bao para iniciantes). Há variedades de Mancala IV em toda a África Oriental (e 

parte do Oriente Médio), que estão relacionados com Bao. Um deles é o Hawalis jogo de 

Omã, que também é conhecido em Zanzibar, onde ele atende pelo nome de "Bao la kiarabu" 

(Bao dos árabes). Outra grande relação do Bao é o Igisoro que é bastante apreciado em 

Ruanda, Burundi e Uganda. O Omweso (jogado em Uganda), emprega um equipamento 

semelhante ao Bao, e tem algumas regras semelhantes. Encontramos também o M’pale – 

Ntxuva, Netchuva – (tradicionalmente jogado em Moçambique) com um tabuleiro semelhante 

ao Bao. O jogo Bau (Swaheli), também está relacionado ao Bao, ele “é jogado em 

Niassalândia41 quase exclusivamente pelos Yaos42. (SANDERSON, 1913, p. 726, tradução 

nossa). Em Rodésia do Norte, hoje conhecido por Zâmbia, é jogado uma das variações do 

Mancala IV que está relacionada com o Bao. Em Zâmbia, as peças usadas para jogar são 

geralmente “sementes de mungongo onde as partidas são frequentemente realizadas na área 

em que se encontra esta planta” (CHAPLIN, 1956, p. 168)43. A árvore,  

 

Mungongo (Schinziophyton rautanenii, Euphorbiaceae) é nativa do sul e do oeste de 

Zâmbia, onde é conhecida localmente como mungongo. É chamado manketi em 

Angola, Namíbia, Botswana, Zimbabwe ocidental e norte de Moçambique. 

Mungongo é uma árvore de folha caduca chegando a 15 m de altura. O óleo 

comestível que é extraído das sementes de mungongo é utilizado localmente no 

cozimento, na preparação de alimentos, produtos e cuidados pessoais. O óleo da 

semente é utilizado para a fabricação de cosméticos modernos, produtos medicinais, 

devido às suas propriedades curativas, bem como para se fazer uma massagem 

corporal durante os meses de inverno seco ou ainda como uma limpeza de pele e 

hidratante. (JULIANI; KOROCH; SIMON; WAMULWANGE, 2007, p. 1, tradução 

nossa)44 

   

 A figura 34 abaixo, mostra uma árvore de Mungongo, também conhecida por manketi, 

com suas folhas e sementes. 

 

 

 

 

                                                           
41 Niassalândia ou Protetorado de Niassalândia, foi criado em 1907 quando o antigo Protetorado Britânico da 

África Central mudou o seu nome. Atualmente é conhecido como Malawi. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Niassal%C3%A2ndia>. Acesso em: 06 nov. 2013. 
42 O WaYao, ou Yao, é um dos principais grupos étnicos e linguísticos com base no extremo sul do lago Malawi, 

que desempenhou um papel importante na história da África Oriental durante os anos de 1800. Os Yaos são 

predominantemente um grupo de povos muçulmanos de cerca de 2 milhões espalhados por três países, Malawi, 

Moçambique e Tanzânia e são um dos grupos mais pobres do mundo. O povo Yao tem uma forte identidade 

cultural, que transcende as fronteiras nacionais. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/WaYao>. Acesso 

em: 06 de nov. 2013. 
43 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
44 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Niassal%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/WaYao
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Figura 34 – Árvore, Folhas e Sementes de Mungongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

<http://www.bidorbuy.co.za/item/259211555/Schinziophyton_rautanenii_Seeds_Manketti_Nut_Tree_Indigenou

s_Edible_Fruit_NEW.html> 

 

 Veremos a seguir, a forma como o jogo ajudou a solucionar uma questão de conflito 

entre dois chefes tribais rivais. Em um relato sobre a história de sua tribo, um Muila45,  

 

[...] descreve o conflito entre dois chefes rivais, Munyama e Malumbwe. O primeiro 

tinha emprestado um mágico para o último. O mágico, criou um pool de sal para 

Malumbwe, e este então o matou para evitar o seu retorno. Este contexto causou a 

divergência entre os dois chefes. No entanto, acordaram que a questão seria decidida 

por uma disputa, como descreve o Muila, de xadrez nativo, ou seja, uma disputa do 

jogo Bao. Os dois chefes se encontraram no caminho, sentaram-se em uma pedra e 

fizeram alguns buracos nas pedras, ou seja, esculpiram um tabuleiro de Bao na 

pedra. Na disputa, Malumbwe foi vencido por 4 a 1. Outro argumento desenvolvido 

nesta partida e que ficou acordado por ambas as partes, diz respeito aos 

descendentes dos dois grupos. Ficou decidido que nenhum deles poderia comer 

alimentos no distrito do outro. O tabuleiro ainda se encontra até os dias atuais, numa 

planície no distrito de Mumbwa, aldeia chamada Mafwele, tomando o caminho de 

Mumbwa para Namwala. (CHAPLIN, 1956, p. 168 e 169, tradução nossa)46.  

 

 A figura 35 abaixo, mostra um tabuleiro que se encontra “no Museu Rhodes-

Livingstone, que pertencia à tribo Balungu do Distrito de Mporokoso. O museu também 

possui um tabuleiro em pedra com alguns buracos mais visíveis e outros mais ocultos” 

(CHAPLIN, 1956, p. 168, tradução nossa)47. 

 

 

 

                                                           
45 Os Muilas são criadores de gado. 
46 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
47 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
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Figura 35 – Tabuleiro de Mancala IV - Museu Rhodes-Livingstone 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: < http://www.gamesmuseum.uwaterloo.ca/Archives/Mancala%20Articles/Rhodesia/index.html> 

 

3.1.1 Regras do Jogo Bao - Zanzibar 48  

 

Um tabuleiro de Bao é composto por 32 buracos distribuídos em 4 linhas, sendo 8 

buracos em cada linha. Os jogadores se colocam em ambos os lados do tabuleiro e cada um 

controla as duas linhas de buracos que estão mais próximas de si. Existe no tabuleiro de Bao 

dois buracos quadrados nas linhas centrais, especiais chamados nyumba. Chamaremos de 

jogador Sul aquele que controla as linhas 1 e 2 do tabuleiro e Norte os jogador que controla as 

linhas 3 e 4. As linhas 2 e 3 do tabuleiro, são chamadas linhas centrais. 

 

Figura 36 – Tabuleiro de Bao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Os buracos A2, A3, H2 e H3 são chamadas kitchwa e os buracos B2, B3, G2 e G3 são 

chamados kimbi. São utilizadas no jogo 64 peças (sementes), onde 20 são colocadas 

inicialmente no tabuleiro na seguinte posição: 

 

 

                                                           
48 (Adaptadas das regras coligidas por Alex de Voogt) em Santos; Neto e Silva (2008). As Imagens ilustradas nas 

regras também são utilizadas do trabalho de Santos; Neto e silva (2008). 
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Figura 37 – Disposição das Peças no Início do Jogo 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 30) 

 

A partida inicia-se com 20 sementes e as outras restantes ficam na reserva, ou seja, 

fora do tabuleiro. Estas são inseridas uma a uma em cada movimento da primeira fase do 

jogo, chamada nuama. A segunda fase, chama-se mtaji, inicia-se quando todas as peças da 

reserva forem introduzidas no jogo. É possível ganhar a partida ainda na primeira fase. 

 

3.1.2 O Semear 

 

Na primeira fase do jogo Bao, o jogador escolhe um dos buracos que contém 

sementes, deposita uma da reserva, recolhe todas e distribui uma a uma no sentido que melhor 

lhe convém, ou seja, horário ou anti-horário, desde que não seja obrigado a efetuar uma 

captura. Neste jogo, a obrigatoriedade da captura determina o sentido do movimento, ou seja, 

caso o sentido horário não leva a uma captura e o sentido anti-horário leva a uma captura, o 

jogador terá que optar pelo sentido que leva a captura. Partindo da linha central, as sementes 

são depositadas uma a uma nos buracos subsequentes desta linha passando o semear para a 

linha extrema de seu lado do tabuleiro. Caso a última semente depositada caia em um buraco 

com sementes, recolhem todas as sementes deste buraco e continua o semear. O semear só 

termina quando a última semente é depositada em um buraco vazio. Neste caso, passa a vez 

para o adversário. Chamaremos também o semear de turno.  
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Figura 38 – Sentido do Semear 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 30) 

 

3.1.3 Captura das Peças 

 

A captura no jogo Bao só é possível quando: 

1) A última semente é depositada num buraco da linha central com sementes. 

2) O buraco da linha central do adversário correspondente tiver sementes. 

 

O buraco da linha central do adversário correspondente é aquele que fica em frente do 

buraco onde caiu a última semente. Por exemplo, se o jogador Sul terminar o semear no 

buraco C2, o buraco da linha central do adversário correspondente será o buraco C3. 

A captura ocorre somente se forem observadas estas duas condições. Numa partida de Bao as 

peças capturadas não saem do jogo. Elas voltam para o tabuleiro e são reintegradas na linha 

central do jogador que realizou a captura, onde são semeadas a partir das Kitchwas. 

Por exemplo, se o jogador Norte efetuar uma captura, as sementes capturadas serão 

semeadas a partir dos buracos A3 ou H3, ou nos buracos A2 ou H2, caso tenha sido a captura 

realizada pelo jogador Sul.   A3, H3, A2 e H2 são as respectivas kitchwa dos jogadores Norte 

e Sul. No entanto, se o semear começar na kitchwa A2 (ou A3), o semear deve ser no sentido 

dos ponteiros do relógio. Se for na kitchwa H2 (ou H3), o semear é no sentido inverso. O 

jogador escolhe o sentido do semear, exceto se a captura ocorrer na kitchwa ou na respectiva 

kimbi. Neste caso, o semear terá de começar nessa kitchwa. Exemplo: se Sul capturar as 

sementes de A3 ou B3, deverá obrigatoriamente semeá-las a partir de A2. 

Se o semear após uma captura leva a uma nova captura, quem semeia continua a 

semear, ou seja, no jogo Bao é possível realizar múltiplas capturas em múltiplos movimentos.  

No entanto, só é possível haver múltiplas capturas caso o primeiro semear resulte em captura. 

Quando o semear termina numa casa vazia, passa a vez para o adversário. Quando termina o 
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semear dizemos que o turno terminou. Mas se qualquer semear terminar sem capturas e num 

buraco com sementes, o jogador recolhe as sementes desse buraco e, na mesma direção, 

recomeça a semear, podendo até mesmo realizar capturas, caso tenha realizado captura no 

primeiro semear. O turno pode também terminar, por opção do jogador, caso a última semente 

seja depositada na nyumba – a casa especial quadrada em E2 ou D3 – se esta detiver seis ou 

mais sementes. Se a nyumba conter cinco ou menos peças, ela é considerada um buraco como 

os outros.  

 

3.1.4 Múltiplos Movimentos - Resumo 

 

1) Se um semear termina num buraco com sementes, o jogador continua semeando. Se este 

buraco for na linha central, e o buraco do adversário correspondente estiver com sementes 

então a jogada é uma captura, caso contrário é um movimento. 

2) Se o semear começa com uma captura, poderá realizar neste turno, se for possível, 

múltiplas jogadas de captura e/ou movimento. Se o semear não começa com uma captura, 

então não poderá realizar capturas durante esse turno. 

3) O sentido do movimento não se altera durante todo o semear. As capturas são obrigatórias 

e têm preferência sobre as outras jogadas, ou seja, entre duas opções de semear, uma que 

resulte em capturas, e outra que resulte em movimento simples, o jogador é obrigado a 

escolher a jogada que resulte em capturas. 

 

3.1.5 Primeira Fase do Jogo Bao – Nuama 

 

Cada jogador, alternadamente, escolhe um dos buracos de sua linha central que 

contenha sementes. Neste buraco acrescenta uma semente da reserva e realiza o semear que 

pode resultar em captura ou não, conforme as regras descritas acima. Se a última semente for 

depositada em um buraco da linha central cujo o buraco correspondente do adversário está 

com sementes, ocorre a captura, e as sementes são novamente reintroduzidas no jogo a partir 

da kitchwa. No exemplo abaixo, Sul tem apenas uma opção, dado pela preferência da captura, 

ou seja, colocar uma semente da reserva em F2, única opção com sementes cujo buraco do 

adversário correspondente não está vazio.    
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Figura 39 – Situação das Peças do Tabuleiro 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 34) 

 

Desta forma, F2 fica com três sementes (tinha duas mais a semente da reserva) e o 

jogador Sul captura a semente de F3 e a coloca na kitchwa A2 (poderia ter colocado na 

kitchwa H2). Como a semente capturada ficou num buraco vazio, termina o turno. 

 

Figura 40 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

                                                                                                                   

 

 

 

            

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 34) 

 

         Vejamos agora um exemplo onde o jogador Sul captura mais que uma semente.  

 

Figura 41 – Situação das Peças do Tabuleiro 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 34) 
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O jogador Sul colocou uma semente em E2 (o jogador não tinha mais opções) 

capturando as três sementes de E3. Escolheu a kitchwa A2 e semeou as sementes capturadas. 

Como a sequência acabou no buraco C2 que estava vazio, terminou aqui o seu turno. 

 

Fig. 42 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

 

                 

 

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 34) 

 

Mostraremos agora um exemplo com múltiplas capturas. 

 

Figura 43 – Situação das Peças do Tabuleiro 

 

 

                                                                                                                   

 

 

  

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 35) 

 

O jogador Sul deposita uma semente em B2. Como B3 possui sementes, estas são 

capturadas e semeadas a partir de A2 (aqui não há opção, porque a captura foi a partir da 

kimbi da esquerda). O fim do semear ocorre em C2 e como C3 possui sementes, estas são 

capturadas também. 
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Figura 44 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

                                                                                                                                           

 

 

 

           

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 35) 

  

Desta forma, as quatro sementes de C3 são recolhidas e semeadas também a partir de 

A2, porque esta era a direção da captura do semear anterior. Como a última semente foi 

depositada num buraco vazio, o turno termina e passa a vez para o adversário jogar. 

 

Figura 45 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

                                                                                                                   

 

 

 

           

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 36) 

 

 Agora um exemplo de semeadura com múltiplos movimentos e múltiplas capturas. 

 

Figura 46 – Situação das Peças do Tabuleiro 

                                                                                                                   

 

 

 

           

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 36) 

 

  O jogador Sul deposita uma semente em D2 e captura as sementes de D3, semeando-

as a partir da kitchwa A2. 
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Figura 47 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 
Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 36) 

  

A última semente foi depositada em F2 que detinha sementes, porém o buraco 

correspondente do adversário F3 está vazio. Deste modo, o semear das sementes de F2 deve 

continuar, na mesma direção, no buraco seguinte, ou seja, a partir de G2. Como a última 

semente foi depositada em E1 e este estava vazio, o turno termina neste semear. 

 

Fig. 48 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

                                                                                                                   

 

 

  

           

 

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 37) 

 

Veremos também outro exemplo com capturas e movimentos num único turno. 

 

Figura 49 – Situação das Peças do Tabuleiro 

 

 

 

                                                                                                                  

 
Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 37) 
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O jogador Sul escolhe o buraco em B2 e deposita uma semente da reserva. Neste caso, 

ocorre a primeira captura das duas sementes de B3 que são obrigatoriamente semeadas a 

partir de A2 (dado que B2 é a respectiva kimbi), terminando o semear em B2. 

 

Figura 50 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

  

            

 

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 38) 

 

Agora, como há sementes em B2 e em B3 não há, o jogador Sul deve semear B2 para 

a direita (o sentido do semear mantém-se durante todo o movimento). 

 

Figura 51 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

                             

                                                                                       

 
Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 38) 

 

A última semente vai ser depositada em E2 cuja casa correspondente em E3 possui 

sementes que são capturadas e semeadas a partir de A2. 

 

Fig. 52 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 38) 
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Da mesma forma, este último semear terminou em E2, que é um buraco ocupado, porém o 

buraco correspondente do adversário está vazio, ou seja, o turno continua a semear sem 

captura. Como o semear termina num buraco vazio, termina o turno e passa a vez do jogo para 

o adversário jogar. 

 

Figura 53 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

                                                                                                                   

 

 

  

           

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 38) 

  

Se não for possível para um jogador depositar uma semente na sua linha central que 

resulte numa captura, este deve então colocar uma semente num de seus buracos centrais que 

não esteja vazio, recolher as sementes e semeá-las na direção que escolher. Deve repetir o 

semear até que a última semente seja depositada num buraco vazio. Há uma regra especial 

para a nyumba (o buraco quadrado). Só se pode colocar uma semente da reserva neste buraco 

se for para capturar ou se todas os demais buracos da linha central estiverem vazios. Neste 

caso, acrescenta uma semente da reserva e distribui apenas duas sementes para a esquerda ou 

direita, deixando as restantes na nyumba. A primeira fase termina quando não houver mais 

sementes em reserva, ou seja, quando todas as 64 sementes estiverem no tabuleiro. 

 

3.1.6 Segunda Fase – Mtaji 

 

As regras são semelhantes às da fase anterior. Porém, o buraco quadrado, o nyumba, é 

agora um buraco normal. O semear e a captura mantêm-se, exceto o depositar as sementes da 

reserva (porque na primeira acrescentava-se uma semente no buraco a semear). As capturas 

continuam a ser obrigatórias. Assim, o jogador deve recolher as sementes de um dos seus 

buracos, de qualquer linha, desde que o semear termine numa captura. Usam-se as regras para 

semear e capturar, exceto na seguinte condição: o sentido da captura é o mesmo do semear 

que a originou (ou seja, deixa de haver opção, uma vez que devesse escolher a kishwa de 

entrada de forma a manter esse sentido). Se a captura ocorrer numa kishwa ou kimbi, já não é 
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obrigatória a manutenção do sentido, ou seja, deve-se respeitar as normas destas casas 

especiais. Chama-se mtaji a este tipo de jogada. Se não for possível capturar, o jogador deve 

movimentar-se as próprias sementes através de um ou mais semeares (usando, novamente, as 

regras descritas acima). Os buracos da linha central têm prioridade sobre as da primeira linha, 

ou seja, se houver opções de jogada na linha central, estas devem ser semeadas primeiro. 

Chama-se takasa a este tipo de jogada. Não se pode escolher buracos para semear que tenham 

uma só peça (seja uma mtaji ou takasa). 

 

3.1.7 Fim do Jogo 

 

O jogo desenrola-se até que seja atingido um dos critérios de vitória: 

A partida termina quando um jogador captura todas as sementes da linha central do 

adversário. A partida também termina quando um jogador deixa o adversário sem qualquer 

movimento legal, ou seja, quando os buracos do adversário estão vazios e com apenas uma 

semente.  

 

3.1.8 Um Exemplo de Final de Jogo  

 

Estamos na fase Mtaji e é a vez do jogador Sul jogar. Ele pode vencer a partida se 

semear a casa D2, que tem duas sementes, no sentido anti-horário. 

 

                            Figura 54 – Situação das Peças do Tabuleiro 

 

                                                                                                                   

 

  

 

 
Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 41) 

 

Deste modo, termina o semear na casa B2 que estava ocupada. Como B3 também está 

ocupada, ocorre a captura dessa semente. Sendo B2 um buraco kimbi, o sentido do semear 

altera-se e recomeça na respectiva kishwa A2.  
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              Fig. 55 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

                                                                                                                   

 

  

           

 

 

 
Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 41) 

 

A captura em B3 foi de uma única semente que, assim, começa e termina em A2 (que 

fica, neste momento, com cinco sementes). Estando os buracos A2 e A3 ocupadas, resulta o 

semear numa nova captura (das duas sementes de A3), que são capturadas e semeadas a partir 

de A2. 

 

Fig. 56 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

            

 

 

Fonte: (SANTOS; NETO; SILVA, 2008, p. 41) 

 

A sequência continuaria (porque a última das duas sementes capturadas de A3 caiu em 

B2, que tem sete sementes, o que provocaria o semear sem capturas deste buraco). No 

entanto, já obtivemos uma das condições de vitória quando a linha central do adversário ficou 

vazia. Deste modo, o jogador Sul venceu a partida. 

 

3.2 O Jogo Igisoro 

 

 Igisoro é um jogo que pertence à família Mancala. Este jogo é um Mancala IV, ou 

seja, seu tabuleiro é composto por quatro linhas de buracos, uma característica dos jogos de 

Mancala da África Oriental. O jogo Igisoro também é conhecido por Gisoro, Ibisoro, 

Ikibuguzo, Ikisoro, Kubuguza, Kusuro e Kuwaguza. A primeira descrição do Igisoro, segundo 

 

 



135 
 

a wikia49, aconteceu em 1903 por J. M. M. van der Burgt. Esta variante de Mancala IV foi 

inicialmente jogada por Tutsi (também conhecido por Abatutsi ou por Batutsi) no Ruanda, 

Burundi e Uganda. Neste jogo, ainda segundo a wikia, usa-se metaforicamente o vocábulo 

vaca para designar as peças do jogo. Os jogadores tentam capturar, um dos outros, as peças 

(sementes, pequenas pedras ou conchas), ou seja, as “vacas” (inká). Um tabuleiro com muitos 

buracos com uma só semente é conhecido por “a linha dos bezerros” (urunyána). Os 

tabuleiros são talhados em madeira, buracos escavados no solo ou em pedra. Existem algumas 

mesas cujo tampo é um tabuleiro de Igisoro. 

Os jogadores mestres em Igisoro nunca retiram as sementes de um buraco, para 

procederem à sua contagem. No entanto, antes de um movimento, quem for apanhado a contar 

com os dedos, este poderá ser ridicularizado. Alguns jogadores experientes jogam este jogo de 

olhos vendados. Em dezembro de 2007, um torneio de Igisoro foi organizado pela Umurage 

(um centro cultural para emigrantes do Ruanda), em Montreal, no Canadá. Em 2008, Antoine 

Nzeyimana, do Instituto de Ciência e Tecnologia de Kigali (KIST), no Ruanda ganhou 

US$600 com a sua mini aplicação, com o jogo Igisoro, apresentado no Concurso promovido 

pela sessão inaugural das mini-aplicações do Google da África Oriental. No jogo, Enganar o 

adversário é uma prática comum e é conhecida por gukanga (para trair). A figura 57 abaixo, 

mostra um tabuleiro de Igisoro esculpido em pedra em Ruanda.  

 

      Figura 57 – Tabuleiro de Igisoro Esculpido na Pedra em Ruanda - Jean-Marc Allet 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Fonte: <http://www.panoramio.com/photo/6007694>. Acesso em: 07 nov. 2013. 

 

3.2.1 Regras do Jogo Igisoro 

 

Um tabuleiro de Igisoro é composto por 32 buracos distribuídos em 4 filas, sendo 8 

buracos em cada fila. Os jogadores se colocam em ambos os lados do tabuleiro e cada um 

                                                           
49 Fonte:<http://mancala.wikia.com/wiki/Igisoro_(portugu%C3%AAs)>. Acesso em: 04 out. 2013. 

http://www.panoramio.com/photo/6007694
http://mancala.wikia.com/wiki/Igisoro_(portugu%C3%AAs)
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controla as duas fileiras de buracos que estão mais próximas de si. O movimento do jogo é 

circular no sentido anti-horário, ou seja, sentido contrário ao do ponteiro do relógio. 

Inicialmente são colocadas 64 sementes no tabuleiro, nas duas linhas centrais, sendo 4 

sementes em cada buraco destas linhas, conforme fig. abaixo. 

 

Figura 58 – Situação das Peças do Tabuleiro no Início do Jogo 

                                                                    

 

 

 

 

 
Fonte: 

<http://www.pragmasoft.be/prs/index2.php?s=1&l=f&tb=tb_carnets&tb2=&m1=math&m2=igisoro&m1tc=false

&idform=> 

  

3.2.2 O Semear 

 

No início da partida, um jogador escolhe aleatoriamente um dos buracos do seu lado 

do tabuleiro e distribui as sementes uma a uma no sentido anti-horário. As sementes são 

distribuídas apenas no lado do tabuleiro de cada jogador. Se última semente for depositada em 

um buraco do seu lado do tabuleiro e este estiver vazio, passa a vez para o outro jogador. 

Porém, se a última semente for depositada em um buraco com sementes, a jogada continua, 

ou seja, recolhem todas as sementes do buraco onde foi depositada a última semente e 

continua o movimento. Casa este caia em outro buraco com sementes, recolhem todas e 

continua o movimento sucessivamente até que a última semente seja depositada em um 

buraco vazio. Vamos chamar cada distribuição de turno. Um turno só termina quando a última 

semente for depositada em um buraco vazio, neste caso, passa a vez para o outro jogador. Não 

é permitido semear um buraco com apenas uma semente. 

 

3.2.3 Fim do Movimento 

 

Como dissemos anteriormente, um turno termina se a última semente for depositada 

em buraco vazio. A figura abaixo simula o movimento de um jogador no seu lado do 

tabuleiro. 
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                              Fig. 59 – Situação das Peças do Tabuleiro 

 

 

 

 

 

Fonte: Ibidem figura 58 

 

O jogador do lado norte, efetua o movimento no buraco destacado com três sementes. 

Recolhe todas e distribui uma a uma no sentido anti-horário. Como a última semente foi 

depositada em um buraco vazio, o turno termina para o jogador norte. 

 

Figura 60 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

 

 

Fonte: Ibidem figura 58 

 

3.2.4 Movimento Múltiplo 

 

A figura abaixo simula um movimento do jogador norte. Este jogador escolhe o 

buraco destacado com três sementes e efetua o movimento. 

 

Figura 61 – Situação das Peças do Tabuleiro 

                                                                                                  

 

  

 

 

 
Fonte: Ibidem figura 58 
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Observe na figura abaixo que a última semente foi depositada num buraco que contém 

sementes. Neste caso, teremos um movimento múltiplo, ou seja, o jogador norte recolherá 

todas as sementes destacadas na figura, agora são quatro sementes, e distribuirá novamente 

nos buracos subsequentes.  

 

Fig. 62 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

 

 

Fonte: Ibidem figura 58 

 

Distribuindo agora as quatro sementes destacadas na figura a partir do próximo 

buraco, a última semente vai ser depositada em um buraco vazio na fila central, terminando 

assim o turno para o jogador norte. Neste caso, passa a vez para o jogador sul. 

 

Figura 63 – Distribuição das Sementes 

                                                                

         

 

 

 

 

Fonte: Ibidem figura 58 

 

3.2.5 Captura de Sementes 

                                          

No jogo Igsoro, as sementes capturadas não são retiradas do tabuleiro, ou seja, elas são 

repostas para o lado de quem as capturou. A captura acontece nas seguintes condições: 

1. Se a última semente for depositada num buraco da linha central não vazio. 

2. Se os buracos de frente a este no lado do adversário contiverem sementes. 
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Mostraremos a seguir, um exemplo que ilustra essa situação. Observe na figura abaixo o 

movimento do jogador sul. Ele escolhe o buraco com três sementes e efetua o movimento. 

 

Figura 64 – Situação das Peças do Tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ibidem figura 58                               

                          

Observe na figura abaixo que a última semente depositada pelo jogador sul caiu em 

um buraco da linha central que continha sementes, resultando agora duas sementes. Neste 

caso, ocorre a captura das sementes dos buracos do jogador norte que estão imediatamente 

alinhados ao buraco do jogador sul.           

                          

Fig. 65 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

                                                                                                                              

 

 

 

   

 

Fonte: Ibidem figura 58                               

 

As sementes capturadas dos buracos do jogador norte são reintroduzidas no tabuleiro 

do lado do jogador sul a partir de uma casa imediatamente posterior ao buraco inicial onde 

realizou o movimento, conforme figura abaixo.      
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Fig. 66 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

        

 

 

 

 

                  
Fonte: Ibidem figura 58   

                             

Estas são agora distribuídas uma a uma nos buracos subsequentes, obedecendo os 

critérios de movimentos e captura.  

     

              Figura 67 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

 

 

Fonte: Ibidem figura 58   

 

Neste caso, como a última semente foi depositada, em um buraco vazio, termina-se o 

turno. No entanto, se a última semente for depositada em um buraco com sementes na linha 

central, e os buracos em frente a este tenham sementes, ocorre a captura e o movimento 

continua. Não há limite de capturas, podendo ocorrer múltiplas capturas bem como múltiplos 

movimentos. Um turno só termina quando a última semente for depositada em um buraco 

vazio. 

 

3.2.6 Caso Particular Para um Movimento – Movimento Reverso 

 

Geralmente o movimento do jogo é circular no sentido anti-horário. Porém, toda vez 

em que um movimento começa a partir de um dos buracos destacados na figura abaixo, 

podendo ser inclusive em movimentos múltiplos, o jogador poderá escolher o sentido do 
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semear, podendo optar pelo sentido horário. Ao fim do turno, o movimento começa 

novamente pelo sentido anti-horário. Porém, este movimento reverso é permitido apenas para 

se fazer uma captura.  

 

Figura 68 – Opção da Escolha de Sentido do Movimento 

 

 

 

                     

 

 
Fonte: Ibidem figura 58 

 

3.2.7 Fim do Jogo             

 

O jogo termina quando um jogador fica sem movimentos legais, ou seja, com buracos 

vazios e buracos com apenas uma semente.             

 

3.3 O Jogo Omweso 

 

 O Omweso é um jogo de Mancala IV, ou seja, seu tabuleiro é composto por 4 filas de 

buracos, assim como o Bao, Igsoro e o M’pale. Este jogo de tabuleiro “é, provavelmente, um 

dos passatempos mais antigos de Uganda. Muitas tribos conhecem e praticam o jogo há 

séculos” (NSIMBI, 1970, p. 4)50. Ainda, de acordo com o autor, antropólogos registraram a 

presença do jogo em países vizinhos a Uganda, como Quênia, Sudão, Congo, Ruanda, 

Tanzânia e ainda na África Central, Costa Oeste e Norte da África.  

 

3.3.1 História do Jogo Omweso em Uganda 

 

 O jogo Omweso também conhecido por Mweso é jogado “pelos Basoga51 de língua 

bantu em Uganda” (ANNA, 1953, p. 71)52. O Mweso, segundo a autora, é bem conhecido em 

                                                           
50 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
51 Os Basoga são um grupo de pessoas de Uganda que vivem a leste do rio Nilo Vitória, no reino tradicional de 

Busoga. Os Basoga representam 8% da população de Uganda. Tradução nossa. O artigo está em língua 

hispânica. Disponível em: http://es.wikipedia.org/wiki/Basoga. Acesso em: 12 nov. 2013.  
52 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basoga
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Uganda. Era jogado na Costa Oeste Africana e no norte do país pelos árabes. É um jogo que 

atrai a atenção das pessoas, pois enquanto “dois homens, sentados no chão, estavam jogando o 

jogo, em torno deles havia uma multidão de espectadores muito atentos a partida” (ANNA, 

1953, p. 72, tradução nossa)53. A autora ainda afirma que aprendeu a jogar, achou o jogo 

muito agradável, no entanto, relatou que ainda não tinha conseguido atingir um nível de 

inteligência para o jogo como os nativos. O Mweso também foi observado em 1929 em 

Uganda por Braunholtz (1931, p. 121, tradução nossa)54, com os Baganda55 em Entebbe56.  

 Em Uganda, Omweso é o nome do jogo e também do tabuleiro. Este é esculpido em 

madeira, buracos escavados no solo ou em pedra. As peças do jogo geralmente são “sementes 

chamadas empiki de uma árvore conhedida como omuyiki. (NSIMBI, 1970, p. 5, tradução 

nossa). A figura 69 abaixo mostra as sementes empiki. 

 

Figura 69 – Sementes Empiki da Árvore Omuyiki em Uganda 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://mancala.wikia.com/wiki/File:Seeds_uganda.jpg>
57

 

 

 Em Uganda, também existem alguns provérbios sobre o jogo Omweso. Um deles se 

refere a habilidade de uma pessoa. Quando alguém “é hábil em algo é comparado a um 

jogador de Omweso. O idiona diz: Akiznanyi ng ` Omweso = Ele/Ela sabe como um jogador 

de Omweso” (NSIMBI, 1970, p. 5, tradução nossa). Outro provérbio se refere a uma situação 

em que uma pessoa encontra um objeto que estava perdido em algum lugar onde não esperava 

                                                           
53 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
54 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. 
55 Os Baganda (etnia: Baganda; singular Muganda) são um grupo étnico nativos de Buganda, um subnacional 

reino dentro de Uganda. Tradicionalmente, compreende 52 tribos embora desde a pesquisa de 1993, apenas 46 

estão oficialmente reconhecidos. Os Baganda são atualmente o maior grupo étnico de Uganda. Tradução nossa. 

O artigo está em língua inglesa. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Baganda. Acesso em:12 nov. 2013. 
56 Entebbe é a antiga capital de Uganda. A cidade contava, em 2009, cerca de 115 000 habitantes. Ela está 

situada em uma península da margem norte do lago Victoria, a uma altitude de 1140 metros, a 35 km sudoeste da 

atual capital, Kampala. Entebbe é uma das cidades mais próximas da linha do equador, a uma latitude de 

aproximadamente 0° 2' norte. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Entebbe. Acesso em: 12 nov. 2013. 
57 Imagem pertence a Víktor Bautista i Roca. Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Baganda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entebbe
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o encontrar. Tal fato é comparado a um jogador de Omweso que de repente encontrou um 

buraco vazio no tabuleiro para fazer a captura das sementes. Neste caso, “O idioma é (Akutté 

Mú lyá2 ` mpiki) = Ele/Ela colocou sua mão em um buraco vazio” (NSIMBI, 1970, p. 5, 

tradução nossa). O próximo provérbio combina sabedoria e espírito desportista. Caso um 

aprendiz se destaque do seu tutor no jogo se “diz: Gw'óyigirizd ókwesa ákugobya/nkaaga " 3 

= A” (NSIMBI, 1970, p. 5, tradução nossa), ou seja, um aprendiz pode vencer o mestre com 

apenas 16 sementes. Outro provérbio se refere a uma pessoa de baixa estatura, ou seja, “ele é 

tão pequeno quanto um empiki, se diz (Mumpi ng'empiki) = metafórica para um homem 

muito pequeno” (NSIMBI, 1970, p. 5, tradução nossa). 

 No reino de Buganda, para cada novo Kabaka58, segundo Nsimbi (1970, p. 5), 

realizava-se o ritual de okwesa, que inclui um jogo de Omweso. Este costume fazia parte da 

cerimônia de coroação do Kabaka na sagrada colina Buddo. Este ritual era provavelmente tão 

antigo quanto o próprio reino fundado por Kintu Kato a mais de 500 anos atrás. O rei jogou 

Omweso como um passatempo popular no palácio real chamado twekobe com suas esposas, 

irmãs e ministros importantes. Desde que o jogo se tornou uma prática constante entre os 

membros da administração, passou a ser utilizado para promover a carreira profissional.  De 

acordo com Nsimbi (1970, p. 5, tradução nossa), pessoas das classes mais populares 

raramente jogavam Omweso e as mulheres foram desencorajadas a jogar por ser dito que elas 

não desenvolveriam seios se jogassem o jogo. Também foi proibido jogar a noite.  

 Depois que Uganda foi ocupada pelos agressores britânicos em 1894, de acordo com a 

wiki, Omweso perdeu bastante a sua antiga importância para a cultura de Uganda. Muitas 

pessoas foram levadas para as plantações de algodão, que se assemelhavam a campos de 

trabalho forçado. No entanto, Omweso foi revivido pelo Movimento Bataka que foi iniciado 

em 1947 por James Miti e Sezario Mulumba, seguida pelo retorno de Sir Edward Mutesa II de 

seu exílio britânico em 1955. A renovada valorização dos valores africanos e realizações 

culturais indígenas fizeram o jogo mais uma vez muito popular em Uganda.  

 Segundo a wiki59, os torneios oficiais mais importantes são o Baganda Clan 

Tournament, o Campeonato Distrital Kampala, o Torneio Inter-Distrital e o Campeonato de 

Uganda. Havia torneios de Omweso no Mente Sports Olympiad (MSO) em Londres (2000) e 

Cambridge (2001-2003), na Inglaterra. O jogador mais importante é Hudson Kyagaba de 

                                                           
58 Kabaka é o título de rei do reino de Buganda. De acordo com as tradições da Baganda eles são governados por 

dois reis, um espiritual e outro material. Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. Disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kabaka_of_Buganda. Acesso em: 12 nov.2013. 
59 Tradução nossa. O artigo está em língua inglesa. Disponível em: <http://wikimanqala.org/wiki/Omweso>. 

Acesso em: 12 nov. 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kabaka_of_Buganda
http://wikimanqala.org/wiki/Omweso


144 
 

Uganda. Outros jogadores importantes são Abdu e Umaru Semakula, Sofasi Ddamba, B. 

Kityo Mukasa, Dirisa Ssemogerere e Dirisa Nsubuga. Jogadores de Omweso são organizados 

no Omweso Society International (IOS)60, que tem membros em Uganda, Reino Unido, Ilhas 

do Canal e República Checa. A sociedade tem 25 distritos em Uganda em três regiões 

(Buganda, Região Leste, Região Oeste). Só em Kampala, a capital de Uganda, há nove clubes 

Omweso. 

 

3.3.2 Regras do Jogo Omweso 

 

 Um tabuleiro de Omweso é composto por 32 buracos distribuídos em 4 filas, sendo 8 

buracos em cada fila. Os jogadores se colocam em ambos os lados do tabuleiro e cada um 

controla as duas fileiras de buracos que estão mais próximas de si. O movimento do jogo é 

circular no sentido anti-horário, ou seja, sentido contrário ao do ponteiro do relógio. 

Inicialmente são colocadas 64 sementes no tabuleiro. Estes são distribuídos nas duas linhas 

centrais, extremidade superior esquerda e extremidade inferior direita, sendo 4 sementes em 

cada buraco destas linhas, conforme mostra a figura abaixo.  

 

Fig. 70 – Disposição Inicial das Peças num Tabuleiro de Omweso 

 

                                                                                                            

             

 

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 2) 

 

3.3.3 O Semear 

 

No início da partida, um jogador escolhe aleatoriamente um dos buracos do seu lado 

do tabuleiro e distribui as sementes uma a uma no sentido anti-horário. As sementes são 

distribuídas apenas no lado do tabuleiro de cada jogador. Se última semente for depositada em 

um buraco do seu lado do tabuleiro e este estiver vazio, passa a vez para o outro jogador. 

Porém, se a última semente for depositada em um buraco com sementes, a jogada continua, 

                                                           
60 Maiores informações sobre torneio, regras do jogo Omweso, no Site da International Omweso Society. 

Disponível em: <http://www.reocities.com/omweso/>. 
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ou seja, recolhem todas as sementes do buraco onde foi depositada a última semente e 

continua o movimento. Casa este caia em outro buraco com sementes, recolhem todas e 

continua o movimento sucessivamente até que a última semente seja depositada em um 

buraco vazio. Vamos chamar cada distribuição de turno. Um turno só termina quando a última 

semente for depositada em um buraco vazio, neste caso, passa a vez para o outro jogador. Não 

é permitido semear um buraco com apenas uma semente. 

 

3.3.4 Fim do Movimento 

 

Como dissemos anteriormente, um turno termina se a última semente for depositada 

em buraco vazio. A figura abaixo simula o movimento de um jogador no seu lado do 

tabuleiro.  

 

Fig. 71 – Situação das Peças do Tabuleiro 

 

 

 

 

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3) 

 

O jogador do lado norte, efetua o movimento no buraco destacado com três sementes e 

distribui uma a uma no sentido anti-horário. Como a última semente foi depositada em um 

buraco vazio, o turno termina para o jogador norte. 

 

Figura 72 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3)                                        
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3.3.5 Movimento Múltiplo 

 

A figura abaixo simula um movimento do jogador norte. Este jogador escolhe o 

buraco destacado com três sementes e efetua o movimento. 

 

Figura 73 – Situação das Peças do Tabuleiro 

                                                                                                                                                 

 

  

 

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3)                                        

               

Observe na figura abaixo que a última semente foi depositada num buraco que contém 

sementes. Neste caso, teremos um movimento múltiplo, ou seja, o jogador norte recolherá 

todas as sementes destacadas na figura, agora são quatro sementes, e distribuirá novamente 

nos buracos subsequentes.  

 

              Fig. 74 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

         

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3) 

 

Distribuindo agora as quatro sementes destacadas na figura 75 abaixo a partir do 

próximo buraco, a última semente vai ser depositada em um buraco vazio na fila central, 

terminando assim, o turno para o jogador norte. Neste caso, passa a vez para o jogador sul. 
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Figura 75 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

         

 

 

 

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3) 

 

3.3.6 Captura de Sementes 

                                          

No jogo Omweso, as sementes capturadas não são retiradas do tabuleiro, ou seja, elas 

são repostas para o lado de quem as capturou. Mostraremos a seguir, um exemplo que ilustra 

essa situação. Observe na figura abaixo o movimento do jogador sul. Ele escolhe o buraco 

com três sementes e efetua o movimento. 

 

                              Fig. 76 – Situação das Peças do Tabuleiro 

 

 

 

 

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3) 

 

Observe na figura abaixo que a última semente depositada pelo jogador sul caiu em 

um buraco da linha central que continha sementes, resultando agora duas sementes. Neste 

caso, ocorre a captura das sementes dos buracos do jogador norte que estão imediatamente 

alinhados ao buraco do jogador sul.      
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                Fig. 77 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

                                                                                                                                                      

 

 

   

 

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3) 

 

As sementes capturadas dos buracos do jogador norte são reintroduzidas no tabuleiro 

do lado do jogador sul a partir de uma casa imediatamente posterior ao buraco inicial em que 

se realizou o movimento, conforme figura abaixo.      

 

Figura 78 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

                                                     

 

        

 

 
  

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3) 

 

Estas são agora distribuídas uma a uma nos buracos subsequentes, obedecendo os critérios de 

movimentos e captura.        

   

Figura 79 – Situação das Peças do Tabuleiro Após o Movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3)      
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Neste caso, como a última semente foi depositada, em um buraco vazio, termina-se o 

turno. No entanto, se a última semente for depositada em um buraco com sementes na linha 

central, e os buracos em frente a este também contenham sementes, ocorre a captura e o 

movimento continua. Não há limite de capturas, podendo ocorrer múltiplas capturas bem 

como múltiplos movimentos. Um turno só termina quando a última semente for depositada 

em um buraco vazio. 

 

3.3.7 Caso Particular Para um Movimento – Movimento Reverso 

 

Geralmente o movimento do jogo é circular no sentido anti-horário. Porém, toda vez 

em que um movimento começa a partir de um dos buracos destacados na figura abaixo, 

podendo ser inclusive em movimentos múltiplos, o jogador poderá escolher o sentido do 

semear, podendo optar pelo sentido horário. Ao fim do turno, o movimento começa 

novamente pelo sentido anti-horário. No entanto, este movimento reverso é permitido apenas 

para se fazer uma captura.  

 

Figura 80 – Os Buracos que São Permitidos Para o Movimento Reverso 

 

 

 

 

 
                           

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 3)      

       

3.3.8 Fim do Jogo Omweso 

 

Existem três maneiras de ganhar o jogo. 

1. O jogo termina quando um jogador fica sem movimentos legais, ou seja, com buracos 

vazios e buracos com apenas uma semente.    

2.  O jogo termina quando um jogador captura em um único turno as sementes dos buracos 

das extremidades do tabuleiro. Este modo de ganhar é chamado emitwe-Ebiri. Movimento 

semelhante ao xeque-mate no xadrez. 
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3. O jogo termina quando um jogador captura todos os 16 buracos no lado do seu adversário 

em um mesmo turno. Este é um tipo especial de vitória, vale mais pontos em um torneio. No 

entanto, é pouco provável que isso aconteça. 

 

3.4 O jogo M’pale 

 

O M’pale é uma das variações de jogos Mancala IV praticado em Moçambique, 

principalmente na província de Nampula. Seu tabuleiro é composto por 4 linhas de buracos. É 

conhecido no sul de Moçambique por Ntxuva ou Ntchuva, Mthadje em Angoche e Bao na 

Província de Niassa. A prática deste jogo em Nampula está organizada em núcleos sendo a 

Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula responsável pela organização dos 

torneios. Em Moçambique estes jogos são praticados com as sementes do Canhoeiro, uma 

árvore típica das savanas africanas. Utilizam também como peças para o jogo outras sementes 

ou pequenas pedras. Em Moçambique, podemos encontrar tabuleiros de 4 linhas de buracos 

contendo 8, 12, 13, 16 ou 24 covas em cada linha. As partidas são disputadas entre dois 

jogadores ou em duplas, sendo dois de cada lado do tabuleiro. 

 

3.4.1 Regra do Jogo M’pale 

 

A descrição da regra abaixo está pautada no M’pale de oito covas, entretanto, para o 

M’pale de doze e treze covas, segue a mesma regra. Para um tabuleiro de oito covas, temos a 

disposição inicial do tabuleiro contendo duas sementes em cada uma das dezesseis covas de 

ambos os lados do tabuleiro. Numeramos as covas no sentido anti-horário de um a dezesseis 

na parte inferior que pertence a um jogador e de um a dezesseis no sentido anti-horário da 

parte superior que pertence a outro jogador. 

 

                     Fig. 81 – Disposição Inicial de um Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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3.4.2 Movimentos 

 

Os movimentos são múltiplos e acontecem sempre no sentido anti-horário. No 

exemplo abaixo, o jogador do lado inferior do tabuleiro vai começar a partida. Ele pode 

escolher aleatoriamente qualquer uma das suas dezesseis covas para efetuar um movimento. 

Caso escolha a cova 12, recolhe as 2 sementes e distribui uma a uma nas covas subsequentes. 

A última semente vai ser depositada na cova 14 que passará a conter 3 sementes. A cova 12 

ficou vazia. Recolhe as 3 sementes da cova 14 e distribui uma a uma nas covas subsequentes. 

Neste caso a última semente vai ser depositada na cova 1 que passará a conter 3 sementes. A 

cova 14 ficou vazia. 

 

Figura 82 – Movimento das Peças 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

Recolhe todas as 3 sementes da cova 1 e distribui uma a uma nas covas subsequentes. 

A última semente vai ser depositada na cova 4 que passará a conter 3 sementes. A cova 1 

ficou vazia. Recolhe todas as 3 sementes da cova 4 e distribui uma a uma nas covas 

subsequentes. A última semente vai ser depositada na cova 7 que passará a conter 3 sementes. 

A cova 4 ficou vazia. 

 

Figura 83 – Movimento das Peças 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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Recolhe todas as 3 sementes da cova 7 e distribui uma a uma nas covas subsequentes. 

A última semente vai ser depositada na cova 10 que passará a conter 3 sementes. A cova 7 

ficou vazia. Recolhe todas as 3 sementes da cova 10 e distribui uma a uma nas covas 

subsequentes. A última semente vai ser depositada na cova 13 que passará a conter 4 

sementes. A cova 10 ficou vazia.  

 

Figura 84 – Movimento das Peças 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Recolhe todas as 4 sementes da cova 13 e distribui uma a uma nas covas subsequentes. 

A última semente vai ser depositada na cova 1 que estava vazia e desta forma termina o 

movimento, ou seja, o movimento termina quando a última semente cai numa cova vazia. 

 

Fig. 85 – Movimento das Peças 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 

 

3.4.3 Captura 

 

Para acontecer uma captura é necessário atender a duas condições. Primeiro, é 

necessário que a última semente depositada caia numa cova vazia da linha central. Segundo, é 

necessário que a cova do lado oposto a última semente depositada na linha central tenha 

sementes. Neste caso, a captura é obrigatória. Captura-se as sementes das covas opostas, tanto 

da linha central, quando da outra linha, caso tenha sementes e, ainda uma outra cova qualquer 
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do adversário a critério do jogador que está efetuando a captura. No exemplo abaixo, o 

jogador do lado sul vai escolher a cova 3 para distribuir todas as 3 sementes nas covas 

subsequentes. A última semente vai ser depositada na cova 6 que passará a conter 4 sementes.  

 

Figura 86 – Movimento das Peças 

                                                   

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 

 

 O jogador agora, recolhe todas as 4 sementes da cova 6 e distribui uma a uma nas 

covas subsequentes. A última semente vai ser depositada na cova 10 que está vazia e, desta 

forma termina o movimento. 

 

Figura 87 – Movimento das Peças 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 

 

 Como a última semente foi depositada numa cova da linha central, cova 10 e, a cova 

oposta do adversário contém sementes, ocorre a captura das covas opostas, neste caso, covas 2 

e 10 do adversário. Além disso, o jogador que está efetuando a captura tem o direito de 

escolher mais uma cova do adversário, qualquer uma e, capturar todas as sementes desta cova. 

No exemplo abaixo, capturou-se as covas 2 e 10 do adversário e, a cova 5 foi escolhida por 

opção do jogador que está capturando. Poderia escolher outra cova, optou pela cova 5 por 

uma estratégia de defesa no jogo. 
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Figura 88 – Movimento das Peças 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

3.4.4 Movimentos Obrigatórios e Fim da Partida 

 

 Caso aconteça uma situação em que um jogador tenha no tabuleiro covas contendo 

apenas uma semente, só poderá efetuar movimento nestas covas, caso não tenha outra cova 

com mais de uma semente. No exemplo abaixo, o jogador do lado inferior do tabuleiro, não 

pode usar as covas 1, 4, 7, 10, 12 e 14 para realizar movimentos, porque estas covas contêm 

apenas uma semente em cada, enquanto que, existem outras covas com mais de uma semente. 

Em relação ao fim da partida, ela termina quando um jogador captura todas as sementes de 

seu adversário. 

 

Fig. 89 – Movimento das Peças 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 
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4 A ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DE COVAS 

 

 Neste capítulo, apresentaremos a forma como os moçambicanos se organizaram em 

Associações e Núcleos de Jogos Tradicionais, afim de resgatar a cultura do jogo em 

Moçambique, especialmente em Nampula. É notável, como veremos mais adiante, a forma 

como os jogadores se reuniram e criaram mecanismos para a divulgação e promoção dos 

jogos de covas em Moçambique. A prática dos jogos de covas neste país estava centrada no 

anonimato, onde sofreu durante o período colonial diversas conotações negativas, com o 

intuito de desencorajar seus praticantes. A busca pelo resgate e a valorização dos jogos de 

covas vem de encontro ao resgate da própria cultura moçambicana, tendo em vista que, na 

prática destes jogos, encontramos valores históricos, sociais e filosóficos da cultura africana.  

 

4.1 A Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula 

 

O Carlos Muapanco61 foi jogador profissional de futebol e sempre que tinha uma 

oportunidade, entre uma viagem e outra, praticava o jogo M’pale. Este jogo de covas 

tradicional em Moçambique, sempre despertou no Muapanco um sentimento de felicidade e, 

com isso o praticava com frequência sempre que lhe era possível. Depois que se aposentou no 

futebol, passou a se dedicar a prática do jogo M’pale. O Muapanco percebeu que o futebol 

tem como origem o ocidente e este representa a tradição cultural dos povos ocidentais. Neste 

contexto, ele começou a pensar se na África, em particular Moçambique, não teria também 

um jogo que se identifica com a cultura africana. Buscando em sua memória, ele percebeu que 

o africano possui uma cultura que também pode se transformar em desporto e diversão. Foi a 

partir daí que ele e seus amigos, passaram a praticar o jogo M’pale com maior frequência, da 

mesma forma como o ocidente pratica o futebol. 

 Em 1999, um grupo de praticantes informais de jogo M’pale, composto pelo Carlos 

Muapanco, Cândido Samuli Assane e Taibo Padre, levaram esta atividade ao governo 

moçambicano afim de obter reconhecimento e visibilidade, como acontece com outras 

modalidades desportivas. Foi a partir desta iniciativa que os praticantes informais de jogos 

tradicionais tentaram materializar este jogo como um desporto. As pessoas praticam o jogo de 

covas a séculos em Moçambique e até esta data, este jogo estava no anonimato e sem 

visibilidade junto as atividades culturais moçambicanas. O Carlos Muapando foi indicado 

como o representante deste grupo para procurar junto ao governo moçambicano a 

                                                           
61 Informações obtidas em entrevista com o Carlos Muapanco, presidente da Associação Provincial de Jogos 

Tradicionais em 27 de agosto de 2015. Nampula, Moçambique. 
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possibilidade de reconhecimento destes jogos de covas. Foi recebido por técnico de desporto 

do governo provincial que lhe mostrou uma lei que promovia a atividade com jogos 

tradicionais.  

 A partir desta lei, se reuniram e criaram uma comissão em que o Carlos foi indicado 

como o presidente. A comissão em 1999, agrupou os praticantes por intermédio da criação de 

núcleos com representantes de seus próprios bairros. A comissão então, organizou em 1999 

um campeonato de M’pale, tabuleiro com doze covas, na cidade de Nampula em 

Moçambique. Este campeonato contou com a participação dos cinco primeiros núcleos 

formados em Nampula chamados de Ademo, Lipa de Mutomote, Limoeiros de Mutavane, 

Belenenses e Lampeter Clio. Depois a comissão sentou para analisar as variantes de oito, 

doze, treze e quinze covas para elaborar um regulamento, sendo a variante de treze covas a 

mais praticada em Nampula. Com isso decidiu-se que o tabuleiro de treze covas seria o 

representante de todas as variantes de jogos de covas nas competições de Nampula. Um ano 

depois, estendeu-se a formação de núcleos no Distrito de Angoche, onde a cidade, em parceria 

com a Comissão Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula, realizou o campeonato 

distrital de Angoche em 2001, envolvendo seis núcleos. Esse campeonato teve como 

ganhador um representante do núcleo Paz de Mucata.  

 A parceria entre a Comissão e a Prefeitura de Angoche, foi conduzida pelo presidente 

da Comissão Carlos Muapanco e pelo presidente do conselho municipal de Angoche, José 

Constantino. O presidente municipal recebeu a proposta e depois de analisada, firmou 

parceria entre o conselho municipal de Angoche e a Comissão Provincial de Jogos 

Tradicionais de Nampula. Posteriormente, encaminhou todo o suporte necessário para que a 

Comissão Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula pudesse organizar o campeonato, 

fornecendo além de suporte logístico, toda a premiação. Depois deste campeonato em 

Angoche, a Comissão continuou atuando em Nampula, onde promoveu orientação e 

contribuiu para a criação de novos núcleos de jogos tradicionais. Foi em 2014, que a 

Comissão passou a ser chamada de Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula, 

onde organizou seu estatuto e elegeu o Carlos Muapanco como presidente. A Associação 

pleiteou junto a Província de Nampula o seu reconhecimento com registro oficial. Em 2015, a 

Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula já está organizada junto ao governo 

provincial, faltando apenas a publicação oficial no boletim da República de Moçambique. 
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Figura  90 – Emblema da APJTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 91 – Carlos Muapanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

                

 Em 2008, a Comissão realizou alguns encontros com o governo, na pessoa do Ministro 

de Juventude e Desporto, para solicitar a inserção dos jogos tradicionais nas competições no 

leque de tantos outros praticados em Moçambique. O objetivo era dar para os jogos 

tradicionais a mesma visibilidade que outros desportos tinham, como os esportes considerados 

oficiais pelo governo moçambicano, futebol, basquetebol e outros. Note que, os esportes 

considerados oficiais são de origem ocidental, enquanto que modalidades tradicionais 

africanas continuavam no anonimato. Para incorporar os jogos tradicionais, a Comissão 

propôs que se criasse uma norma que possibilitasse a criação de núcleos e Associações em 

cada Província de Moçambique, o que contribuiria para se organizar e realizar competições 

em nível nacional. A Comissão presenteou o Ministro de Juventude e Desporto com um 

tabuleiro, que segundo o Carlos Muapanco, foi uma estratégia, para que toda vez que ele 
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entrasse na sua casa, ou onde tivesse colocado o tabuleiro, lembrasse do pleito encaminhado 

pela Comissão Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula. 

 A estratégia deu certo, tanto que em 2010, aconteceu o primeiro festival nacional de 

jogos tradicionais. As províncias foram expor as suas tradições com os jogos tradicionais em 

caráter de natureza demonstrativa, não foi competitiva. Dalí, a Comissão fez um levantamento 

de todas as modalidades de jogos tradicionais ali demostradas e tudo foi registrado em uma 

brochura lançada pelo Ministério de Juventude e Desporto em 2011. Em 2012, começa então 

o festival nacional de jogos tradicionais em caráter de natureza competitiva. Ficou estipulado 

que os festivais seriam promovidos de dois em dois anos. Entre os jogos tradicionais que 

fizeram parte das modalidades competitivas no festival, se destacaram o Muravarava, Ntxuva 

com oito covas nas modalidades de retirar e acumular sementes. Deste festival, Nampula 

sagrou-se campeão na modalidade Ntxuva de retirar sementes. Na modalidade Muravarava, o 

campeão foi o Malfo Luís, detento do presídio de Nampula. 

 

Figura 92 – Tabuleiro de Muravarava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:   Fonte: <https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-

15/s320x320/e15/11419019_379632968901023_1988286322_n.jpg?ig_cache_key=OTk5MjAyNjQ0NzcxNTYy

OTM2.2> 

 

Fig. 93 - Tabuleiro de Ntxuva 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

Fonte: <http://www.mmo.co.mz/wp-content/uploads/2013/06/ntxuva.jpg> 
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           Em 2014 aconteceu um novo festival na cidade de Xai Xai, capital da Província de 

Gaza em Moçambique, e Nampula sagrou-se novamente campeão, desta vez na modalidade 

Ntxuva duplo de retirada de sementes, com a Fátima e a Ângela, duas campeãs na modalidade 

feminina.  

 

4.2 Importância dos Jogos Tradicionais Para a Cultura de Moçambique 

 

 A importância dos jogos tradicionais para a cultura moçambicana é apresentada aqui 

nesta tese com base em minhas observações e entrevistas cedidas por representantes dos seis 

núcleos de jogos tradicionais investigados. Em particular, na exposição abaixo, procurei 

registrar a concepção dada pelo presidente da Associação Provincial de Jogos Tradicionais de 

Nampula sobre o papael dos jogos tradicionais, em especial os jogos de covas, para a 

preservação da cultura moçambicana. Esta entrevista também contou com a participação do 

professor José Lucas, que acompanhava o presidente Carlos Muapanco no dia 21 de agosto de 

2015 em Nampula, Moçambique. 

Rinaldo. Senhor presidente Carlos Mupanco, em sua concepção e experiência com os jogos 

tradicionais, qual é a importância destes para a cultura de Moçambique? 

Carlos Muapanco. Eu percebi a importância dos jogos tradicionais para a cultura 

moçambicana a partir dos ensinamentos proferidos pelos meus pais. Estes jogos tem uma 

ligação com a própria cultura africana. No passado, era proibido a criança abrir covas no chão 

em suas casas para jogar, pois nossos pais diziam que era um tabu. A partir desta constatação, 

procurei investigar junto aos meus avós o motivo da proibição da prática do jogo entre as 

crianças.  Na concepção dos antepassados, os jogos são utilizados pelos adultos para fazer 

seus exames de consciência, na condição de poder promover, através das estratégias de jogo, 

casos, como por exemplo, o provável sucessor de um chefe tribal. Em tempos de guerra tribal, 

utilizavam o jogo para a escolha da pessoa que iria comandar a batalha. Numa partida de 

jogos de covas, o vencedor é aquele que consegue realizar as melhores estratégias de ataque e 

defesa das peças do tabuleiro. Tal habilidade, credenciava o ganhador para liderar os 

guerreiros nas estratégias de ataque e defesa nas guerras tribais. Uma vez que o jogo 

funcionava para os antepassados africanos como uma academia, este era considerado para as 

crianças um tabu. 

Rinaldo. O jogo neste contexto tinha uma conotação que estava além de um simples 

entretenimento, ou seja, era utilizado como um instrumento formativo da pessoa, podendo o 
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credenciar para chefiar e administrar os problemas sociais de sua aldeia, elaborar estratégias 

de caça e pesca, bem como liderar os guerreiros em suas estratégias de guerra.  

Carlos Muapanco. Além disso, o jogo era usado para a promoção da pessoa em sua 

comunidade, ou seja, um grande jogador adquiria status social, admiração e respeito pelos 

membros de sua comunidade. Quando este jogador falava, era uma pessoa a ser ouvida, pois 

era dotada de sabedoria e, sempre tinha algo para ensinar.  

Rinaldo. Nos dias atuais, a prática do jogo contribui para preservar as histórias, costumes, 

cultura e tradição dos antepassados?  

Carlos Muapanco. Os valores culturais e históricos dos jogos de covas precisam ser 

compartilhados com os mais jovens para garantir a preservação da cultura. Não é um simples 

jogo, está carregado de práticas ancestrais africanas. Associação Provincial de Jogos 

Tradicionais de Nampula tem como propósito resgatar estes valores que foram perdidos pela 

dinâmica da colonização portuguesa em Moçambique. Para tanto, a APJTN pretende criar um 

banco de dados para que a camada vindoura venha buscar aquilo que era uma prática cultural 

de seus ancestrais. É nesta perspectiva que criamos a APJTN, não apenas como promoção dos 

jogos tradicionais, mas como processo de resgate cultural. 

Rinaldo. O objetivo da Associação de Jogos Tradicionais de Nampula está centrado apenas 

nos jogos de covas? 

Carlos Muapanco. Inicialmente, nossa preocupação estava centrada nos jogos de covas, 

entretanto, a Associação conseguiu resgatar mais sete modalidades de jogos tradicionais a 

partir do primeiro festival, quando as províncias promoveram outras modalidades de jogos 

tradicionais. Foi a partir de então, que a APJTN percebeu que o resgate da cultura desportiva 

moçambicana poderia ser ampliada, com a inserção de novas modalidades de jogos 

tradicionais. Cada modalidade de jogo tradicional tem a sua própria história dentro da cultura 

moçambicana, resgatar estes valores é fundamental para a promoção da cultura africana em 

Moçambique. Só em Nampula, estão catalogadas numa brochura que foi promovida pelo 

Ministério do Desporto, oito modalidades de jogos tradicionais. Em Moçambique, estão 

catalogadas na brochura 38 modalidades de jogos tradicionais. Para resgatar as histórias dos 

jogos tradicionais e a importância destes para a cultura, será necessário uma parceria entre 

governo e os núcleos de jogos tradicionais existentes em Moçambique. 
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Rinaldo. Na história dos jogos de covas, podemos considerar como importância cultural as 

relações sociais que se estabelecem durante as partidas? 

Carlos Muapanco. Estar ali sentado perante as pessoas, conversando, conhecendo o outro e 

fazendo novas amizades, faz com que um indivíduo se sinta estimulado para jogar, em suma, 

o jogo em si é uma autopromoção da pessoa. Tenho percepção disso por meio de uma 

experiência que aconteceu comigo. Uma certa pessoa que morava na Ilha de Moçambique, foi 

para Nampula a passeio. Chegando na cidade, esta pessoa procurou saber onde se jogava 

M’pale, pois os jogadores sempre que viajam, procuram os locais de jogos de covas para jogar 

e fazer novas amizades, ou seja, estabelecer novas relações sociais. O viajante logo encontrou 

um grupo de pessoas que estavam jogando. Pediu para jogar e logo estabeleceu relações de 

amizade com todos que estavam ali jogando, inclusive comigo, onde fui apresentado para o 

viajante como o presidente da APJTN. Depois de algum tempo, eu fui visitar a Ilha de 

Moçambique. Ao encontrar um grupo de jogadores, me aproximei e começei a jogar. Nesta 

viagem, eu ainda não tinha conseguido hospedagem e, portanto, teria que dormir ao relento. 

Depois de certo tempo ali jogando, se aproximou uma pessoa e falou comigo: “não se recorda, 

jogamos em Nampula? ” Eu me lembrei da pessoa e disse: “sim me recordo, como vai? “ 

Ficamos ali um tempo conversando e, aproveitei a oportunidade para lhe contar sobre a minha 

dificuldade. O amigo se compadeceu da minha situação e me acolheu em sua casa. Essa 

história mostra que o ambiente do jogo é um local onde pode-se construir amizades sinceras.  

Rinaldo. Uma pessoa desconhecida ao chegar a um local de jogo é bem recebida? Como 

acontece a interação de modo que o desconhecido tenha oportunidade para jogar e dialogar 

com as pessoas do local? 

Carlos Muapanco. Quando um jogador de M’pale chega num núcleo em que ninguém o 

conhece, a primeira coisa que ele diz é “alguém aqui sabe jogar? “, ou seja, é uma 

provocação, uma forma de entrar no jogo. Então os que estão jogando respondem “há de vir” 

ou então, “quem conhece são os que estão fora”. Neste contexto, podemos dizer que a 

resposta foi dada, ou seja, você que estar do lado de fora é quem conhece. Feita a provocação, 

os que estão jogando dizem um para o outro “deixa ele entrar”. Logo, começam a jogar e 

durante as conversas e provocações, as pessoas que estão jogando e assistindo começam a se 

identificar com o jogador desconhecido e consequentemente este passa a fazer parte daquele 

convívio. Neste contexto, podemos dizer, que o local do jogo contribui para a interação social 

das pessoas, pois ali, se criam laços de amizades e respeito mútuo. Durante as partidas, os 
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diálogos são acerca de diversos assuntos, inclusive política. Jogadores podem falar de política, 

das coisas que acontecem no cenário político, no entanto, não é permitido fazer propaganda 

política durante as partidas que acontecem nos núcleos de jogos tradicionais.  

Rinaldo. Em relação as crenças religiosas, existe algum conflito durante as partidas, tendo em 

vista ser um local onde pessoas de diferentes crenças se interagem? 

Carlos Muapanco. Realmente temos diferentes concepções religiosas entre os jogadores de 

M’pale. Não existe uma religião predominante dos jogadores e todos convivem em perfeita 

harmonia, cada um respeitando a religiosidade do outro. Nas partidas, encontramos jogadores 

que são Mulçumanos, Católicos, Evangélicos e Shontem, que é uma religião local, em que 

cultuam seus ancestrais.  

Professor José Lucas62. O jogo M’pale também é utilizado pelo religioso mulçumano em 

Moçambique no Ramadã63. Os mulçumanos moçambicanos preenchem parte do seu tempo 

neste período praticando jogos tradicionais. O jogo também contribui para afastar o consumo 

de bebidas alcóolicas. Durante as partidas não é permitido o consumo deste tipo de bebida. 

Também não é permitido participar das partidas o jogador que esteja sob o efeito do álcool. 

Além do mais, uma pessoa alcoolizada perde a coordenação motora e capacidade para 

raciocinar e efetuar cálculos matemáticos, requisitos fundamentais para a prática do jogo 

M’pale. Os jogos de covas se diferem entre si em Nampula pelo número de covas. Existem 

pessoas que gostam mais de praticar jogos com oito covas, outros com 10 covas e a maioria 

preferem os jogos com 13 covas. No entanto, em Maputo, existem jogos de covas com 16 e 

21 buracos cujas partidas acontecem em duplas de jogadores, uma enfrente a outra no 

tabuleiro.  

 

4.3 A História dos Jogos de Covas em Moçambique64 

 

A história dos jogos de covas em Moçambique é concebida nesta tese por meio das 

informações obtidas em entrevista com representantes de núcleos dos jogos tradicionais, 

estudantes do último período da graduação em Sociologia da Universidade Pedagógica 

Delegação de Nampula, o presidente do núcleo Magos de Marapaniua, Carlos Canipuella 

                                                           
62 Informações obtidas em entrevista com José Lucas em 21 ago. 2015, em Nampula, Moçambique. 
63 O Ramadã é o nono mês do calendário Muçulmano. É durante este mês que os muçulmanos observam o Jejum 

do Ramadã. 
64 Informações obtidas em entrevista com Carlos Muapanco em 22 ago. 2012, em Nampula, Moçambique. 
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Vieirina e o presidente da Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula, o senhor 

Carlos Muapanco. 

Rinaldo. Professor Carlos Canipuella Vieirina, na atuação do núcleo de jogos de covas Magos 

de Marapaniua, na qual é presidente, a história dos jogos de covas em Moçambique é contada 

para os mais jovens? O senhor pode falar um pouco sobre a história dos jogos de covas em 

Moçambique? 

Professor Carlos Canipuella Vieirina. A história dos jogos de covas é contada para os mais 

jovens durante as partidas. Os anciões sempre fazem questão de falar da importância dos 

jogos para os mais novos e relembrar como os antepassados utilizavam os jogos como uma 

forma de relaxar e planejar as atividades tribais. No passado, os grupos tribais partiam para as 

caçadas que poderiam durar alguns dias, semanas ou meses. Quando retornavam das caçadas, 

as pessoas praticavam jogos como forma de relaxar, e agradecer pelo alimento. Os caçadores 

retornavam cansados e abatidos pelo longo período de caça, onde teriam que perseguir 

animais por vários quilômetros. Como forma de descansar o corpo físico e a mente, usavam 

os jogos de covas que se configuravam como o principal entretenimento das tribos. São jogos 

de estratégia que exige concentração, rapidez mental e destreza nos cálculos matemáticos. 

Sendo assim, os melhores jogadores, aqueles que se destacavam nos jogos, eram os 

responsáveis pela elaboração das estratégias de caça e pesca nos tempos tribais. Essa cultura 

do jogo, é perpassada para as gerações futuras por intermédio de sua prática.  

Carlos Muapanco. A escolha do rei ou chefe da tribo, também estava relacionada com a 

habilidade de um jogador de jogos de covas. Um jogador habilidoso, tinha domínio das 

estratégias de ataque e defesa das covas no jogo e consequentemente, com raciocínio rápido, 

encontrava soluções para atacar e defender suas covas. Uma pessoa com esses atributos, 

poderia ser escolhida para liderar com sucesso a tribo nas caçadas e nas guerras. Um grande 

jogador poderia também ser um grande líder para as sociedades tribais.  

Rinaldo. A vantagem deste tipo de escolha é a promoção da pessoa mais preparada 

intelectualmente para liderar uma tribo, seja na guerra, seja nas caçadas?  

Carlos Muapanco. Depois de escolhido o melhor jogador para a sucessão do trono, este 

passava por um ritual de preparo, uma espécie de treinamento para encorajamento e controle 

emocional de situações adversas. Neste contexto, o jogo de covas, em especial o M’pale, seria 

uma espécie de academia, ou seja, primeiro tinha que ser bom no jogo para então seguir para 



164 
 

próxima etapa da escolha, o treinamento. O jogo seria uma forma de avaliar a inteligência do 

chefe para resolver e administrar os problemas adversos que surgem no cotidiano da tribo.  

Rinaldo. Neste contexto é que também se justifica a não participação de crianças no jogo nos 

tempos antigos? 

Carlos Muapanco. Sim. As crianças não podiam participar das partidas, pois estes jogos no 

passado tinham um caráter mais social do que desportivo. O jogo também promovia status 

social, pois os jogadores mais habilidosos estavam no topo da hierarquia das sociedades 

tribais.  

Rinaldo. Nos dias atuais em Moçambique, um jogador muito habilidoso é reconhecido em 

todo o país, ou seja, a pessoa adquire um prestígio social por ser um excelente jogador de 

jogos tradicionais. Como acontece no Brasil, que é marcado pelo futebol. Um bom jogador é 

conhecido nacionalmente e internacionalmente. Em Moçambique, um bom jogador de jogos 

de covas é reconhecido nacionalmente, conforme enfatiza Muapanco. Em relação a prática 

dos jogos de covas no período colonial, existia alguma proibição ou os jogadores praticavam 

o jogo livremente? 

Carlos Muapanco65. No passado, período da colônia, os jogos de covas eram considerados 

tabu, e nem todo mundo poderia aprender. Assim, por exemplo, uma criança não poderia 

jogar jogos tradicionais, pois estes eram considerados jogos de azar, e quem pratica jogos 

tradicionais assiduamente, atraía azar. Jogo de covas, como era chamado o M’pale, foi 

considerado jogo de azar. Estes jogos foram perseguidos pelo colonizador. A proibição foi 

uma estratégia adotada pela colônia para evitar o agrupamento de moçambicanos. Pessoas 

reunidas poderiam debater certos assuntos que o colonizador não queria. Reunidos, o 

despertar de um, poderia contagiar os outros e, com isso, poderiam inclusive, eleger um líder 

para organizar uma rebelião contra a administração colonial. Além disso, as pessoas que 

praticavam os jogos de covas, eram dotadas de capacidade intelectual para planejar e criar 

uma possível resistência, tendo em vista que, no passado, os jogos eram utilizados como 

estratégias de caça e pesca, bem como para as estratégias de ataque e defesa nas guerras 

tribais.  

                                                           
65 Informações obtidas em entrevista com o senhor Carlos Muapanco, presidente da Associação provincial de 

Jogos Tradicionais de Nampula em 29 de julho de 2015. Nampula, Moçambique. 
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Rinaldo. Como ficou a reputação dos jogos de covas depois de sofrer conotações 

estereotipadas no período colonial? 

Carlos Muapanco. Por causa da proibição do período colonial, ficou uma impressão ruim do 

jogo, pois a pessoa que praticava o jogo de cova era má vista. Os jogos de covas necessitam 

de muito tempo para a sua prática e na percepção de algumas pessoas, um jogador em vez de 

fazer outras atividades que seriam mais produtivas para o cotidiano, como lavar prato, 

arrumar a casa, etc., passavam grande parte do tempo a jogar. Por influência ocidental, 

algumas pessoas atualmente preferem ver os filhos em outras atividades, como por exemplo, 

por influência religiosa, preferem ver os filhos em atividades nas escolas bíblicas dominicais, 

e atividades domésticas.  

Rinaldo. A Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula tem desenvolvido algum 

trabalho para valorizar e resgatar o prestígio que os jogos de covas tinham com os 

antepassados moçambicanos? 

Carlos Muapanco. Associação está desenvolvendo um trabalho para quebrar o tabu 

implantado pelo colonialismo, fazendo perceber nas pessoas os impactos que os jogos de 

covas podem trazer para a educação, socialização e formação humana das pessoas. 

Atualmente, o trabalho tem se desenvolvido por meio da interação entre os mais velhos com 

os mais jovens. Quando um jogador mais jovem começa a jogar com outro mais velho, joga 

com certo receio e medo. Depois que se ambienta começa a confrontar.  Normalmente, os 

mais velhos possuem mais experiência, porque estes jogos, verdadeiramente são praticados 

tradicionalmente pelos anciões a séculos. Entretanto, atualmente os mais jovens estão 

começando a praticar. No passado, os mais novos não conheciam, não eram autorizados a 

jogar, não eram permitidos, porque os jogos eram utilizados para a escolha de um chefe tribal 

ou para a escolha do comandante da guerra, como estratégias de caça e pesca, e estes 

atributos, estavam a cargos dos mais velhos. O jogo não tinha conotação de entretenimento, 

por isso os mais jovens, crianças e mulheres, não era permitido jogar. Entretanto, atualmente 

os jogos de covas tem atraído todos os tipos de público, incluindo crianças, mulheres e jovens. 

Rinaldo. Em Nampula, percebemos em nossas visitas aos núcleos de jogos que a participação 

das mulhes na prática dos jogos de covas não acontece com muita frequência. Na província de 

Cabo Delgado e Zambézia, como acontece a participação feminina? As mulheres praticam os 

jogos de covas regularmente nos núcleos de jogos tradicionais? 
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Saíde66. As mulheres não interagem muito com este jogo em Cabo Delgado. É um jogo 

praticamente voltado para o gênero masculino por questões culturais inerentes aquela 

província. Culturalmente em certas regiões africanas, homens se reúnem de um lado e as 

mulheres em outro, por considerarem que não há o que uma mulher possa falar em um local 

onde se encontram muitos homens ali reunidos.  

Inácio Pinto67. Eu sou natural da província de Zambézia, região central de Moçambique, cuja 

língua local se chama Chuabo. As peças para o jogo em Zambézia são pequenos crustáceos 

chamados Thodhue. Depois de consumir o crustáceo, a carcaça, que se parece com a de um 

caracol, chamada de Margarugaru, é utilizada para a prática dos jogos tradicionais. Na minha 

província, devido a influência ocidental, não ocorre uma separação de gênero como em Cabo 

Delgado, pelo menos em relação aos jogos de covas. Em Zambézia, as mulheres também 

jogam e os tabuleiros são esculpidos em madeira com quatro fileiras de oito ou doze covas, 

porém, ainda é muito comum encontrarmos pessoas praticando o jogo em covas escavadas no 

chão. Há de se destacar, que durante as partidas, as conversas não giram em torno de fofocas 

ou intrigas, “o que aconteceu ou deixou de acontecer, o que fez ou deixou de fazer, com esta 

ou aquela pessoa”. Os diálogos geralmente giram em torno de enfoques que trazem alguma 

informação para a comunidade ou a partilha de conhecimentos.  

Rinaldo. Como é conhecido o jogo de covas em Cabo Delgado? 

Saíde. O jogo de covas em Cabo Delgado é chamado de Cheue, cujo tabuleiro é composto por 

quatro fileiras com doze covas em cada. O jogo também é jogado em um tabuleiro com quatro 

fileiras com oito covas em cada. Eu me identifico mais com o tabuleiro de oito covas. Neste 

tabuleiro, as sementes não são eliminadas do jogo, elas são transferidas para o lado do 

tabuleiro de quem as capturou e por isso são partidas demoradas. No tabuleiro de doze covas, 

as sementes são eliminadas do tabuleiro, por isso as partidas são rápidas. Em minha casa eu 

possuo um tabuleiro e sempre que aparece uma oportunidade, pratico o jogo de covas. Meu 

pai aproveitava o momento das partidas para transmitir juízos de valores durante o jogo. 

Tanto o meu pai como os outros anciões, durante a prática dos jogos de covas, trazem 

ensinamentos que dizem respeito ao casamento, entre outros, inclusive o incentivo para o 

                                                           
66 Informações obtidas em entrevista com Saíde Bacar Saíde, graduando em Sociologia com habilitação em 

Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula em 27 de agosto de 2015. Nampula, 

Moçambique. 
67Informações obtidas em entrevista com Inácio Pinto Inácio, graduando em Sociologia com habilitação em 

Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula em 27 de agosto de 2015. Nampula, 

Moçambique. 
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estudar, tendo em vista ser Cabo Delgado uma sociedade que está numa transição de apegar-

se a escola. No entanto, no passado não era desta forma, as sociedades africanas se apegavam 

mais em atividades que refletem a construção da cultura em carpintaria, pesca, construção 

civil, pois estas eram as atividades mais predominantes destas sociedades antes da influência 

ocidental.  

Rinaldo. Qual é o valor que se atribui para a escola hoje em Cabo Delgado? Quais 

ensinamentos acontecem durante a prática dos jogos de covas em Cabo Delgado? 

Saíde. Ao longo dos tempos, com a miscigenação de diferentes culturas em África, os mais 

velhos acabaram por despertar a importância da escola e com isso, eles começaram a 

incentivar os mais novos a estudar. Durante as partidas, os mais velhos transmitem as suas 

experiências do casamento, e instruem os mais jovens sobre as obrigações e responsabilidades 

que um homem casado deve ter para com a sua esposa. A primeira instrução diz respeito ao 

emprego, pois um rapaz só pode ter intensões com uma moça se consegue mostrar para o pai 

dela que possui condições de prover o sustento de uma família, ou seja, não pode ser 

preguiçoso. Além disso, se o rapaz não consegue prover o sustento da família, corre o risco de 

perder a esposa por ela não o considerar como um homem. 

Rinaldo. Durante as partidas, além dos conselhos em relação ao casamento, a família também 

costuma indicar uma moça ou uma família para o rapaz contrair matrimônio? 

Saíde. Durante uma partida em que um filho está a jogar com o seu pai, este pode lhe indicar 

uma mulher ou uma família para que o filho possa contrair matrimônio. A escolha baseia-se 

no pensamento de que uma família é ideal a partir dos feitos que esta vem realizando na 

comunidade. Neste sentido, dizemos que é um casamento direcionado pela família do rapaz, 

que leva em consideração a relevância que a família da moça tem para a comunidade. Os 

anciões também falam sobre as rotineiras coisas que acontecem no quotidiano da comunidade 

e instruem os mais novos a como prevenir ações que não podem refletir numa boa imagem do 

próprio jovem em algumas circunstâncias. É também durante as partidas que os jovens 

recebem instruções sobrea a vida sexual e sobre as doenças sexualmente transmissíveis. 

Nestes momentos, durante as partidas, os jovens se sentem mais à vontade para dialogar com 

o pai ou com uma pessoa mais velha e, estes lhes dão instruções de tratamento quando algum 

jovem adquiriu alguma doença sexualmente transmissível.  
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Rinaldo. Com que frequência acontece a prática do jogo de covas em Cabo Delgado, em 

particular na sua capital Pemba? 

Saíde. A prática do jogo na cidade de Pemba acontece principalmente nos finais de semanas e 

nas tardes. É neste horário que as pessoas retornam de suas ocupações e dispõem de tempo 

para se reunir e jogar. Os competidores organizam campeonatos dentro da cidade que 

promovem este jogo que é muito popular na Província de Cabo Delgado. A maioria dos 

jovens sabem jogar e os anciões, pessoas com 60 anos ou mais, se fazem presente diariamente 

nos locais, e se configuram como os melhores jogadores, até mesmo pela experiência que 

possuem e, consequentemente, são difíceis de serem derrotados no jogo.  

Rinaldo. Como é o formato do tabuleiro de jogos de covas em Maputo? As pessoas também 

se divertem assistindo as partidas como em Nampula? 

Muconha68. Em Maputo, as partidas costumam ter duplas de jogadores, com tabuleiros que 

variam de doze, dezesseis e vinte e quatro covas, todas com quatro filas de covas. As regras 

também variam. Existem variações de jogos de covas em que as sementes capturadas no jogo 

saem do tabuleiro, neste caso, as partidas são mais rápidas. Existem também variações do 

jogo em que as sementes capturadas, ao invés de sair do jogo, são acrescentadas ao tabuleiro 

do lado de quem as capturou, neste caso, as partidas possuem uma longa duração. As pessoas 

assistem as partidas e mesmo aquelas que não sabem jogar, gostam bastante de assistir as 

partidas, tendo em vista que as provocações que ocorrem durante as disputas, configuram 

numa diversão para quem está assistindo. Além disso, as pessoas que estão ali gostam de 

refletir, comentar e analisar criticamente os movimentos do jogo que levaram a vitória ou a 

derrota. As análises são do tipo, “se estivesse escolhido este ou aquele buraco, poderia ter 

capturado esse, que era a melhor opção”, ou “deveria ter defendido suas peças do jogo ao 

invés de capturar”, entre outros.  

Rinaldo. Nesta dinâmica de participação coletiva, quem assiste também interage, é parecido 

com as partidas de futebol brasileiro. Todos os torcedores comentam sobre a partida, sobre 

quem jogou mal, quem jogou bem, se tivesse feito dessa ou daquela forma, teria ganhado, etc. 

Voltando aos jogos de covas, como é a dinâmica dos jogadores? Aqui em Nampula os 

movimentos são rápidos e a provocação acontece a todo momento. Acontece desta forma 

também em Maputo? 

                                                           
68 Informações obtidas em entrevista com Aurélio Mendes Muconha, graduando em Sociologia com habilitação 

em Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula em 27 de agosto de 2015. Nampula, 

Moçambique. 
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Muconha. A dinâmica se parece com a que acontece em Nampula. Durante a prática do jogo, 

acontecem raciocínios rápidos e o jogador não pode demorar muito para efetuar seu 

movimento, pois a emoção do jogo, está exatamente na rapidez com que se executa os 

movimentos. Esta dinâmica estimula a rapidez mental, a reflexão, a leitura das peças, a 

concentração e a lógica. Os movimentos são simulados mentalmente, e a simulação já 

acontece enquanto o seu adversário ainda está se movimentando no tabuleiro, é o que se 

chama em Moçambique, “antecipar a jogada do oponente, para que ele não tenha chance”. 

Desestabilizar o oponente durante o jogo é uma estratégia usada frequentemente. Muitas 

vezes a partida entra num confronto psicológico quando um jogador que reconhece a 

superioridade do seu oponente, consegue desestabilizá-lo com as provocações, levando este a 

cometer erros que comprometem o seu desempenho na partida. É um jogo que exige um grau 

elevado de concentração e qualquer distração pode levar a um movimento equivocado que 

determina muitas vezes a derrota. Quando um jogador faz um movimento equivocado, a 

partida fica comprometida, sendo difícil recuperar a desvantagem ocasionada pelo descuido.   

Rinaldo. Como são as provocações? Acontecem discussões ou brigas durante as provocações? 

Muconha. Não acontecem desentendimentos. As provocações não são ofensivas. São 

expressões de intimidações psicológicas como “não tem alguém melhor do que ele para 

disputar aqui comigo”, as vezes expressões tipo “estou a jogar com uma criança? ”, entre 

outras. Um jogador mais velho não gosta de perder para um oponente jovem. Por ser mais 

velho, sente-se na obrigação de vencer a partida para mostrar que possui muito a ensinar ao 

mais jovem. Por outro lado, o jovem procura ganhar para mostrar aos mais velhos que 

também possui capacidade para vencer. A experiência nos jogos de covas, não se configura 

como fator primordial para determinar um vencedor. É claro que ajuda, mas o que determina 

o vencedor é a capacidade de refletir sobre as diversas possibilidades que o jogo oferece, para 

escolher aquela que desestabiliza a estratégia do oponente. Então, ser mais velho no jogo ou 

mais experiente não implica em favoritismo para a vitória. Nestes confrontos entre os mais 

velhos com os mais jovens, é comum encontrarmos na plateia a divisão da torcida, onde os 

mais velhos torcem para o jogador mais velho e os mais jovens tendem a torcer para o jogador 

jovem. E esta disputa torna as partidas muito acirradas e consequentemente deixa a torcida 

muito empolgada.   
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4.4 A Contribuição do jogo M’pale Para a Interação Entre Jovens e Idosos 

 

O M’pale é um jogo que exige pouca mobilidade física. No entanto, exige muita 

concentração, pensamentos estratégicos, raciocínio e cálculos matemáticos. Sendo assim, 

Carlos Muapando passou a observar os confrontos no jogo M’pale entre idoso e jovem, tendo 

em vista que, não depende de muita condição física para a prática deste e considerando ainda 

que, no passado, os mais jovens não podiam jogar com os mais velhos. Os resultados desta 

observação estão descritos abaixo em entrevista cedida por Carlos Muapanco, presidente da 

Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula. 

Rinaldo. Qual foi a conclusão que se chegou após analisar a prática dos jogos de covas entre 

jovens e adultos? 

Carlos Muapanco. Depois de analisar várias partidas, chegamos à conclusão, por intermédio 

das relações sociais que se estabelecem num confronto entre um jovem e um idoso, que os 

jogos de covas contribuem para transformar a democracia política em democracia social. A 

justificativa está nas relações que se estabelecem pois, durante as partidas, um jovem se sente 

livre para lançar brincadeiras e piadas para com o mais velho. As piadas e brincadeiras 

acontecem de forma indireta e nunca ultrapassam o limite do respeito para com o ancião ou 

qualquer outra pessoa, pois esta prática está na raiz da cultura africana. Caso um jogador faça 

uma piada ou brincadeira que não é permitida, este é imediatamente repreendido por todas as 

pessoas que estão ali assistindo a disputa. Em contrapartida, o idoso revida as provocações do 

jovem com outras provocações, tendo em vista que as brincadeiras e as piadas fazem parte da 

dinâmica do jogo. Porém, tal dinâmica não acontece nos campeonatos, pois neste tipo de 

competição não se permite aos competidores lançar brincadeiras e piadas. Além disso, o idoso 

introduz, por intermédio do diálogo com o jovem, a sua experiência de vida, conhecimentos e 

ensinamentos que são fundamentais para a convivência social. Em contrapardida, o mais 

jovem pode trazer conhecimentos advindos de sua relação com a escola. Neste contexto, por 

exemplo, o mais novo pode trazer informações sobre prevenção de saúde e combate a 

doenças. Desta forma, o ambiente do jogo se torna em um local onde se pode transmitir e 

coletar mensagens entre jovens e idosos. 

Rinaldo. Como acontece a instrução do ancião para o mais joven durante as partidas? 
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Muapanco. Nos dias atuais em Moçambique, as instruções do idoso para com o jovem 

acontecem de forma científica. No entanto, no passado as instruções aconteciam de forma 

tradicional. Desta forma, por exemplo, fala-se da abstinência hoje de forma científica. No 

passado, também se falava da abstinência, porém, de forma tradicional, ou seja, os mais 

velhos diziam para o jovem que ele ainda não tinha idade para se relacionar com uma mulher, 

usando um outro tipo de conotação. As vezes diziam do jeito deles, por exemplo, dizia para 

um jovem que “se você mexer com uma mulher o seu membro vai ficar lá dentro”, e com 

isso, as crianças e os mais jovens tinham medo de se relacionar com uma mulher porque ainda 

não tinha idade para um relacionamento. Outras vezes, o idoso dizia para o jovem, que ele “só 

pode mexer com uma mulher, quando o seu pai conseguir a permissão do pai da moça”. Neste 

sentido, o que o mais velho queria dizer ao jovem, pensando de forma científica, é que tudo 

tem a hora certa na vida. Esse relato é outro impacto positivo do jogo de covas, pois este tipo 

de instrução é comum acontecer durante as partidas, geralmente usando aquela instrução 

tradicional, oriunda dos antepassados. 

 

4.5 O Jogo M’pale na Escola 

 

A relação dos jogos de covas com o ambiente escolar moçambicano também se 

configurou num dos objetivos desta pesquisa. Abaixo segue o depoimento de Carlos 

Muapanco e do professor Carlos Canipuella Vieirina, que tentaram intermediar uma parceria 

entre a APJTN e a escola. Carlos Canipuella Vieirina é professor licenciado em Educação 

Física e atua como professor desta disciplina na Educação Básica moçambicana. Atualmente 

está ocupando o cargo de Direção de Educação. 

Rinaldo. Os jogos de covas são populares na escola? Os alunos praticam estes jogos 

regularmente nas escolas? 

Carlos Muampanco. A APJTN ao tentar introduzir o M’pale na escola, percebeu que ele era o 

jogo menos aderido pelos alunos. Entretanto, flagrei em diversas oportunidades, alunos 

jogando o M’pale fora da escola em suas comunidades. Os mesmos alunos que não aderiram 

o jogo na escola, quando estavam com o tempo livre, frequentavam o núcleo mais próximo e 

praticavam o jogo, onde demostravam muito talento. Ao perceber a destreza daqueles alunos, 

eu como presidente da Associação, solicitei uma credencial junto a direção provincial para 

introduzir e distribuir nas escolas material para a prática do M’pale. No primeiro festival de 

jogos escolares, solicitamos ao Ministro da Juventude e Desporto a incorporação dos jogos 
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tradicionais ao festival nacional de jogos escolares. O Ministro se comprometeu a conversar 

com o Ministério da Educação e o resultado foi a realização do segundo festival nacional de 

jogos escolares em 2015 com a presença da modalidade jogos tradicionais. Nesta edição de 

2015, Nampula sagrou-se campeão na modalidade jogos tradicionais. Alguns alunos praticam 

o jogo na escola, entretanto, como o M´pale não é considerado um desporto oficial, ele é 

pouco praticado neste espaço. 

Rinaldo. Professor, qual é o desposto mais praticado na escola? Por que o jogo M’pale não é 

muito popular nas escolas de Nampula? 

Carlos Canipuella Vieirina69. Nas escolas, o desporto mais comum e o mais praticado é o 

futebol. Os alunos com ou sem incentivo, praticam esta modalidade desportiva com muito 

apreço, ou seja, é o jogo mais praticado durante os intervalos de aula.  Porém, o jogo 

tradicional M’pale também é apreciado em praticamente todas as escolas de Nampula. O 

M’pale é jogado em tabuleiros esculpidos em madeira e em falta destes, confeccionam-se 

tabuleiros com buracos escavados no chão. A falta de tabuleiro e a falta de incentivo faz com 

que o M’pale seja um desporto pouco apreciado no espaço escolar. As peças para o jogo 

geralmente são sementes de Canhú, pequenas pedras ou outras pequenas sementes. O jogo 

M’pale e o jogo Muravarava70, assim como vários outros jogos tradicionais moçambicanos, 

fazem parte do currículo oficial de educação física na Educação Básica moçambicana. No 

entanto, dentro do programa de ensino, que inclui os jogos tradicionais ao currículo, há a 

liberdade para que o professor inclua um jogo local que ainda não está cadastrado no 

programa. No programa, cada professor, no tempo destinado para os jogos tradicionais, aplica 

20 % deste, para trabalhar com aqueles jogos que são mais praticados pela comunidade local.  

Rinaldo. Os professores de educação física não deveriam incluir a modalidade de jogos 

tradicionais em sua prática de sala de aula, já que estes fazem parte do programa de ensino, 

são componentes curriculares de educação física? 

Professor Carlos Canipuella Vieirina. Grande parte dos professores estão a negligenciar o 

proposto pelo programa. Em Nampula, por exemplo, o jogo tradicional mais praticado pelas 

comunidades desta província é o M’pale. Este deveria ser o jogo em destaque a ser trabalhado 

                                                           
69 Informações obtidas em entrevista com o senhor Carlos Canipuella Vieirina, professor de Educação Física do 

ensino básico moçambicano e presidente do núcleo Magos de Marapaniua, em 27 de agosto de 2015, Nampula, 

Moçambique. 
70 Muravarava é um jogo tradicional em Moçambique. Dentre os jogos tradicionais em Moçambique, os jogos de 

covas são os mais populares, seguidos pelo jogo Muravarava.  
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nas escolas. O que falta aos professores para incluir jogos tradicionais nas escolas é o 

componente de formação ou capacitação de professores. Muitos professores saem do IMAP 

(Instituto do Magistério Primário) e do IFP (Instituto de Formação de Professores), que são 

instituições que formam professores para o ensino básico, despreparados para incluir jogos 

tradicionais em sua prática pedagógica. Nas instituições acima citadas, os professores tomam 

ciência que os jogos tradicionais fazem parte do componente curricular, entretanto, não saem 

destas formações preparados para implementar nas escolas. 

Rinaldo. Os professores que trabalham nestas formações não preparam os futuros professores 

de educação física para a inclusão dos jogos tradicionais nas escolas?  

Professor Carlos Canipuella Vieirina. Muitos formadores não possuem habilidades e 

competências para trabalhar com jogos tradicionais e a consequência disso é a formação 

inadequada dos professores de educação física referente a inserção destes componentes na sua 

prática cotidiana. Os futuros professores participam da formação apenas para cumprir o que 

determina o currículo, ou seja, muitas vezes, não tem compreendido a grande importância em 

se trabalhar com os jogos tradicionais de Moçambique, e não são preparados para tal, por isso 

quando saem da formação não implementam nas escolas. A universidade Pedagógica de 

Nampula (UP) também está formando licenciados em educação física a quatro anos, ou seja, 

desde 2011, e os primeiros licenciados também não trouxeram bagagem em relação aos jogos 

tradicionais. Nestas formações de professores, tanto a UP, como o IMAP e o IFP, priorizam 

mais as modalidades desportivas tidas como oficiais em Moçambique, como futebol, 

basquetebol, handebol, do que as modalidades desportivas tradicionais.  

Rinaldo. Já que estes profissionais não saem de sua formação inicial preparados para incluir a 

modalidade de jogos tradicionais, a escola, as secretarias de educação, oferecem algum 

suporte ou formação? 

Professor Carlos Canipuella Vieirina. Já que nos centros de formação não se priorizam os jogos 

tradicionais, ou quando o fazem, é de maneira superficial, cabem aos que estão na Direção da 

Educação, a responsabilidade de promover seminários trimestrais, semestrais, afim de inserir 

os componentes de jogos tradicionais nas escolas. Para tanto, eu proponho, pela minha 

experiência como gestor escolar e, com o jogo, já que sou presidente do núcleo Magos de 

Marapaniua, parcerias entre as escolas e os núcleos de Jogos Tradicionais, afim de promover 

e resgatar os jogos tradicionais. Nos núcleos e na APJTN, podemos encontrar pessoas 
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preparadas que conhecem as modalidades de jogos com suas regras, e estes, em parcerias com 

as escolas, poderiam promover capacitação de professores, no sentido de ensinar a jogar, bem 

como resgatar histórias e conscientizar os docentes dobre a importância de tais jogos para a 

comunidade. Com isso, promoveríamos o resgate dos jogos tradicionais nas escolas e estes 

teriam maior visibilidade comparativamente com os jogos oficiais.  

Rinaldo. Atualmente, os jogos tradicionais fazem parte das competições que acontece no 

Festival de Jogos Escolares moçambicanos? 

Professor Carlos Canipuella Vieirina. Os jogos tradicionais estão presentes no Festival de Jogos 

Escolares, que é um evento realizado nas escolas moçambicanas. Instituições públicas e 

privadas participam do festival que acontece anualmente em nível nacional. Os estudantes 

sentem-se bastante motivados, e é neste evento que acontece uma grande divulgação dos 

jogos escolares na modalidade de jogos tradicionais e jogos oficiais. No entanto, os jogos 

tradicionais, por ser mais popular nas comunidades, atraem um maior público do que os jogos 

oficiais. Os jogos oficiais, basquetebol, futebol, atraem mais os acadêmicos. Uma partida de 

M’pale, por exemplo, é assistida por muitas pessoas, ou seja, as pessoas se sentem mais 

atraídas por uma partida deste jogo do que por uma partida de jogos oficiais. As pessoas ficam 

em volta do tabuleiro assistindo para ver quem ganha o que motiva ainda mais os jogadores. 

Rinaldo. A falta de tabuleiros e a dificuldade para obtê-los desestimulam a prática dos jogos 

de covas na escola a tal ponto de interferir em sua popularidade? 

Professor Carlos Canipuella Vieirina. A popularidade do jogo poderia ser mais acentuada se 

tivesse mais incentivo financeiro por parte do Ministério da Educação para a confecção de 

tabuleiros, promoção dos torneios e capacitação dos professores de educação física. Os 

poucos tabuleiros de jogos tradicionais que existe nas escolas, é devido a iniciativa de alguns 

professores. Estes propõem para os alunos a confecção de tabuleiros em carpintarias e aqueles 

que conseguem fazer o tabuleiro ganham uma nota, que é uma forma de incentivo.  Nos 

torneios, premiam-se os três primeiros colocados, cujo prêmio varia de medalhas a materiais 

escolares.  

Rinaldo. A prática do jogo de covas na escola poderia contribuir para a aprendizagem dos 

alunos, já que é jogo de estratégia e cálculo mental? 
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Professor Carlos Canipuella Vieirina. Os jogos de covas, em especial o M’pale de Nampula, além 

de ser uma distração para as horas de lazer é também um instrumento para desenvolver 

habilidades e competências matemáticas. Ninguém joga o M’pale sem efetuar operações 

matemáticas. O melhor jogador também é bom em matemática. Podemos dizer que é um jogo 

intelectual, pois em todos os movimentos estão sendo utilizados pensamentos e estratégias 

matemáticas. Durante as partidas, os alunos simulam várias situações de jogos, efetuam 

diversos cálculos matemáticos, como pensamentos estratégicos e cálculos mentais que 

contribuem para a sua aprendizagem matemática. 

 

4.6 Contribuição do Jogo Para a Superação do Tabagismo e do Alcoolismo 

 

No tabagismo, existe o fumante ativo e o fumante passivo. O ativo é aquele que por 

vontade própria se expõe a fumaça do tabaco. O passivo é aquele que se expõe a fumaça do 

tabaco de forma involuntária por estar perto de uma pessoa fumante. Um jogador ao fumar 

durante uma partida, faz com que todos os que estão no ambiente do jogo se tornem fumantes, 

pois todos vão respirar aquela fumaça, ou seja, o fumo afeta a todos. Além disso, existem 

pessoas que possuem doenças respiratórias que podem ser prejudicadas pela fumaça do 

cigarro. Então no jogo de covas, quando uma pessoa quer fumar, ele se levanta e vai fumar 

em outro local e quando termina, volta. No entanto, enquanto está fumando, perde lances da 

partida e, por isso prefere não fumar enquanto está envolvido na partida. As partidas são 

empolgantes e, as vezes as pessoas ficam ali jogando durante várias horas, ou até o dia inteiro 

ou a noite toda. Com isso, vai diminuindo o consumo do cigarro, até perder o gosto pelo 

fumo. Neste contexto, o jogo tem contribuído para superar o vício do tabagismo. 

 Em relação ao álcool, o mesmo pode trazer algumas consequências desagradáveis. A 

pessoa alcoolizada perde a destreza para o jogo, coordenação motora, reflexo e, algumas 

pessoas se tornam agressivas, além disso, o álcool deixa um bafo desagradável na pessoa que 

bebe. Consideramos ainda que, na prática do jogo, estão ali reunidas pessoas de diversas 

religiões e, algumas delas, não admitem bebidas alcóolicas. Se permitissem a entrada de 

bebida alcóolica durante as partidas, poderia acontecer, por exemplo, de um jogador estar com 

uma garrafa e derramar bebida, mesmo de forma involuntária, em um mulçumano que está ali 

jogando a espera do tempo para fazer a sua oração chamada de Salat. Então, os núcleos não 

permitem que nenhum jogador participe das partidas, tendo consumido ou consumindo bebida 

alcóolica. Quando alguém chega no núcleo para jogar estando alcoolizado ou portando bebida 

alcóolica, este é convidado a se retirar daquele local. O presidente do núcleo se aproxima 
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daquela pessoa e diz para ele ir para a casa e voltar quando tiver passado o efeito do álcool.  

Neste contexto, encontramos alguns casos, segundo Carlos Muapanco, de pessoas que 

deixaram a bebida por causa do jogo. Gostavam tanto do jogar, que deixaram de lado a 

bebida, para praticar o jogo M’pale. Neste sentido, podemos considerar que o jogo pode 

contribuir para que a pessoa supere o vício do álcool.   

 

4.7 A Prática do Jogo M’pale no Núcleo de Paiola 

 

 

Moradores da região em torno da localidade chamada de Paiola, se reúnem 

diariamente, de acordo com seu horário de folga do trabalho, em um local, chamado de núcleo 

de Paiola, que possui como presidente o senhor Ossofo Rackman71. É um local, que 

descrevemos ser um ponto de encontro de jogadores de M’pale, onde acontecem as partidas, 

que servem de treinamento para a escolha dos jogadores mais habilidosos, que representarão o 

Núcleo de Paiola no torneio regional e nacional de jogos tradicionais M’pale de Nampula e 

Moçambique. É um local simples, uma cabana feita com bambus, coberta com folhas de 

palmeiras, sem paredes laterais, com dimensões aproximadamente de nove metros quadrados, 

contendo dois pequenos bancos, onde sentam os jogadores e, um tabuleiro do jogo ao chão.  

 

Figura 94 – Núcleo de Paiola   

 

 

 

 

                  

 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

                                                           
71 Informações obtidas em entrevista com o senhor Ossofo Rackman, presidente do núcleo de Paiola, em 07 de 

agosto de 2015, Nampula, Moçambique. 
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Figura 95 – Núcleo de Paiola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Após assistir duas partidas no núcleo de Paioloa, conversei com o presidente Ossofo 

Rackman para saber dele maiores detalhes sobre a prática do jogo M’pale em seu núcleo.  

Segue os detalhes da entrevista. 

Rinaldo. Senhor presidente, como é que os jogadores membros do seu núcleo se preparam 

para o torneio do jogo M’pale? 

Ossofo Rackman. Os melhores jogadores são aqueles que se destacam durante os jogos 

realizados aqui no núcleo. Depois disso, os melhores fazem intercâmbios em outras 

províncias72 e distritos de Moçambique para ganhar mais experiência para a competição.  

Rinaldo. Como é a relação dos jogadores membros do seu núcleo? Acontecem discussões? 

Acontecem apostas durante as partidas? 

Ossofo Rackman. Os jogadores são muito amigos. É um ambiente familiar, não há problemas, 

não acontecem discussões, um exemplo disso é quando um membro do núcleo vem a falecer. 

O defunto é homenageado pelos outros membros do núcleo, como se homenageia um 

soldado. A associação arrecada dinheiro para promover uma festa em homenagem ao membro 

que faleceu. Uma festa regrada com muitas lembranças, onde se realizam partidas de M’pale 

durante o velório, que é uma forma de homenagear o jogador que faleceu. O jogo é 

perpassado a gerações como uma tradição cultural moçambicana. Os antepassados jogavam, e 

são lembrados, homenageados pela geração presente, que possui o compromisso de perpassar 

                                                           
72 A distribuição geográfica de Moçambique ocorre por meio de Províncias e Distritos. É uma distribuição 

geográfica semelhante a brasileira. Em Moçambique, o país é dividido em Províncias e Distritos, enquanto no 

Brasil o país é dividido em Estados e Municípios. 
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para as futuras gerações a importância e a tradição do jogo. Por isso, não é permitido as 

apostas nesse núcleo. Os jogadores jogam apenas por gostar de estar com o outro, de partilhar 

as coisas. 

Rinaldo. Durante as partidas, são contadas histórias e memórias dos antepassados? 

Ossofo Rackman. Sim, isso acontece o tempo todo. O jogo é muito importante para preservar 

a memória de nossos antepassados. É durante as partidas que histórias e memórias passadas 

são reveladas e, neste contexto, ocorre a interação do passado com o presente. Durante as 

partidas é que o mais jovem conhece nossa história e aprende a ter gratidão pelas histórias 

passadas e, as experiências de vida dos mais velhos como herança cultural.  

Rinaldo. Essa relação aos antepassados, também acontece no Brasil, onde encontramos como 

uma das principais referências culturais afro-brasileiras, a ancestralidade. No Brasil, a 

ancestralidade está presente na culinária afro-brasileira, na religião de matriz africana, no 

penteado afro, na música e nas danças afro-brasileiras. Vocês recebem algum tipo de apoio 

das autoridades públicas moçambicanas para a prática do jogo?  

Ossofo Rackman. Quase nada. Eu penso que as autoridades públicas, poderiam dar maior 

apoio para os jogadores de jogos tradicionais, tanto no âmbito financeiro como na promoção 

dos torneios, o que contribuiria para a divulgação dos jogos tradicionais M’pale em 

Moçambique. Por diversas ocasiões, jogadores que se prepararam durante o ano inteiro 

deixam de participar de competições ao nível nacional, por não ter condições financeiras para 

custear a viagem e hospedagem em torneios realizados fora do seu local de moradia.  

Rinaldo. Apesar das dificuldades financeiras e da falta de divulgação, jogadores se organizam 

em núcleos que são representados por uma associação que apoia e busca recursos para a 

manutenção da prática do jogo M’pale. Ossofo Rackman também afirma que o jogo poderia 

ser mais divulgado tanto em Moçambique quanto fora do país. Ele diz que os membros do 

núcleo gostariam de jogar em outros lugares, como Brasil, Canadá, Portugal e outros países.  
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4.8 A Prática do Jogo M’pale no Núcleo Magos de Marapaniua 

 

 Carlos Canipuella Vieirina73 dirige um núcleo de jogadores de M’pale que foi criado a 

aproximadamente dois anos. O núcleo é constituído pelo presidente, delegado e treinador. 

Estes membros são importantes na composição do núcleo pois, são eles que organizam as 

partidas, treinam os jogadores para os torneios e velam pela organização, manutenção e 

captação de recursos na obtenção de novos tabuleiros. Maiores detalhes sobre a prática do 

jogo M’pale no núcleo Magos de Marapaniua foi obtido por meio de entrevista com o seu 

presidente. 

Rinaldo. Senhor presidente, como acontecia a prática do jogo M’pale em seu bairro antes de 

ser organizado em núcleo? 

Carlos Canipulla Vieirina. Antes da composição do núcleo, as partidas de M’pale já 

aconteciam tradicionalmente a décadas, entretanto, não tínhamos ainda um local específico 

para a prática, ou seja, as partidas aconteciam horam em uma casa, hora num local público. 

Após a organização em núcleo, as partidas eram concentradas no quintal de uma casa. No 

entanto, devido à grande concentração de pessoas neste lugar, resolvemos realizar as partidas 

em um local público, afim de oportunizar a qualquer pessoa que tivesse vontade de participar. 

Além disso, no quintal onde se realizava as partidas, havia a venda de bebidas alcóolicas de 

fabricação caseira e os responsáveis pelo núcleo perceberam que isso causava transtornos. Por 

causa disso, resolvemos tirar o núcleo do local onde se vendia bebidas e pleiteamos junto à 

comunidade um local para realizar as partidas de M’pale. Atualmente, o local onde os 

jogadores se concentram para jogar o M’pale é chamado de Ompaleni que sifnifica em 

Emakhuwa “local do jogo M’pale”. O local em que se vende as bebidas é chamado de 

Okapankani que significa em Emakhuwa “local de bebidas de fabricação caseira provenientes 

de resíduo de milho “Kapanka””.  

Rinaldo. Como é hoje a visibilidade do jogo após a criação do núcleo? Os jogadores praticam 

o jogo somente no núcleo ou fazem algum tipo de intercâmbio com outros núcleos? 

Carlos Canipulla Vieirina. Graças a criação do núcleo e sua vinculação com a Associação 

Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula, os jogadores saíram do anonimato e passaram a 

                                                           
73 Informações obtidas em entrevista com o senhor Carlos Canipuella Vieirina, presidente do núcleo Magos de 

Marapaniua em 19 de agosto de 2015, Nampula, Moçambique. 
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ser reconhecidos em toda a província. Antes, só jogavam por diversão, porém, atualmente os 

praticantes sentem-se motivados também pela oportunidade de participarem de torneios em 

nível provincial e nacional, ondem podem fazer novas amizades e compartilhar experiências. 

Os jogadores também fazem intercâmbio com outros núcleos de jogos M’pale, e quando um 

bairro sai para jogar com outro, faz com que a unidade cresça entre as pessoas.  

Rinaldo. Os jogadores costumam praticar o jogo M’pale durante o funeral de algum membro 

do núcleo?  

Carlos Canipuella Vieirina. Não é comum acontecerem jogos durante o funeral de um 

membro deste núcleo. Porém, quando um jogador em vida pede para que no seu velório 

aconteça partidas em sua memória, ou quando, um parente do falecido jogador solicita, os 

membros do núcleo se reúnem no funeral e praticam o jogo em homenagem ao membro que 

morreu. No entanto, se o parente do falecido não permitir, em respeito à família, não se 

pratica jogos tradicionais no velório. Se o velório for do presidente da Associação, ocorre uma 

cerimônia de uma semana de jogos tradicionais em homenagem ao falecido. Aqui em nosso 

núcleo, as partidas acontecem em tabuleiro de madeira e, também em tabuleiro esculpido no 

chão, que é uma forma tradicional de praticar o jogo M’pale. 

 

                              Figura 96 – Tabuleiro Esculpido no Chão 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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    Figura 97 – Tabuleiro Esculpido no Chão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Rinaldo. Senhor presidente, observei que os jogadores se comunicam em Emakhwa durante as 

partidas. Por que não se comunicam em português durante as partidas? 

Carlos Canipulla Vieirina. Os jogadores preferem se comunicar em seu dialeto local. Na 

província de Nampula o dialeto usado é a língua Emakhuwa. Então, durante as partidas, se 

comunicam em Emakhuwa e os jogadores provocam um ao outro afim de tirar a concentração 

do adversário e com isso levar o adversário a cometer um erro na escolha do movimento no 

jogo. As pessoas que estão assistindo, também se divertem com as provocações o que torna o 

jogo muito divertido. As provocações acontecem de forma sadia sem ofensa ao adversário. A 

provocação faz parte da dinâmica do jogo, entretanto, sendo proferida em língua portuguesa, 

perde a graça. Além disso, quando se comunica em Emakhwua, o raciocíno é mais rápido e as 

piadas são mais engraçadas. As piadas, as provocações são do tipo, “khom’musuwela? ” 

Expressão em Emakhuwa que significa “não sabe jogar? ”, “vano ohirttikhaka? Expressão em 

Emakhuwa que significa “então porque não joga? ”, ou ainda, “khonkisuwela wira mi wattana 

miruku? ”. Expressão em Emakhuwa que significa “não sabe que eu tenho várias ideias? ”, às 

vezes, “haya m’motoweleke! ”. Expressão em Emakhuwa que significa “vai, misture”, ou, 

“munomusuela? ”, expressão em Emakhuwa que significa “será que sabe? ”, e outras. Estas 

provocações têm por objetivo intimidar e desestabilizar a estratégia de jogo do adversário. As 

provocações podem levar a uma escolha errada no buraco, o que pode comprometer a partida. 

No jogo, um erro, um movimento errado, pode significar uma derrota, por isso, acontecem as 

provocações no jogo, que afinal, mesmo para quem está assistindo, é muito divertido. Muitas 

vezes a provocação se vira contra quem está provocando, quando o provocado responde ao 

provocador com outra provocação. No entanto, as provocações e as piadas só se tornam 
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engraçadas ou tem significado para os jogadores quando proferidas em língua local. Se for 

proferida em língua portuguesa, perde a graça. 

 

4.9 A Prática do Jogo M’pale no Núcleo Clube Familiar 

 

Jaime Benedito Tocolo74, 72 anos, é presidente de um Núcleo de jogos M’pale 

chamado Clube Familiar. A forma como acontece a prática do jogo neste núcleo foi exposta 

abaixo mediante uma entrevista com o seu presidente. 

Rinaldo. Senhor presidente, a quanto tempo a sua comunidade pratica o jogo em seu bairro? O 

núcleo foi criado a quanto anos?  

Jaime Benedito Tocolo. É um núcleo novo ainda, formado a apenas três anos, no entanto, os 

jogadores deste local já praticavam o M’pale deste a criação do bairro. Eu e os meus amigos 

começamos a praticar o jogo ainda menino como também aconteceu com os nossos 

antepassados. O jogo contribui para abrir a mente das pessoas, pois envolve o raciocínio e 

pensamentos matemáticos.  

Rinaldo. Durante as partidas, são contadas histórias e memórias dos antepassados? O jogo 

contribui para a criar um ambiente de paz e harmonia entre seus jogadores? Acontecem 

apostas durante as partidas? 

Jaime Benedito Tocolo. Os jogadores enquanto jogam, contam as histórias dos antepassados e 

transmitem para os mais jovens os conhecimentos ancestrais. Os mais jovens aprendem a 

conviver com o outro bem como valores ancestrais africanos, como a partilha.  É durante as 

partidas que também acontece a reconciliação das pessoas que estão chateadas umas com as 

outras, pois o local onde se pratica o jogo se configura num ambiente familiar que traz 

amizade e laços de solidariedade. Não permitimos aposta em nosso núcleo, pois a aposta gera 

conflitos. Jogamos por diversão, por gostar de estar com o outro.  

Rinaldo. Em seu núcleo o mais velho joga com um oponente jovem? 

Jaime Benedito Tocolo. Em nosso núcleo, a iteração do ancião com o jovem acontece durante 

as partidas. É comum acontecer uma partida entre um jovem e um ancião. Durante esta 

                                                           
74 Informações obtidas em entrevista com o senhor Jaime Benetido Tocolo em 16 de agosto de 2015 em 

Nampula, Moçambique. 
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partida, o jovem pode lançar uma piada para o mais velho, pois este aceita a provocação por 

ser uma dinâmica que faz parte do jogo. Ao mesmo tempo o jovem aceita a resposta 

provocativa do mais velho, porém, estas brincadeiras nunca ultrapassam o limite do respeito. 

Durante as partidas, os mais velhos aconselham os mais novos e instruem a maneira que eles 

devem se comportar frente a outras pessoas, as brincadeiras que podem e as que não devem 

fazer. A figura abaixo retrata uma partida entre dois jogadores do núcleo Clube Familiar. 

 

Figura 98 – Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 99 – Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

                              

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Rinaldo. Que tipo de orientação os adolescentes e jovens recebem durante as partidas? 

Jaime Benedito Tocolo. Os adolescentes e jovens são orientados em relação ao namoro, onde 

são aconselhados a esperar o momento e a idade própria para se relacionar com uma mulher. 

A primeira instrução em relação ao namoro diz respeito as responsabilidades de um marido 

em relação a sua mulher. Os mais velhos dizem para os adolescentes “você só pode namorar 
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quando tiver condições de sustentar uma esposa”. Os mais jovens também são instruídos para 

ouvir primeiro para depois falar. Eles ainda são orientados ali no ambiente do jogo para 

resolver qualquer problema de forma passiva, porque ali enquanto jogam não há discussão. O 

ambiente do jogo só traz amizade, faz com que todos se tornem membros de uma mesma 

família. É um ambiente que promove uma convivência coletiva em nossa comunidade. É por 

intermédio dos conselhos que acontecem durante as partidas que os mais novos aprendem a 

ser uma pessoa honesta, a respeitar ao próximo, aos mais velhos, as crianças, as mulheres e a 

natureza.  

Rinaldo. Em relação aos adultos, quais os conhecimentos que uma pessoa pode adquirir no 

ambiente do jogo? 

Jaime Benedito Tocolo. No jogo, as pessoas aprendem a conviver e a ouvir o outro. É durante 

as partidas que o diálogo acontece e quando uma pessoa está chateada com o outro, é através 

do diálogo que acontece o perdão e tudo acaba naquele espaço. Se uma pessoa chega no 

espaço do jogo sem tomar banho, os colegas dizem para ele “isso é uma vergonha e não pode 

jogar assim”. No outro dia ele volta limpinho e daí começa a jogar também. Se chega bêbado, 

também não pode jogar, e os colegas lhe falam “vá para casa e volte amanhã para jogar se não 

tiver bebido”. No outro dia ele volta sem beber e daí joga. O local do jogo não é lugar de 

bêbado, é um local para as pessoas se divertirem. Outra aprendizagem que ocorre durante a 

prática do jogo diz respeito a tolerância religiosa, pois durante as partidas, pessoas de 

religiões distintas se interagem, numa relação de respeito a diversidade religiosa. Em nosso 

núcleo temos praticantes da religião tradicional africana, católicos, evangélicos e 

mulçumanos. No entanto, quando estão jogando, existe uma unidade em que cada um respeita 

a religiosidade do outro. 

Rinaldo. No núcleo Clube Familiar, os jogadores fazem intercâmbios com outros núcleos? 

Jaime Benedito Tocolo. Os membros deste núcleo também se reúnem para visitar outros 

núcleos onde trocam experiências e constroem novos laços de amizade. A recepção é 

acompanhada por uma festa de “boas vindas”. A prática do jogo M’pale promove interação 

entre as pessoas de bairros distintos. Se uma pessoa chega triste no núcleo, depois das 

partidas, sai alegre, se transforma numa outra pessoa. Sai encorajada para solucionar os seus 

problemas. O jogo M’pale não promove a intriga, ele promove a paz e a tolerância. Quando 

um jogador perde a partida não fica aborrecido com o outro que o ganhou. É uma diversão, 
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ganhar ou perder, faz parte do contexto dos jogos. Porém a diversão ainda não acabou, assistir 

as partidas, também é divertido.  

Rinaldo. Qual é o sentimento que um jogador de M’pale demonstra quando pratica o jogo? 

Jaime Benedito Tocolo. Os jogos tradicionais, em especial o M’pale, possuem um caráter 

lúdico, não são jogos de azar, por isso não se joga apostando. A prática do jogo traz um 

sentimento de satisfação e felicidade tendo em vista que todas as preocupações e problemas 

caem no esquecimento durante as partidas. O jogo afasta os pensamentos ruins, ou seja, aquilo 

que pode fazer mal para as pessoas.  Em toda casa que possui tabuleiro não precisa de guarda. 

Basta colocar um tabuleiro na frente de sua casa para ficar despreocupado. Pode até deixar as 

portas abertas, pois sempre haverá um grupo de pessoas jogando na sua porta e com isso 

ninguém mexe nas suas coisas. Neste núcleo não tem horas para jogar. Em qualquer hora que 

a pessoa esteja de folga, este pode comparecer ao núcleo para jogar. As vezes uma pessoa liga 

para a outra afim de combinar um horário para jogar. Quando uma pessoa passa próximo ao 

núcleo e percebe duas pessoas a jogar, este geralmente se aproxima, sempre que pode, para 

interagir com o jogo e agora já são três a jogar, quando um perde, o outro entra.   

 

4.10 A Prática dos Jogos de Covas na Ilha de Moçambique 

 

 A Ilha de Moçambique é uma cidade da província de Nampula, localizada na região 

norte de Moçambique. Atualmente foi considerada em 1991 pela Unesco como Patrimônio 

Mundial da Humanidade. Na cidade de Macuti, encontramos vários núcleos de jogos de covas 

e a prática do jogo é uma herança cultural da população nativa da Ilha. As pessoas se reúnem 

em frente as suas casas, nos espaços públicos e nas praias para jogar e aumentar os laços de 

solidariedade e amizade. É nesta cidade que mora o Menrage Juma75, campeão nacional de 

jogos tradicionais de oito covas. Nossa viajem para a Ilha de Moçambique teve como objetivo 

conhecer o campeão nacional de jogos de covas. Comigo estavam presentes o Carlos 

Muapanco e Chadreque Tinhinho Manhique, presidente e secretário da APJTN 

respectivamente. Em entrevista cedida no dia 28 de agosto de 2015 em Nampula, Ilha de 

Moçambique, perguntei para o campeão. 

Rinaldo. Com quem e quando você aprendeu a jogar o jogo de covas? 

                                                           
75 Informações obtidas em entrevista com Menrage Juma e Carlos Muapanco em 28 de ago. 2015 na Ilha de 

Moçambique, Moçambique. 
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Menrage Juma. Eu aprendi a jogar ainda menino com os amigos da escola. Após o período 

das aulas, as crianças se reuniam para se divertir, e o jogo M’pale era a prática desportiva 

mais apreciada por grande parte dos moradores da Ilha. Atualmente, existem muitas pessoas 

que praticam o M’pale de oito, doze e treze covas, sendo que no passado, só praticavam o 

jogo de oito covas.  

Rinaldo. Como foi a sua preparação para o torneio?  

Menrage Juma. Eu fui inscrito pela Associação Provincial de Jogos Tracionais de Nampula 

para a disputa do campeonato nacional de jogos de covas. Eu estava mais acostumado a 

praticar o jogo de doze e treze covas, no entanto, ao chegar para a competição, fiquei sabendo 

que a disputa seria na modalidade de oito covas. O presidente da APJTN Carlos Muapanco, 

que me acompanhava na competição, ficou preocupado, e algumas horas antes da disputa, 

passou a me treinar para a modalidade de oito covas.  

Rinaldo. Estava inseguro por não estar acostumado a praticar o jogo na modalidade de oito 

covas? 

Menrage Juma. Eu estava tranquilo, entretanto, o presidente Carlos Muapanco não tinha 

esperanças pelo primeiro lugar. Ele falou que eu deveria me esforçar para representar bem a 

província de Nampula. Em suma, disse que o terceiro lugar estava de bom tamanho, no 

entanto, eu estava tão confiante que disse ao presidente: “pode ficar tranquilo, estou 

preparado, vou ganhar”. Em contrapartida o presidente falou para eu ter calma e que 

poderíamos nos contentar com a terceira posição. Porém, eu estava muito confiante e disse: 

“senhor presidente, não queres ganhar? ”. Sendo assim, respondeu o presidente Carlos 

Muapanco, “melhor ainda”. A verdade é que o presidente não estava muito confiante pela 

mudança do regulamento de treze para oito covas na hora da competição, mas eu estava 

confiante e, por isso, fui superior aos adversários e ganhei o primeiro lugar.  

Rinaldo. Como foi a recepção aqui na Ilha de Moçambique depois de sua conquista? 

Menrage Juma. Os amigos da Ilha de Moçambique, bem como os de outras cidades ao redor, 

ficaram sabendo da vitória por intermédio da televisão. Posteriormente, estes amigos vieram 

me visitar e parabenizar pela conquista. Eles disseram que estavam muito felizes pela minha 

vitória.  
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Rinaldo. Neste contexto, o jogo de covas contribuiu para a promoção do Menraje Juma como 

pessoa, tendo em vista que, ele saiu do anonimato para o reconhecimento nacional de sua 

capacidade intelectual de raciocínio matemático que a dinâmica do jogo exige. A percepção 

disso está num estudo de uma proposta para tornar o Menraje Juma, devido a sua habilidade 

no jogo, como o treinador nacional de jogos de covas. As mulheres aqui na Ilha de 

Moçambique praticam o jogo de covas com frequência?  

Menrage Juma. Na Ilha de Moçambique, a prática dos jogos de covas acontece com maior 

frequência no gênero masculino. Existem poucas mulheres que jogam devido as ocupações 

domésticas. O jogo é utilizado como lazer nos horários de folga e para os mulçumanos, o jogo 

é utilizado durante a espera pelo tempo entre uma oração e outra, por exemplo, entre um Dhur 

e um Asr76. Eu gosto muito de praticar os jogos de covas, tendo em vista que, durante as 

partidas, as pessoas conversam, criam e fortalecem laços de amizades, e além disso, acho que 

é melhor praticar o jogo do que ficar num bar bebendo.  

Rinaldo. Como acontece a prática de jogos de covas na Ilha de Moçambique? 

Menrage Juma. Atualmente, a atividade econômica da Ilha de Moçambique gira em torno da 

pesca. Os comerciantes, enquanto esperam o retorno dos barcos, preenchem o tempo de 

espera com a prática dos jogos de covas. Enquanto jogam, discutem preços, fazem acordos, 

estreitam os laços de amizade e se divertem. Depois da pesca, os pescadores tomam o banho, 

se alimentam e, para relaxar do trabalho exaustivo da pesca, se divertem com os jogos de 

covas. Enquanto jogam, conversam, constroem estratégias de pesca, compartilham 

planejamentos e fortalecem os laços de amizade.  

Rinaldo. Neste contexto, consideramos que, para a cultura local, os jogos de covas além de 

contribuir para o lazer, estratégias de pesca e venda de pescados, contribui para fortalecer as 

relações sociais. Observamos durante a caminhada pela praia que também acontecem partidas 

entre homens e crianças, o que favorece a interação social entre os mais velhos com os mais 

novos. A figura abaixo registra uma partida entre uma criança e um adulto, na qual eu 

presenciei a vitória da criança. Este menino derrotou todos os adversários e ainda provocou a 

plateia dizendo “estou cansado de ganhar, será que não tem aí ninguém que sabe jogar? ”.  

 

 

                                                           
76 Dhur – oração ao meio dia. Asr – oração entre meio dia e o pôr do sol.  
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Figura 100 – Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Fonte: O autor 

 

          Fig. 101 – Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor              

    

Rinaldo. Aqui na Ilha de Moçambique, acontecem partidas para homenagear um membro do 

núcleo que faleceu? 

Menrage Juma. O jogo também é utilizado em funerais como forma de homenagear a 

memória de um membro da comunidade que partiu. Em alguns locais, o núcleo reúne os 

amigos do falecido no dia do velório, no terceiro e no décimo dia do falecimento, se a família 

assim o permitir, para praticar os jogos de covas. O objetivo da reunião é homenagear e trazer 

a memória do falecido por intermédio dos relatos que acontecem durante as partidas de jogos 

tradicionais naquele espaço.  É uma prática que não depende da religião do falecido, tendo em 

vista que, no jogo, pessoas de diferentes crenças se interagem e criam laços profundos de 

amizades. No entanto, a reunião com a prática comemorativa do jogo só acontece quando a 

família do falecido permite.  
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4.11 A Prática dos Jogos de Covas no Núcleo de Angoche 

 

Dentro da tradição cultural do distrito de Angoche, destacamos as danças locais, a 

culinária e a prática de jogos tradicionais. Dentre estes jogos, destaca-se o jogo de covas. O 

senhor Janfar Silemane77 é licenciado em química e atua como professor do ensino secundário 

de Angoche. Ele nos concedeu uma entrevista onde relata a sua experiência com o jogo de 

covas em Angoche. 

Rinaldo. Professor, a quanto tempo pratica o jogo de covas em Angoche? Com quem 

aprendeu a jogar? Qua é sensação de praticar o jogo de covas? 

Professor Janfar. Eu pratico o jogo de covas desde 1980. Passei um certo tempo afastado 

enquanto dedicava-se aos estudos universitários. Eu sinto uma sensação de felicidade quando 

jogo, pois este jogo é uma herança cultural de meus antepassados. Eu aprendi a jogar ainda 

menino com o meu pai e desde então, pratico o jogo cotidianamente, sempre que posso. Sou 

membro do núcleo de jogos tradicionais de Angoche e praticante assíduo, ou seja, sempre que 

possuo um tempo disponível, me reúno com meus companheiros para promover as partidas. 

Esse jogo possui grande importância para Angoche porque constitui uma parte da história 

deste Distrito, e por isso é considerado um jogo cultural.  

Rinaldo. Qual era a importância desse jogo para os antepassados de Angoche? 

Professor Janfar. Em Angoche, os jogos de covas eram usados no passado para promover a 

escolha dos chefes familiares. Por ser um jogo matemático que exige rapidez mental, 

concentração, lógica e estratégia, era usado para escolher as pessoas que deveriam dirigir as 

guerras de resistência contra a invasão colonial portuguesa. A resistência era formada por 

negros islamizados que receberam grande influência árabe, cuja estrutura administrativa de 

Angoche era formada por Sultanatos.  

Rinaldo. Em 1861, de acordo com Mattos (2012, p. 102), as forças comandadas por João 

Bonifácio ocuparam a região de Angoche e feriram o comandante Mussa Quanto que fugiu e, 

posteriormente foi capturado e levado para a Fortaleza de São Sebastião na Ilha de 

Moçambique. O Sultão “Hassame Issufo dirigiu-se para Madagascar, onde mais tarde 

morreu” (MATTOS, 2012, p. 102). De acordo com a autora, existe uma outra versão para a 

                                                           
77 Informações obtidas em entrevista com o professor Janfar Silemane em 26 de agosto de 2015. 
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morte do Sultão, ou seja, sendo ele expulso de Madagascar, foi para Comores, onde morreu 

por envenenamento.  

A influência árabe sobre Angoche, contribuiu para propagar uma variação de jogos de 

covas no litoral norte moçambicano diferente de outras regiões de Moçambique. Esta variação 

é conhecida por Mthadje em Angoche, Bao ou Bawo em outras regiões da África Oriental.  É 

a variação mais complexa dos jogos de covas tendo em vista ser um jogo de acumular 

sementes, ou seja, as sementes capturadas não saem do tabuleiro, são transferidas e 

distribuídas ao lado do tabuleiro de quem as capturou. As regras para a prática do Mthadje são 

as mesmas executadas no Bao de Zanzibar. O núcleo de Angoche, presidido pelo senhor 

Emílio Daniel Tadeu, possui um tabuleiro com mais de cinquenta anos. 

 

                                             Figura 102 – Tabuleiro de Angoche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

                                   Fig. 103 – Tabuleiro de Angoche 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

        

 

Fonte: O autor 
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 Para a prática do jogo em Angoche, são utilizadas as sementes de uma planta marinha 

local, chamada de Mthadje, na qual se utiliza as suas sementes, chamadas Thadje, para jogar. 

Mthadje e Thadje são nomes derivados da língua Ekoti, uma das variações linguísticas dos 

povos bantu, falada em Angoche. Caesalpinia Bonduc é o nome científico da planta que 

pertence à família Fabaceae, reino Plantae, ordem Fabales, gênero Caesalpinia e espécie 

Caesalpinia Bonduc. As sementes são duras, acinzentadas, com aproximadamente 2 cm de 

diâmetro. 

 

Figura 104 –  Sementes de Caesalpinia Bonduc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 105 – Thadje 

 

 

 

             

 

 

                

 

Fonte: O autor 

 

Rinaldo. O jogo de covas de Angoche é praticado nas escolas locais? 

Professor Janfar. Nas escolas de Angoche, os jogos de covas não são utilizados pelos alunos 

durante os intervalos de aulas. Também não são utilizados pelos professores para promover 

aprendizagens. Atualmente, a falta de incentivo na escola e na comunidade tem 
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comprometido a prática do jogo em Angoche, pois o número de praticantes tem diminuído a 

cada ano. As crianças não possuem o hábito de jogar por estarem sempre envolvidos com as 

atividades escolares. Os jovens também não possuem o hábito de jogar por questões 

pertinentes ao trabalho e a falta de incentivo, o que pode comprometer a prática do jogo neste 

distrito.  

Rinaldo. Como tem se desenvolvido atualmente a prática dos jogos de covas em Angoche? 

Professor Janfar. Os jogos de covas de Angoche são uma herança cultural dos antepassados 

que os praticantes receberam por intermédio de seus ancestrais. No entanto, a dinâmica social 

local e a influência ocidental nas práticas culturais deste Distrito, podem comprometer o 

futuro da prática desta variante de jogo em Angoche.  Várias pessoas que praticavam o jogo 

deixaram de jogar para se dedicar as atividades econômicas de sobrevivência e, 

consequentemente, não dispõe de tempo para praticar os jogos tradicionais. Entretanto, ainda 

existem pessoas que mantém a tradição cultural da prática do jogo, pois estes contribuem para 

promover as relações sociais entre os moradores locais. 

Rinaldo. Em que horário acontece a prática do jogo de covas de Angoche com maior 

frequência? 

Professor Janfar. No núcleo de Angoche as disputas acontecem geralmente no horário da 

tarde, depois que as pessoas retornam de seus afazeres. Os moradores locais possuem como 

principal atividade econômica, a pesca. Este tipo de atividade exige muita dedicação o que 

compromete o tempo das pessoas para outras atividades, principalmente no que diz respeito 

ao lazer. Quando os trabalhadores não estão no mar ou no mercado, estão a concertar suas 

redes, as linhas de pesca e a manutenção dos barcos. É um trabalho muito exaustivo que 

desencoraja o pescador a exercer outras atividades, até mesmo atividades de lazer e, 

consequentemente, a prática do jogo. Existem trabalhadores que, apesar do trabalho exaustivo 

do cotidiano, não abrem mão da prática dos jogos de covas. Enquanto jogam, além de se 

divertir, os pescadores elaboram estratégias de pescas e fortalecem os laços de amizade e 

solidariedade. 

Rinaldo. Em Nampula, acontecem as provocações durante a prática do jogo, cujo objetivo é 

desestabilizar a estratégia do jogo do oponente. Em Angoche também acontecem as 

provocações durante as partidas? Os mais jovens, quando jogam com os anciões, recebem 

algum tipo de ensinamento? 
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Professor Janfar. As provocações durante as partidas também fazem parte da dinâmica do 

jogo em Angoche. É um componente da prática do jogo e, o objetivo das provocações é levar 

o adversário a cometer erros que comprometem a sua partida. Durante as partidas, as pessoas 

se comunicam em língua local chamada Ekoti. Enquanto jogam, os mais jovens recebem 

orientações dos mais velhos sobre diversas questões que fazem parte do quotidiano local. São 

questões que envolvem instruções de convivência humana, valores, saúde e casamento. No 

entanto, a prática do jogo acontece com maior frequência por intermédio de um grupo mais 

restrito de pessoas mais velhas. É muito raro acontecer uma partida disputada por um jogador 

mais velho com um jogador jovem, ou seja, não quer dizer que não aconteça, é raro de 

acontecer. Geralmente os mais velhos jogam entre si e os mais jovens jogam entre si. Esta 

dinâmica dificulta a interação dos mais jovens com os mais velhos, e desta forma, prejudica a 

construção de conhecimentos dos mais jovens pela experiência dos mais velhos. Esta variação 

de jogos de covas em Angoche é chamada de Mthadje. É um jogo praticado num tabuleiro 

com quatro filas de oito covas em cada contendo um total de sessenta e quatro sementes. A 

disposição inicial do tabuleiro conta com vinte sementes, dez de cada lado do tabuleiro, sendo 

o restante, quarenta e quatro sementes, adicionadas uma a uma ao longo de cada movimento.  

 

4.12 Momento de Reflexão 1 

 

Atualmente, a prática do jogo de covas em Moçambique também tem se configurado 

como um elo integralizador nas relações sociais entre jovens, crianças e adultos. No passado, 

esta interação não era permitida pois, a prática do jogo estava restrita a participação de 

adultos. No entanto, por meio da atuação da APJTN, que tem atuado inclusive nas escolas, 

numa tentativa de trazer o mais jovem para a prática do jogo, a relação entre jovens e adultos 

no ambiente do jogo tem acontecido com maior frequência de forma integralizadora onde o 

mais jovem, além de aprender com o ancião, dialoga com ele. A pratica do jogo também se 

configura num ambiente educativo, tendo em vista que neste espaço, o ancião transmite para 

os mais jovens valores e orientações para a vida social. São orientações sobre as relações 

matrimoniais, relação com o próximo e com a comunidade. As brincadeiras que acontecem 

durante as partidas bem como a própria prática do jogo também se configuram como um 

momento de lazer para os moçambicanos, tendo em vista que, “o lazer compreende, assim, a 

vivência de inúmeras manifestações da cultura” (GOMES, 2008, p. 5). É no tempo do lazer da 

prática do jogo que “são vivenciadas situações geradoras de valores que poderiam ser 

chamados de “revolucionários”” (MARCELLINO; et al, 2007a). Sendo assim, consideramos 
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que o jogo em si é uma das manifestações da cultura moçambicana e por intermédio do lazer 

da prática do jogo que podemos vivenciar e compartilhar valores sociais moçambicanos. 

No mundo contemporâneo, o alcolismo e o tabagismo tem se configurado num 

problema de ordem social. O uso destas substâncias pode ser perigoso a partir do momento 

que elas causam o vício e danos a saúde. A percepção disso está no grande número de vidas 

humanas que tem sido ceifada pelo consumo exagerado de álcool e tabaco. Em razão disso, a 

sociedade tem criado nos últimos tempos vários programas que tem ajudado as pessoas a se 

livrarem do vício do álcool e do tabagismo, como é o acoso do Alcoólicos Anônimos (AA). 

Alémn disso, a sociedade tem promovido a conscientização do indivíduo sobre o uso destas 

substânicas por meio de ações educativas via markting áudio visual e escrita. Em 

Moçambique, encontramos uma ação educativa contra o uso do álcool e o tabaco nos núcleos 

de jogos tradicionais. O não permitir que um jogador participe da partida sob o uso de álcool e 

tabaco, tem contribuído para diminuir o uso destas substâncias no ambiente do jogo. Algumas 

pessoas gostam tanto de jogar que preferem deixar de fumar e beber durante a prática do jogo. 

Com isso, o consumo do álcool e do tabaco vai diminuindo e, em muitos casos, pessoas 

deixaram completamente o uso destas substâncias. 
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5 PRÁTICAS CULTURAIS MOÇAMBICANAS 

 

 Em se tratando de práticas culturais africanas, seria muita pretensão tentar lista-las em 

um trabalho acadêmico, considerando ser o continente africano milenar e impregnado de uma 

infinidade de valores históricos e culturais. Uma tese não seria suficiente para tal, até mesmo 

pela diversidade cultural herdada por diferentes grupos étnicos africanos. No entanto, para nós 

ocidentais afro-brasileiros, torna-se importante conhecer algumas destas práticas culturais, 

tendo em vista sermos descendentes de africanos e, pelo fato de estarmos buscando o resgate 

da nossa cultura afro-brasileira. Dentre as práticas culturais africanas observadas neste 

trabalho que serão apresentadas neste capítulo, destacamos, as peças utilizadas, a produção do 

vinho do canhoeiro, a celebração Gwaza Muthini bem como os rituais associados, o ritual 

religioso Makeya e a música popular moçambicana chamada de marrabenta. Nesta tese, por 

intermédio dos jogos de covas, procuramos identificar as potencialidades culturais 

moçambicanos associadas a prática do jogo para possivelmente serem aplicadas no campo 

educacional moçambicano e brasileiro cuja finalizada é promover a construção de valores 

culturais de referências moçambicanas. A construção de valores e de referências africanas no 

contexto educacional brasileiro é justificada pela necessidade da inclusão da Lei 10.639/03, 

tendo em vista sermos descendentes de diversos países africanos, dentre estes, Moçambique, 

lugar onde muitos moçambicanos escravizados foram traficados para terras brasileiras.  

 

5.1 As Peças dos Jogos de Covas 

 

 As peças utilizadas para jogar os jogos de covas, em particular o M’pale, geralmente 

são sementes do Canhoeiro, sendo estas muito utilizadas também na Região Sul de 

Moçambique. No entanto, são utilizadas ainda pequenas pedras, pequenos crustáceos e outras 

pequenas sementes, como peças para jogar. Em Angoche e Nampula, também utilizam as 

sementes de uma planta marinha chamada Mthadje, cuja sementes são conhecidas por Thadje. 

As sementes são duras, acinzentadas, com aproximadamente 2 cm de diâmetro.  O Canhoeiro 

é muito importante para a culinária moçambicana, pois o seu fruto é utilizado para se fazer 

uma bebida fermentada, que é chamada de vinho do Canhoeiro, muito apreciada em 

Moçambique. O fruto do Canhoeiro da região Sul é maior que o fruto do Canhoeiro da Região 

Norte, sendo esta árvore mais abundante no Sul de Moçambique do que no restante do país. O 

Canhoeiro é conhecido na língua Emakhuwa por M’phepu. As suas sementes são chamadas 

de Niphepu em Emakhuwa. 
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Figura 106 – Sementes de Canhoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 107 – Thadje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

O canhoeiro é uma árvore muito importante para os Moçambicanos e ela está presente 

na história de luta e resistência contra a invasão colonial. Na província de Maputo, 

encontramos o Distrito de Marracuene, que ficou conhecido pela batalha de Marracuene em 

02 de fevereiro de 1895. Esta batalha foi um dos diversos combates que deram origem ao fim 

do império de Gaza. É considerada pelos moçambicanos, por guerra da resistência contra a 

invasão colonial e pelos portugueses, guerra pela Campanha de Pacificação daquela região. A 

resistência moçambicana foi liderada por Nwamatibyana, Zihlahla, Mahazule, Mulungu e 

Mavzaya. Nesta batalha, derramou-se muito sangue onde morreram muitos guerreiros 

moçambicanos. Fatores como a superioridade bélica dos portugueses, traição dos Mavota e 

Matsol, indisciplina entre os guerreiros de Nwamatibyana e a divisão entre as chefias da 

resistência, levaram os moçambicanos a cederem o seu território a colonização portuguesa. 
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Mavota e Matsol cederam suas regiões como pontos estratégicos para o exército português e, 

além disso, os Mavotas conduziram os portugueses para a batalha de Marracuene. 

 

5.2 A Celebração do Gwaza Muthini78 

 

 Gwaza Muthini é o nome que se deu à batalha de Marracuene em 02 de fevereiro de 

1895. Após um ano desta batalha, autoridades coloniais portuguesas começaram a comemorar 

o Gwaza Muthini em memória dos soldados portugueses mortos neste combate. Os 

moçambicanos começaram a comemorar o Gwaza Muthini em 1974 em lembrança aos heróis 

da resistência. No entanto, as comemorações se deram apenas nos anos de 1974, 1975 e 1976. 

A partir de 1976, o governo moçambicano deu fim as comemorações Gwaza Muthini por 

considerar que esta celebração poderia acontecer no dia 3 de fevereiro, data em que se 

comemora toda heroicidade moçambicana.  

No entanto, de acordo com o jornal NOTICIAS79, por iniciativa do empresário 

António Yok Chan e, apoiado pelo Governo moçambicano, as comemorações de Gwaza 

Muthini voltaram a ser comemoradas no dia 2 de fevereiro em 1994. A partir desta data, as 

celebrações acontecem com frequência em Marracuene. O que mudou a partir da celebração 

de 1974 para os dias atuais é o enfoque sobre a heroicidade. Durante o período colonial, os 

heróis eram os portugueses mortos na batalhada e a partir de 1974, os moçambicanos 

passaram a considerar como heróis os moçambicanos tombados na batalha. As primeiras 

informações sobre Gwaza Muthini foram obtidas em entrevista com Chadreque Tininho 

Manhique no dia 15 agosto de 2015 em Nampula.  

Rinaldo. O que significa a expressão Gwaza Muthini e qual a sua importância para a cultura 

moçambicana? 

Shadreque Tininho Manhique80. Gwaza é uma expressão Zulu 81que significa “matar a 

facada” e, Muthini significa “em casa”, portanto, “Gwaza Muthini” significa, “matar a facada 

em casa”. No tempo da ocupação colonial portuguesa, moçambicanos da região Sul de 

Moçambique formaram uma resistência ao regime colonial e estes não fugiram de suas casas. 

Diziam “Gwaza Muthini”, ou seja, nós preferimos ficar aqui, nós vamos matar o colono aqui 

na nossa própria casa. Essa foi a posição da resistência contra a invasão colonial portuguesa. 

                                                           
78 Informações obtidas pelo jornal NOTICIAS (Maputo, sábado, 31 de janeiro de 2015). 
79 Informações obtidas pelo jornal NOTICIAS (Maputo, quarta-feira, 16 de janeiro de 2013).  
80 Informações obtidas em entrevista com Chadreque Tinhinho Manhique. Nampula, 15 ago. 2015. 
81 Zulu é uma variação linguística originária da região sul de Moçambique. 
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No entanto, houve outros focos de resistência contra a invasão portuguesa em outras regiões 

moçambicanas como em Sofala e Tete pelos Makombe-Manica, em Zambézia pelos Namarrai 

e Niassa com os Mataka. Naquela época, os moçambicanos não possuíam armas de fogo em 

quantidade para fazer frente ao exército português, por isso a faca era a arma mais utilizada. 

Devido à resistência, a região de Marracuene ficou conhecida por “Gwaza Muthini” depois de 

uma grande batalha em que morreram muitos guerrilheiros moçambicanos.  

Rinaldo. Existe alguma relação entre o vinho do canhoeiro, também chamado de vinho de 

Ukany, com a batalha em Marracuene? 

Shadreque Tininho Manhique. A batalha coincidiu com a colheita do fruto do Canhoeiro que 

é utilizado para fazer uma bebida fermentada chamada de “Ukany”. Neste período era comum 

os moçambicanos desta região fazerem um ritual, uma evocação aos espíritos antepassados. 

No ritual, moçambicanos agradeciam e pediam proteção para os espíritos ancestrais. A região 

de Marracuene fica próximo as margens do rio Icomati. Durante o ritual, saiu do rio um 

hipopótamo e, para os moçambicanos ali presentes, significou uma resposta dos antepassados 

para eles, porque todos estavam ali exaustos e com muita fome. O animal foi abatido e desta 

forma teve carne do hipopótamo e bebida do canhoeiro em abundância para todos. Essa 

tradição, continua até os dias atuais. Durante a celebração Gwaza Muthini, se faz um ritual, 

uma evocação aos espíritos ancestrais, onde convidam o hipopótamo para que este se entregue 

voluntariamente para ser abatido, para que sua carne alimente a toda a comunidade, fazendo 

com que as energias sejam revigoradas.  

Rinaldo. O que representa o hipopótomo para a tradição cultural da região de Marracuene? 

Shadreque Tininho Manhique. A saída do hipopótamo significa que a comunidade foi 

abençoada pelos espíritos ancestrais. Desta forma, a celebração oferece carne de hipopótamo 

e vinho de canhú gratuitamente para todos os que estão participando da celebração Gwaza 

Muthini. Mesmo que estejam presentes pessoas de diferentes comunidades, a bebida e a carne 

são compartilhadas com todos. Tradicionalmente durante a celebração Gwaza Muthini não se 

compra e nem se vende a carne do hipopótamo e o vinho de canhú. O ritual que evoca os 

espíritos ancestrais para que o hipopótamo se entregue voluntariamente para ser abatido 

acontece apenas na celebração Gwaza Muthini. Fora esse período, não se abate o animal. O 

abate é uma tradição cultural que acontece somente durante a celebração. A carne do 

hipopótamo é chamada de “Nkava Vangahete” que significa comida para todos. Atualmente, 
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o período festivo conta com presença das autoridades comunitárias bem como das autoridades 

políticas, inclusive com a presença do Presidente da República. O Moçambicano possui um 

sentimento de orgulho em relação ao seu Presidente e, quando ele discursa, até mesmo em 

outros países, nós ficamos em frente à TV para ouvir o que ele tem a dizer. O moçambicano 

possui um sentimento de respeito em relação ao Presidente da República pela cultura que ele 

traz consigo de casa. Do mesmo jeito que o moçambicano possui um grande respeito pelo pai, 

e o pai um grande respeito pelo Régulo82, o moçambicano também possui respeito pela 

autoridade política. É uma hierarquia, e os moçambicanos, respeitam bastante a hierarquia. 

 

5.3 O Canhoeiro 

 

 Os Canhoeiros ou Marulas são árvores originárias das savanas da África Oriental. 

Possuem um tronco único meio acinzentado e uma copa de folhas verdes, podendo atingir 

cerca de 10 metros de altura em algumas regiões. São árvores de folhas caducas, ou sejam, 

trocam de folhagem todos os anos. O Canhoeiro floresce no início da primavera pequenas 

flores com uma cor avermelhada. O Canhoeiro é uma planta dioica, ou seja, existe Canhoeiro 

que floresce flores femininas e Canhoeiro que floresce flores masculinas. Em Moçambique, o 

canhoeiro dá o seu fruto nos meses de janeiro a março.  

 

                                                 Figura 108 – Canhoeiro 

 

 

 

            

 

 

 

 

Fonte: <https://gm54.wordpress.com/2010/02/04/mocambicanos-celebram-a-festa-do-ukanyi/> 

 

 

                          

                                                           
82 Régulo é o nome que se dá aos chefes tribais ou religiosos moçambicanos. 
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                                          Figura 109 – Canhoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

O Fruto do Canhoeiro, em Moçambique chamado de canhú, possui um formato oval, é 

doce com uma ligeira acidez, e sua polpa suculenta pode ser consumida crua ou fermentada 

para se fazer uma bebida.  

 

                                     Figura 110 – Fruto do Canhoeiro 

 

                              

 

 

 

 

 

Fonte: < https://www.alapure.com/images/Alapure-marula-fruit-cut.jpg> 

 

Fig. 111 – Fruto da Marula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.marula.org.za/marula.jpg> 
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Na África do Sul, a polpa da marula é usada para se fazer a bebida Amarula e para o 

preparo de sucos e geleias. Em Moçambique, a polpa é consumida crua, é usada para se fazer 

sucos e geleias e ainda é utilizada para se fazer o vinho de Canhú. Estas árvores são 

conhecidas por Canhoeiro em Moçambique ou ncanhi em Ronga - Moçambique, Marula na 

África do Sul e pelos Shonas, Morula em Tswana, Boran no Quênia. 

 

5.3.1 Classificação Científica do Canhoeiro ou Marula 

 

Reino: Plantae, Divisão: Magnoliophyta, Classe: Magnoliopsida, Ordem: Sapindales, Família: 

Anacardiaceae; Espécie: Sclerocarya birrea. 

 

5.3.2 Difusão da Árvore na África 

 

O povo bantu foi responsável pela difusão desta árvore pela África. Por ser um 

importante item alimentar na dieta do povo bantu desde os primórdios, eles levaram consigo 

em todas as suas peregrinações as sementes, que eram utilizados, entre outras coisas, para a 

prática dos jogos de covas. Além disso, o fruto constitui uma boa fonte de alimentação pois é 

rico em gorduras e proteínas. Nos dias atuais, a polpa ainda pode ser usada para a fabricação 

de etanol. O chá das flores também auxilia no tratamento da indigestão alimentar. O caroço é 

utilizado na África do Sul para se fazer um óleo que serve como protetor da pele. Em 

Moçambique, o caroço também é utilizado para se praticar os jogos de covas. Na medicina 

tradicional dos antepassados moçambicanos, a casca interna do Canhoeiro era usada para 

tratamento da malária, tosse, aftas, hemorroidas e no alívio às picadas de escorpiões e cobras. 

A raiz é usada para o tratamento de diarreias. O chá produzido pelas folhas é usado para o 

tratamento de indigestão e dores de ouvido. 

As sementes do Canhoeiro são chamadas na região Sul de Moçambique de “fula”.  

Das sementes extraem uma amêndoa que é utilizada como tempero na produção de diversos 

alimentos. A amêndoa, chamada de timongo, é considerada uma iguaria pelos moçambicanos 

e, é servida para acompanhar o consumo de bebidas alcoólicas, para servir a um chefe de 

família ou a uma pessoa muito estimada. 
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5.4 A Festa do Canhú 

 

O ukanyi é uma bebida fermentada, tradicional em Moçambique, de baixo teor 

alcoólico. Muito conhecido por vinho ukanyi ou vinho do canhú, os locais também o chamam 

de chicanho, é uma bebida bastante apreciada, não somente pelo valor sóciocultural que 

encerram as sessões de consumo, mas também pela sua conotação afrodisíaca83. O vinho de 

canhú é preparado a poucos dias que antecedem as festividades em quantidades suficientes 

para todos. A bebida é armazenada em bilhas e bidões, para serem distribuídas para toda a 

Vila de Marracuene, principalmente no início da estrada principal da Vila e todo o entorno de 

Marracuene.  

 

Figura 112 – Bilhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://mwathumuno.blogspot.com.br/2013_04_01_archive.html> 

 

Figura 113 – Bidões 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://i0.wp.com/www.noticiasmocambique.com/wp-content/uploads/2016/02/Moradores-

frustram-tentativa-de-roubo-de-combusti%CC%81vel.jpg?fit=749%2C500>      

            

                                                           
83 Informações obtidas pelo jornal NOTICIAS, (Maputo, quinta-feira, 28 de janeiro de 2016).  
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Ao longo de gerações, o ukanyi tornou-se objeto de discussões sobre à sua conotação 

afrodisíaca. No entatno, não existe ainda na literatura científica a confirmação sobre a 

propriedade afrodizíada do ukanyi. A propriedade afrodisíaca desta bebida pertence ao 

domínio das crenças populares que se mantém tradicionalmente a séculos. Para os que crêem, 

a propriedade afrodisíaca do ukany, chamada de “hongwe”, é a parte densa da bebida que fica 

no fundo do recipiente. Na cultura tradicional da região Sul de Moçambique, a parte mais 

densa da bebida era servida para jovens de ambos os sexos, como uma forma de melhorar 

suas capacidades sexuais. 

Segundo Manhique84, acredita-se que o consumo do sumo de canhú aumenta a 

potencialidade sexual. Neste contexto, existe uma história em relação a propriedade 

afrodizíaca da bebida do canhoeiro. Dizem que a sogra ofereceu a bebida para o genro e no 

outro dia ela foi perguntar para a filha como que tinha sido a noite. Na história, por intermédio 

da bebida, a mulher conseguiu agradar simultaneamente ao genro e a filha. 

 

                                       Figura 114 – Vinho de Canhú 

 

 

 

 

                            

 

 

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-

kjDysu1jVuY/UuoxvAqZQEI/AAAAAAAABtI/gOaWF2NPbOo/s1600/Canhu-2.gif> 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Informações obtidas por intermédio de entrevista com Chadreque Tininho Manhique em 15 ago. 2015. 
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Figura 115 – Vinho de Canhú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://viajar.sapo.mz/descubra-o-pais/comer-e-dormir/bebida-de-canhu>                      

 

5.4.1 A Festa Comunitária 

 

Em relação a festa do vinho de canhoeiro, esta possui um papel importante para a 

promoção das relações sociais das pessoas que frequentam este evento. Quando perguntei 

para o Chadreque Tininho Manhique, em entrevista cedida no dia 15 agosto de 2015, sobre a 

importância da festa do Canhú para a comunidade, ele respondeu: 

Shadreque Tininho Manhique. A festa do vinho de canhú promove o fortalecimento das 

relações sociais e a criação de novos laços de amizade e solidariedade. É durante a época de 

ukanyi que acontece com maior frequência as visitas entre as pessoas que pertencem a uma 

mesma família, mesmo pertencendo a comunidades distintas. Os membros familiares se 

dispersam durante o ano devido a diversos fatores, como os seus afazeres ou por morar em 

comunidades distantes. No entanto, quando chega a época de ukanyi, as pessoas se 

reencontram, e fortalecem os laços, convivem mais próximas e aproveitam o momento de 

comunhão para discutir vários assuntos ligados a comunidade e ao seu dia a dia. Em outras 

palavras, a festa promove o reencontro entre as pessoas, fortalece os laços de amizade. 

Rinaldo. A época de ukanyi, de acordo com Dava (2009), também contribui para se criar e 

fortificar as redes de solidariedade entre os moradores de diferentes regiões, tendo em vista 

que, neste período, as pessoas se tornam muito solidárias para as calamidades naturais, que 

envolvem segurança alimentar, sementes para a agricultura, entre outros. Segundo o autor, no 

que tange à dimensão espiritual, o ukanyi desempenha um importante papel na preservação do 

equilíbrio social. O período de ukanyi também é visto, de acordo com o autor, como a estação 

de maior aproximação das populações locais aos espíritos dos seus antepassados. O canhoeiro 
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é usado para a evocação dos espíritos ancestrais, cujo ritual, de acordo com o jornal 

NOTICIAS85, é chamado de Gandzelo no Sul do país. Durante o ritual, as pessoas fazem 

preces de diversas ordens, tendo como propósito, de acordo com DAVA (2009), a busca de 

uma estabilidade cosmológica, o que promoveu a sacralização do vinho ukanyi e o 

transformou numa bebida de venda proibida. Para os moradores da região Sul de 

Moçambique, o ukanyi representa uma atividade que faz parte de sua tradição cultural, pois a 

bebida é indispensável para os eventos sociais, tanto na família como na comunidade. 

 

5.4.2 Rituais Associados a Festa 

 

Nas comemorações associadas ao consumo de ukanyi seguem, de acordo com DAVA 

(2009), três rituais fundamentais, o kuphahla ukanyi, xikuwha e kuhayeka mindzeko, que 

significam as etapas de abertura, festa e encerramento. Para os moçambicanos, os três rituais 

promovem o sucesso de toda o período de ukanyi, tendo em vista que, os locais acreditam que 

que esta bebida também alimenta os antepassados. Neste contexto, o ritual contribui para a 

operacionalização de uma crença ou mais crenças, que revelam normas, valores e tradições 

comunitárias.  

Para o autor, o consumo de ukanyi contribui para preservar alguns rituais e mitos que 

são transmitidos de  geração em geração, na base da oralidade. A percepção disso está na 

forma como o ukanyi é consumido, pois para o consumo existem algumas regras a serem 

seguidas. Segundo o autor, o chefe de cada comunidade começa em presença dos seus súditos 

o kuluma, que é um ritual de abertura, cujo objetivo é retirar o caráter nocivo de um certo 

alimento. Neste ritual, também chamado genericamente por Kuphaha ukanyi, de acordo com 

o autor, são evocados os espíritos dos antepassados. Depois desse ritual de abertura, as 

pessoas podem consumir a bebida livremente em suas comunidades.  

 

5.4.3 A Importância do Canhoeiro 

 

O canhoeiro é uma árvore dotada de grande importância para as sociedades africanas. 

Em algumas comunidades moçambicanas, o canhoeiro envolve valores associados à 

religiosidade e aspectos políticos utilitários. Todas estas qualidades tornam esta árvore mítica 

e especial, no que diz respeito a preservação cultural e vivência política do coletivo. Em 

                                                           
85 Informações obtidas pelo jornal NOTICIAS, (Maputo, quinta-feira, 28 de janeiro de 2016).  
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relação a religiosidade, o ritual se configura numa interpretação do mundo e, busca de 

harmonia espiritual. É uma tradição cultural antiga, voltada para uma convivência harmoniosa 

entre o mundo animal e o humano e por conseguinte, como um preparo para a conviência 

harmoniosa nas sociedades africanas. Neste contexto, o canhoeiro faz parte da cosmovisão e 

do modus vivendi das comunidades africanas.  

 No que diz respeito aos aspectos políticos, esta árvore mantém viva a tradição do 

poder de um chefe tribal, tendo em vista que o canhoeiro está associado a valores como o 

respeito aos símbolos comunitários e a lealdade às tradições. É debaixo da sombra do 

canhoeiro que os líderes comunitários e os seus membros se sentam para discutir e resolvr os 

problemas que ocorrem no quotidiano da comunidade. No mesmo período em que se 

comemoram o Gwaza Muthini e a festa do canhú, acontece um festival de música popular 

moçambicana em Maputo chamada de Festival Marrabenta. É um estilo musical e dançante 

típido de Moçambique muito apreciado pelos moçambicanos. É um rítmo alegre que está 

crescendo muito em popularidade e atualmente acontecem festivais de música marrabenta em 

Maputo que tem atraído muitos turistas. O estilo alegre e dançante da música marrabenta 

muito se assemelha com o estilo alegre e dançante das músicas afro-brasileiras. 

 

5.5 Marrabenta 

 

 A Marrabenta é uma configuração de música e dança típica de Moçambique. O nome 

Marrabenta, de acordo com Laranjeira (2010), está ligado a palavra portuguesa rebenta, que 

significa dançar em excesso. De acordo com o autor, o ritmo Marrabenta originou-se de 

Maputo, Gaza e Inhambane, região Sul de Moçambique. Segundo o autor, o nome Marrabenta 

surgiu nas décadas de 30 e 40 na Mafalala, considerado na época um dos principais bairros de 

Lourenço Marques, hoje conhecida por Maputo.  
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Figura 116 – Dança Marrabenta 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: <http://www.jornaldomingo.co.mz/images/Artigos/2014/fevereiro/16.02.2014/13.png> 

 

Figura 117 – Dança Marrabenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://noticias.mmo.co.mz/wp-content/uploads/2014/02/marrabenta-festival.jpg> 

                   

 Existia em Mafalala um cabaré chamado Comoreanos que era um local onde as 

pessoas daquela região se divertiam e dançavam um ritmo suburbano muito popular naquela 

época. Foi neste local, segundo Laranjeira (2010), que provavelmente surgiu o nome 

Marrabenta, tendo em vista que, até os anos de 1930 não se tinha este nome. Comoreanos, 

segundo Laranjeira (2010), era o nome dado a Associação Beneficente Comoreana, cujo seus 

associados eram provenientes das Ilhas Comores. As associações moçambicanas tiveram um 

papel central para resgate cultural moçambicano, tendo em vista que, 

 

As associações contribuíram para o surgimento e desenvolvimento de uma 

consciência cultural, social e política, apesar das restrições impostas pelo Estado 

colonial Português. Ao permitir a sua criação e surgimento, o Estado colonial tinha 

em vista o controle, orientação e a introdução de elementos da cultura portuguesa no 

seio destes grupos e, ao mesmo tempo, impedir a formação de uma frente comum 

por parte dos colonizados. (LARANJEIRA, 2010, p. 3) 
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 Neste contexto, a presença do Marrabenta nas associações promoveu um regresso às 

origens, “iniciado na década de 1940 por vários pensadores e dirigentes africanos”. 

(LARANJEIRA, 2010, p.3). Segundo o autor, o movimento regresso as origens, usava como 

estratégias a culinária, a poesia, a música, o desporto e a arte, com o propósito de resgatar 

identidades e valores africanos. Dentre os intelectuais da época, segundo o autor, destacaram-

se poetas como Rui de Noronha e Noémia de Sousa. No entanto, um momento marcante 

aconteceu em 1959,  

 

[...] com a realização do espetáculo musical denominado ‘Concerto de Música 

Folclórica’ envolvendo as bandas ‘Hulla-Hoop’, ‘Harmonia’ e ‘Djambu’ na AA. 

Este evento foi o primeiro da história da música negra moçambicana segundo o 

‘Brado Africano’, que o apelidou ‘O Concerto Musical do Ano’. A experiência 

serviu para confirmar a viabilidade da execução de números folclóricos. 

(LARANJEIRA, 2010, p.4) 

 

Neste sentido, as expressões musicais Marrabentas contribuíram para o resgate da 

cultura africana em Moçambique. O ritmo e a “dinâmica exibida pelas associações na segunda 

metade da década de 50 na defesa e promoção da cultura africana deveu-se às duas 

importantes figuras: Craveirinha na AA e Dabula no CAN” (LARANJEIRA, 2010, p. 40). 

 

5.5.1 O Festival Marrabenta 

 

O Festival Marrabenta86 é promovido todos os anos a partir de 2008. O festival 

contribui para a preservação e promoção da cultura moçambicana. O evento é organizado pelo 

Laboratório de Ideias, uma espécie de agência de eventos culturais. A música Marrabenta 

além de entretenimento, contribui para a reflexão sobre as questões sociais, promoção da 

cidadania e diálogo entre as gerações passadas, presentes e futuras. O ritmo Marrabenta87 

originou-se de duas grandes culturas bantu: a Emakhuwa de Angoche “rebelde” e a 

“resistente” da cultura Ronga de kaMpfumo, ambas localizadas na Munhuana, no bairro da 

Mafalala na cidade de Maputo.  

Para Laranjeira (2010), o ritmo urbano Marrabenta e a sua estilização é proveniente da 

migração de pessoas do interior para a cidade que ficaram distantes do seu meio sociocultural 

e, portanto, sujeitas a influência da cultura ocidental. De acordo com o autor, estas pessoas 

urbanizadas criaram este ritmo que é uma junção de outros que já existiam como a Magika, 

                                                           
86 Informações obtidas pelo jornal @Verdade, (Maputo, segunda-feira, 27 de janeiro de 2014). 
87 Informações obtidas pelo jornal O Autarca – Jornal Independente, (Beira, quinta-feira, 28 de março de 2013), 

Edição nº 2515. 
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Xingombela e Zukuta. Segundo o autor, o ritmo começou no final dos anos 30, mas se tornou 

mais popular na década de 50 por intermédio da orquestra Djambu, conjunto Hulla Hoope, 

João Domingos e o conjunto Harmonia.  

 

                                     Figura 118 – Orquestra Djambu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.buala.org/pt/palcos/marrabenta-evolucao-e-estilizacao-1950-2002> 

 

                             Fig. 119 – Caricatura de João Domingos 

 

 

 

 

 

      

 

Fonte: <http://www.buala.org/pt/palcos/marrabenta-evolucao-e-estilizacao-1950-2002> 

 

A orquestra Djambu, o conjunto Hulla Hoope, João Domintos e o conjunto Harmonia 

contribuíram para a popularidade deste estilo musical em Moçambique. O ritmo Marrabenta,  

 

 [...] incorporou vários ritmos folclóricos, é produto da miscigenação cultural das 

gentes do Sul do Save, e da dinâmica sociocultural. A sua estilização verificou-se 

nas Associações de Naturais que tiveram um papel importante na defesa da cultura e 

identidade cultural dos africanos no período colonial caracterizado pela supressão 

sistemática de qualquer manifestação cultural por parte dos nativos, consideradas 

folclóricas. (LARANJEIRA, 2010, p.1) 
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 Atualmente, a música Marrabenta continua sendo uma das principais referências 

culturais moçambicanas. Passou a ter maior visibilidade a partir do primeiro festival 

Marrabenta que iniciou em 2008 e tem se popularizado ainda mais a cada edição. O festival 

acontece no final de janeiro e início de fevereiro. Atualmente, o festival tem conquistado 

muitos artistas, turistas e a população moçambicana. O festival acontece na região sul de 

Moçambique nas províncias de Maputo e Gaza, nas cidades de Maputo, Marracuene, Chibuto 

e Chokwé. De acordo com Laranjeira (2010), o festival de 2010 foi considerado pelos 

músicos moçambicanos como o ano da Marrabenta. O ritmo Marrabenta “é um dos fatores 

identitários de Moçambique. Como dizia alguém, nos anos 60, Moçambique era definido por 

uma trilogia: Marrabenta, Laurentina e Eusébio. E hoje temos só a Marrabenta para nos 

identificar, pois esta nunca morre! ”. (LARANJEIRA, 2010, p. 8). Entretanto, discordamos 

desta trilogia num ponto, a saber, a ausência dos jogos de covas, tendo em vista que, a sua 

prática está permeada de valores culturais moçambicanos. Sendo assim, os jogos de covas 

também identificam o moçambicano, é uma identidade cultural, faz parte de seus afazeres, é 

uma herança dos antepassados.  

 

5.6 O Ritual Makeya e Sua Relação Com os Jogos de Covas 

 

 Makeya88 é o nome dado a um ritual de evocação aos espíritos antepassados 

moçambicanos. O ritual, na região norte e nordeste moçambicana, tradicionalmente acontece 

aos pés do Baobá, mais conhecido por embondeiro em Moçambique. Na região sul 

moçambicana, o ritual acontece aos pés do canhoeiro. No entanto, na falta destes, o ritual 

acontece em locais próximos a montanhas, rios e ribeiros. Em entrevista cedida no dia 21 de 

agosto de 2015 em Nampula, o professor José Lucas afirma que: “A escolha pelo embondeiro 

ou pelo canhoeiro é devido ao fato destas árvores viverem muitos anos, sendo assim, junta a 

força da árvore com a força dos espíritos ancestrais. Próximo a rios e ribeiros porque a água é 

considerada uma coisa espiritual e a montanha, como um local que aproxima as pessoas dos 

espíritos ancestrais”.  

 

 

 

 

                                                           
88 Makeya significa farinha. No entanto, Makeya também é o nome que se dá ao ritual de evocação aos espíritos 

antepassados. 
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Figura 120 – Embondeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 121 – Canhoeiro 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Carlos Muapanco, em entrevista cedida no dia 21 de agosto de 2015, afirma também 

que: “no ritual Makeya, usa-se quando disponível, apenas um tipo de bebida chamada de 

Otheka. Ela é produzida pela fermentação da Mapira com a Mandioca. A mistura desses dois 

componentes, depois de fermentado, produz a bebida Otheka que é usada no ritual Makeya”. 

No Brasil a Mapira é conhecida por Sorgo. Para preparar a bebida, de acordo com Muapanco, 

cozinha-se a mandioca e em seguida a amassa até virar uma papa. Pila-se a Mapira e depois a 

adiciona a papa de mandioca. Depois de fermentada a mistura, produz-se a bebida Otheka. 

Esta é a bebida mais antiga de Moçambique, segundo o professor José Lucas89, no entanto, 

está cada vez mais difícil de encontrar o Otheka em terras moçambicanas devido a influência 

de bebidas oriundas de outras culturas. 

                                                           
89 Informações obtidas em entrevista com o professor José Lucas no 21 de agosto de 2015 em Nampula, 

Moçambique. 
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Figura 122 – Mapira ou Sorgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.nutricaoemfoco.com.br/NetManager/imagens/upload/2439497725_f6447631dd.jpg> 

 

Figura 123 – Mapira ou Sorgo 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Fonte: O autor 

 

Como pesquisador, acompanhei um ritual Makeya realizado em Marrapula, Distrito de 

Nampula, com o propósito de descrever para o leitor um ritual religioso que acompanha a 

cultura milenar dos povos bantu. O ritual aconteceu num lugar chamado Mutholo90 próximo a 

um ribeiro. O local é cercado por tecidos brancos e árvores. A preparação do ritual começou 

com a limpeza do local, onde os participantes, inclusive eu, varremos o terreiro com galhos de 

plantas nativas moçambicanas. Depois o pai91 fincou algumas varetas de incenso no chão, 

algumas velas e ao meio colocou um prato cheio de farinha, que é o principal elemento do 

ritual. Sem a farinha, não acontece o ritual. O ritual começou com o pai Major Makalia92 

                                                           
90 Mutholo significa local próprio para evocação de espírito ou ainda, “árvore sagrada” 
91 Pai é o nome que se dá ao líder religioso, também pode ser chamado de Régulo que significa líder, tanto 

religioso quanto da comunidade. 
92 Informações obtidas por intermédio de uma entrevista com o Senhor Major Makalia. 
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pondo farinha nas duas mãos e, logo em seguida pela reza próximo ao ribeiro. Após a 

primeira reza, o pai jogou no ribeiro a farinha que estava nas suas mãos. 

 

                                     Figura 124 – Local do Ritual 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

                                       Figura 125 – Ritual Makeya 

 

 

 

 

                                  

 

 

Fonte: O autor 

 

Atendendo ao nosso pedido, o ritual foi proferido em língua portuguesa, tendo em 

vista que, eu não compreendo a língua Emakhuwa. Vou relatar agora as palavras proferidas 

no ritual. “Eu, que estou neste lugar, me chamo condutor Major Makalia. Hoje veio esta visita 

e não estamos aqui para arranjar problemas, não viemos aqui arranjar doenças, vimos pedir a 

sorte, a saúde. Que essa gente que veio comigo e que os trabalhos que vieram fazer, ocorra 

bem. Que os projetos que vieram fazer, o governo possa aprovar os projetos deles. E que eles 

possam reconhecer que esse lugar se chama Motholo aqui em Murrupula. Este lugar aqui é 

muito antigo, os nossos velhos já morreram e trabalharam aqui. Eu só quero pedir uma coisa 

ao espírito. Quem quer comprar carro, quer comprar avião, tem que vir aqui te pedir. Então 
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hoje, eu venho te pedir que os trabalhos fiquem certos e eu estou pedindo isso, que dê certo, e 

que o Brasil, onde saiu esse doutor, a família esteja bem, que amanhã seja gente grande. Que 

todos os espíritos que eu chamei atenda o meu pedido”.   

Toda a reza foi acompanhada por porções de farinha. Em cada frase, o pai pegava uma 

porção de farinha de um prato e a colocava em outro prato. Neste período começou a 

evocação aos espíritos ancestrais, em língua Emakhuwa. Ele dizia Makeya e evocava um 

espírito ancestral, dizia novamente Makeya e evocava outro espírito ancestral. O pai evocou 

os seguintes espíritos: AN’NAMPHUA * MUENE, ANACUMELA, AHALSSIMA * 

PIAMUENE, AMUROHIWA, ANACHOPORA, ANADJAKA, ANAMULIPA, 

ANANTHAVELA e também pediu ao espírito de deus. 

Depois começou a fazer novo pedido em língua portuguesa, como se segue. “Aqui não 

viemos pedir azar, viemos pedir a sorte, viemos pedir a saúde e, eu condutor Major não quero 

sair daqui com doença. Nós queríamos que acabasse com esse problema de guerra”. Neste 

momento me foi dada a oportunidade de fazer um pedido, e como manda a tradição do ritual, 

peguei um punhado de farinha e enquanto fazia o pedido depositava essa farinha em outro 

prato. Pedi conhecimento sobre as tradições culturais africanas e entendimento sobre o ritual 

Makeya. Continuou então o pai. “Conforme vocês espíritos daqui ouviram e os espíritos da 

terra dele, não queremos azar, queremos saúde, queremos sorte com dinheiro nas mãos, 

queremos ser apoiados”. Neste momento, o Abudo Atumane Ossofo que me acompanhou na 

pesquisa, se aproximou e começou a fazer o seu pedido. Pegou um punhado de farinha e 

começou a pedir. Ele pediu apoio financeiro para a Associação Provincial de Jogos 

Tradicionais de Nampula, para que possa continuar seu trabalho de preservação da cultura 

Emakhuwa. Logo em seguida foi a vez do professor José Lucas fazer o seu pedido. Este pediu 

aos espíritos ancestrais saúde e que eles atendessem a todos os nossos pedidos.  

A farinha estava sendo depositada no meio de algumas velas. Neste momento o pai 

também ofereceu biscoitos para os espíritos ancestrais. Em seguida foi a vez do Senhor Carlos 

Muapanco, presidente da Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula. Ele pediu 

sucesso para os nossos trabalhos e agradeceu pela oportunidade. Neste momento o pai jogou 

mais bolachas no local onde a farinha estava sendo deposita e também jogou bolachas no 

ribeiro. Começou a rezar novamente como segue: “Peço para que os espíritos ancestrais 

venham ajudar e apoiar essa gente. Aquele que vai fazer maldade a maldade volte para ele. 

Depois destas palavras, a reza continuou em língua Emakhuwa, na qual o pai reiterou os 

pedidos e agradeceu aos espíritos ancestrais. A farinha e a bolacha foram depositadas no 
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ribeiro. Assim terminou o ritual Makeya. No entanto, eu tinha ainda algumas perguntas a 

fazer ao pai sobre o ritual Makeya e ele prontamente atendeu ao meu pedido. 

Primeiro eu queria saber o nome da religião que faz o ritual Makeya. No Brasil temos 

o Candomblé e em Nampula Província de Moçambique temos o MADJENI que é a religião 

cujo ritual se chama Makeya. A religião também é conhecida por Shomntte. No entanto, em 

outras regiões de Moçambique é bem provável que se tenha um nome diferente devido aos 

costumes distintos em diferentes regiões moçambicanas. Depois eu perguntei se as pessoas 

têm o costume de frequentar os rituais ou só aparecem quanto querem fazer um pedido. 

Respondeu então o pai: Quem estar doente vem aqui pedir saúde, aquele que está 

desempregado vem aqui pedir. Todo aquele que precisa de alguma coisa vem aqui pedir. As 

pessoas também procuram o ritual para fazer consulta aos espíritos ancestrais sobre diversos 

assuntos. Procuram ainda os ancestrais para pedir orientações sobre tomadas de decisão. De 

acordo com o pai Major Makalia, durante o ritual Makeya pode ocorrer a incorporação de 

espíritos ancestrais para dar orientações aos pedidos das pessoas. Neste local, podemos 

chamar de terreiro, os espíritos ancestrais são aqueles invocados durante o ritual, ou seja, 

AN’NAMPHUA * MUENE, ANACUMELA, AHALSSIMA * PIAMUENE, 

AMUROHIWA, ANACHOPORA, ANADJAKA, ANAMULIPA, ANANTHAVELA. Esses 

espíritos são os fundadores deste local e na hierarquia existem os dois primeiros que é uma 

mulher e um homem. No entanto, cada terreiro, possui seus próprios espíritos ancestrais, ou 

seja, os espíritos ancestrais desse terreiro não são os mesmo em outro terreiro que o pai Major 

Makalia também comanda.   

Perguntei para o pai sobre a forma como os moçambicanos olham para esta religião e 

ele me respondeu da seguinte forma: “algumas pessoas a desprezam e o próprio governo 

desprezava dizendo que curandeiro não era nada”. A prática religiosa moçambicana foi 

deixada de lado no período colonial por influência da colonização portuguesa e pela difusão 

de práticas religiosas oriundas de outras culturas.  

No entanto, hoje o governo moçambicano já reconhece o curandeiro e o respeita como 

um líder religioso. Os moçambicanos estão resgatando esta cultura religiosa que foi oprimida 

pelo regime colonial e pela propagação do Islamismo em Moçambique. Atualmente, 

Moçambique possui uma cultura religiosa composta por evocação aos espíritos ancestrais, 

muçulmanos e cristãos protestantes e católicos. No entanto, a cultura religiosa moçambicana 

tem sido resgatada e ela está presente nas principais manifestações culturais de Moçambique. 

A evocação aos espíritos ancestrais está presente em grandes eventos culturais moçambicanos 

como na cerimônia “Gwaza Muthini”. A manifestação religiosa de matriz moçambicana está 
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presente em todos os seguimentos sociais moçambicanos, inclusive no seguimento 

universitário. No93 dia primeiro de agosto de 2011, a cerimónia que decorreu no Campus da 

Unilúrio, situado no bairro de Marrére, aos arredores da cidade de Nampula, envolveu o 

tradicional ritual Makeya dirigido pelo régulo daquela zona. Em relação ao ritual Makeya, 

Raul Amade em 21 de agosto de 2015 relata numa entrevista a importância da religião de 

matriz africana para o Moçambicano. 

Rinaldo. Como você descreveria a importância da religião de matriz africana para 

Moçambique? 

Raul Amade94. Como o ritual Makeya também é realizado aos pés do embomdeiro, esta 

árvore é considerada para a cultura religiosa tradicional moçambicana como sagrada. O ritual 

Makeya é um meio para se alcançar um determinado fim. Os africanos possuem uma religião 

tradicional onde o ancestral é o elo de ligação entre o homem vivo e os antepassados. O 

embondeiro é tido como o local onde os espíritos ancestrais habitam. No ritual Makeya, o 

espírito ancestral irá transmitir o sentimento de um povo, dos que ainda estão em vida, ao 

absoluto, ao soberano, aos deuses. O objetivo é encontrar a solução dos problemas da 

comunidade ou de uma pessoa. Se há um problema na comunidade e os homens não 

conseguem resolver, ou seja, ultrapassa a capacidade humana, então este é levado aos 

ancestrais, o único que pode resolver o problema. Na religião tradicional africana, existe 

sempre uma ligação entre os mortos e os vivos que acontece no ritual Makeya.   

Rinaldo. Quem é o ancestral para a religião de matriz africana em Moçambique? 

Raul Amade. Um ancestral é um indivíduo que foi considerado pela comunidade como um 

exemplo de convivência, que tenha deixado mulher e filhos, e que teve uma morte natural e 

não por acidente. Este ancestral se torna um elo de ligação e a comunidade mantém essa 

ligação com o antepassado partindo daquilo que eles tiveram dele. Os africanos possuem uma 

ligação muito íntima a partir dos próprios bens materiais até ao próprio ser humano, o outro. 

Significa que, se um determinado indivíduo da comunidade está passando mal, os ancestrais 

podem aparecer numa outra pessoa, a noite durante o sono, dando orientação sobre a cura do 

indivíduo. Há uma ligação dos ancestrais com os que estão vivos. Os ancestrais conseguem 

controlar os membros da comunidade e solucionar os seus problemas. 

                                                           
93 Informações obtidas pelo jornal Wamphula Fax. (Segunda-feira, 01 de agosto de 2011) 
94 Informações obtidas em entrevista com Raul Amade em 21 de agosto de 2015, Nampula, Moçambique. 
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Rinaldo. Existe alguma relação entre o jogo de covas moçambicano e o ritual Makeya? 

Professor José Lucas95. Este jogo era realizado em cerimônias religiosas da religião Shomntte, 

durante o ritual Makeya. Existem jogadores que enquanto jogam, evocam os espíritos 

ancestrais para ganhar a partida. E quando ganha, as pessoas que estão assistindo, ou até 

mesmo o adversário no jogo, dizem “o espírito dele é bom, acabou pedindo e já ganhou”.  

Abudo96. Existe sim uma relação muito forte entre os jogadores e o ritual Makeya. Os 

ancestrais praticavam o jogo e deixaram seus ensinamentos, seus costumes e tradições, que 

estão presentes na prática do jogo. 

Carlos Muapanco97. Quando se realizou o primeiro festival de jogos tradicionais, fase 

provincial, eu convidei o Régulo de Nampula para participar do evento. Algumas pessoas 

questionaram o convite, mas este é um jogo tradicional, e a presença do Régulo pode resgatar 

a tradição da prática do M’pale. Arranjei um espaço no museu para o primeiro festival. 

Convidei o Régulo porque acho necessário andar no regulado para ligar a tradição com a 

prática, tendo em vista que o pai, ou seja, os líderes tradicionais, possuem muitas informações 

sobre histórias e memórias dos ancestrais e, na prática dos jogos tradicionais, esses 

conhecimentos podem ser repassados para a geração futura. Esta é uma proposta da 

Associação de Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula, associar a prática do jogo aos 

conhecimentos ancestrais que o Régulo traz consigo. 

 

5.7 Momento de Reflexão 2 

 

Consideramos que o Carlos Muapanco ao propor a inclusão do régulo junto aos 

núcleos de jogos tradicionais, deu um passo fundamental para o resgate de valores históricos e 

sociais do jogo M´pale. O régulo traz consigo, conhecimentos e valores ancestrais africanos 

que perpassam gerações, e por intermédio de sua liderança comunitária e religiosa, exerce 

influência na formação social dos membros de sua comunidade. Portanto, é por meio de suas 

experiências de vida e de seus conhecimentos que que ele pode contribuir para a formação da 

identidade cultural do mais jovem. Através da sua experiência e de seus comhecimentos que o 

régulo transmite para o mais jovem a importância de sua ancestralidade, a história dos 

antepassados, a tradição cultural e valores sociais de convivência coletiva. Andar no regulado, 

                                                           
95 Informações obtidas por intermédio de entrevista com o professor José Lucas. 
96 Informações obtidas por intermédio de entrevista com o professor Abudo Atumane Ossofo. 
97 Informações obtidas por intermédio de entrevista com o presidente da Associação Provincial de Jogos 

Tradicionais de Nampula Carlos Muapanco. 
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como afirma o Carlos Muapanco, é caminhar conforme as tradições, valore e costumes dos 

seus ancestrais africanos. Este caminhar engloba costumes, ancestralidade, respeito e 

tolerância, valores éticos e morais, é ter uma forte consciência coletiva, é compartilhar, e 

acima de tudo, valorizar a sua própria cultura. 

Os rituais se configuram como um “sistema cultural de comunicação simbólica” 

(THISEN, 2014, p. 155), e por consequência contribui para a preservação da cultura 

moçambicana.  Os rituais, segundo Silva M. (2008), também indicam múltiplas práticas de 

relacionamento. Neste sentido, é por meio do ritual Makeya, dos rituais de abertura da 

celebração Gwaza Muthini e a festa do canhoeiro que o moçambicano resgata e valoriza a sua 

cultura e a sua ancestralidade. A relação do jogo com a religião africana pode ser fortalecida 

quando acontece a participação mais efetiva do régulo junto aos núcleos de jogos tradicionais 

de Nampula.  É desta relação que os aspectos culturais moçambicanos podem ser preservados 

e valorizados, inclusive a própria religião moçambicana, pois, durante as partidas, é que 

alguns jogadores evocam espíritos ancestrais para lhe ajudar a vencer o jogo.  

Neste contexto, podemos perceber a importância da religião de matriz africana para a 

sociedade moçambicana, pois ela também está presente em vários contextos culturais, como 

na celebração Gwaza Muthini, na festa do canhoeiro e na prática do jogo Mancala. Após o 

período da colonização, a religião de matriz africana em Moçambique tem sido mais 

valorizada e a consequência disso se faz presente em diversas manifestações culturais bem 

como em todo o contexto social moçambicano, inclusive em alguns eventos universitários, 

como apuramos nesta pesquisa. No entanto, Moçambique atualmente se configura como um 

país bem eclético, com apreço a tolerância religiosa, como foi a situação que encontramos no 

ambiente do jogo.  

Consideramos que o jogo contribui para preservar a tolerância religiosa, tendo em 

vista, ser um lugar onde pessoas de diferentes religiões compartilham o mesmo espaço e 

tempo numa relação de respeito a diversidade religiosa. Encontramos no ambiente do jogo, 

mulçumanos, cristãos, religião tradicional africana, todos participando e interagindo com o 

jogo. Alguns evocam espíritos ancestrais para vencer, outros fazem suas preces ou se 

ausentam por alguns instantes para fazer as preces na mesquita, e assim que termina, volta 

para o ambiente do jogo. Sempre numa relação de respeito a diversidade religiosa. Os rituais 

associados as festividades históricas em Moçambique contribuem para resgatar a história 

deste povo bem como para valorizar e heroicizar a resistência moçambicana contra a invasão 

colonial. Conjuntamente aos rituais celebrativos encontram os rituais religiosos 

moçambicanos, por isso são chamados de rituais associados, pois é por intermédio destes é 
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que se constroem o elo de ligação entre o presente, passado e futuro, por meio da figura dos 

ancestrais moçambicanos.   
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CAPÍULO 6 – ASPECTOS SOCIAIS E FILOSÓFICOS DO M’PALE 

 

 Neste capítulo, refletiremos sobre os aspectos sociais e filosóficos presentes nos jogos 

de covas moçambicanos que, por serem tradicionais, estão permeados de práticas culturais 

africanas, como o compartilhar, a coletividade, o filosofar, a ludicidade, lazer e sociabilidade. 

Entretanto, o contexto global na qual se encontra inserido o universo africano e a 

globalização, tem influenciado a concepção social do homem africano e, por muitas vezes, tal 

influência tem caminhado na contramão daquilo que é a tradição cultural africana. Estudar a 

sociologia que acontece em África bem como os efeitos da globalização, não é o objetivo da 

tese, porém, importa-nos saber, na visão do africano, quais são os impactos sociais causados 

pela globalização em sua cultura tradicional e, até que ponto, a prática dos jogos de covas, 

pode contribuir para resgatar valores sociais que atualmente tem sido substituído por valores 

oriundo de outras culturas, principalmente a ocidental. 

Para tanto, foi-se necessário buscar apoio junto com a comunidade acadêmica de 

Nampula, por intermédio de Artur José, Aurélio Mendes Muconha, Mecussete Ali Abdala, 

Inácio Pinto Inácio, Trintachantre e Saíde Bacar Saíde, graduandos do último período de 

Sociologia com habilitação em Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de 

Nampula. Além desses, contamos também com a participação de Jessemusse Cacinda e Raul 

Amade, filósofos graduados pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula em 

Moçambique. A reflexão apresentada na discussão que se segue, discorre sobre a concepção 

do sociólogo africano e, portanto, sem nenhuma influência da minha concepção sociológica 

oriunda da escola ocidental. 

 

6.1 Características Sociológicas Africanas 

 

Segue abaixo a concepção de Artur José, aluno do último período do curso de 

sociologia com habilitação em antropologia, sobre a sociologia que nasce em África e a sua 

distinção em relação a sociologia ocidental. A sociologia africana está ligada diretamente aos 

aspectos da cultura ancestral africana, no entanto, a globalização e a concepção sociológica 

ocidental caminha na contramão daquilo que é mais importante para o africano, ou seja, sua 

ancestralidade, sua tradição, isto é, sua cosmovisão africana. Tal constatação é observada na 

entrevista cedida por Artur José, aluno concluinte do curso de sociologia com habilitação em 

antropologia no dia 25 de agosto de 2015 em Nampula. 
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Rinaldo. Existe alguma característica sociológica africana que se difere da concepção 

sociológica ocidental? 

Artur José98. Quando se fala numa sociologia africana, parte do princípio de que a sociologia 

não surgiu em África, entretanto, da necessidade de adequar os estudos sociais ocidentais a 

realidade africana. E para que isso ocorra, o sociólogo africano busca alguns pressupostos 

antropológicos, o que significa que a antropologia vai conciliar muito a própria sociologia, 

tendo em vista que, para julgar o social no contexto africano é preciso ir ao encontro daquilo 

que são os seus traços culturais. Na cultura africana está presente o partilhar e a 

ancestralidade, que é a maior referência das sociedades africanas. Esses aspectos culturais 

devem ser levados em conta numa análise sociológica. A sociologia africana, a que nasce em 

África, está mais preocupada em perceber de que maneira as coisas acontecem, e porque elas 

ocorrem assim, levando em consideração a cultura africana. E perguntando o por que as 

coisas acontecem assim, vamos encontrar um aspecto cultural que faz com que certos 

fenômenos ocorram.  

Rinaldo. Isso quer dizer que os fenômenos sociológicos africanos sofrem influência direta da 

cultura? 

Artur José. Muitas vezes, as causas de uma questão que acontecem em um determinado local, 

são porque as pessoas daquela região se divertem e agem desta ou daquela forma. Neste 

contexto, a antropologia em África, vem mais a conciliar e trazer respostas para a sociologia. 

A sociologia surgiu no ocidente para dar respostas a situações ligadas a questões da 

urbanidade como por exemplo, os fenômenos de natureza criminal, os processos de 

socialização entre outras questões. Mas ainda há outros aspectos que ocorrem que não estão 

ligados aos grandes centros das cidades urbanas, mas precisam também obter respostas da 

sociologia. As respostas, na concepção sociológica africana, devem levar em consideração 

com aquilo que são os traços do local, as causas dos fenômenos, o porque essa atividade 

ocorre naquele espaço. Neste contexto, pode-se encontrar uma resposta por via de traços 

culturais, ou seja, aspectos ligados a alguma cultura. Então dali em algum momento a 

sociologia africana precisa muito de perceber a causa das coisas em função da própria cultura 

dos indivíduos. Mesmo a questão dos problemas urbanos, as vezes tem respostas culturais. 

Em África, as discussões aprofundadas sobre determinada questão levam a uma resposta 

                                                           
98 Informações obtidas em entrevista com Artur José, graduando em Sociologia com habilitação em 

Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula, em 25 de agosto de 2015, Nampula, 

Moçambique. 
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cultural, ou seja, sempre tem uma ligação com alguns aspectos da cultura. Embora em África, 

uma questão possa ter uma resposta de natureza econômica, ela também tem uma influência 

do traço cultural. Neste sentido, a sociologia em África é muito conciliada com as coisas 

ligadas a antropologia, ou seja, com as coisas ligadas a cultura.  

Rinaldo. A globalização tem afetado os referenciais históricos e culturais africanos? 

Artur José. O processo de globalização tem afetado as referências histórias africanas e a 

consequência disso é a substituição do que é tradicional, das coisas que pertencem a própria 

cultura africana, por outras práticas da cultura ocidental. A consequência disso, acarreta no 

fenômeno da perda de identidade, daquilo que pertence ao povo africano e, hoje, por causa da 

globalização, muitos aspectos da cultura local estão sendo substituídos por referenciais 

ocidentais. Daí a necessidade de investigarmos com maior profundidade os impactos causados 

pela influência da cultura ocidental em Moçambique por meio da globalização para então 

compreender a forma como a sociologia tem se desenvolvido em Moçambique.  

Rinaldo. Investigar a sociologia africana não é o objetivo da tese, entretanto, compreender 

como acontece o processo de socialização dos participantes nos núcleos de jogos tradicionais, 

faz parte de nossa investigação. Nesse sentido, procuramos apontar em seguida o valor social 

dos jogos de covas para a cultura africana. 

 

6.2 Aspectos Sociológicos Africanos nos Jogos de Covas 

 

Um dos objetivos de nosso trabalho é investigar o valor social do jogo Mancala IV 

para a cultura africana, em particular, a cultura moçambicana. Para tanto, fizemos 

observações e entrevistas, sobre o valor social que o moçambicano atribui para o jogo de 

covas M’pale, uma das variações do Mancala IV. Em entrevista cedida no dia 25 de agosto de 

2015 em Nampula, Artur José expressa a sua concepção, do ponto de vista sociológico, sobre 

a importância do jogo africano M’pale para a cultura moçambicana. 

Rinaldo. Qual é o valor social dos jogos tradicionais, em particular o jogo de covas africano, 

para a cultura moçambicana? 
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Artur José99. Do ponto de vista sociológico, os jogos tradicionais possuem um valor social a 

partir do momento em que eles representam uma identidade, uma herança. Os jogos africanos, 

levam-nos a recordar dos tempos de nossos antepassados. No entanto, os jogos tradicionais 

hoje, estão indo de encontro com uma prática da realidade que preocupa, a partir do momento 

em que o jogo passa a não se identificar com as práticas culturais ancestrais. Esta situação, 

por sua vez, entra em choque ideológico com os antepassados, a partir do momento que os 

jovens não querem se identificar com o passado de seus ancestrais, os mais velhos.  

Rinaldo. O que tem despertado a falta de interesse do jovem moçambicano pelas práticas 

culturais dos antepassados? 

Artur José. Hoje o jovem africano conhece mais clips norte americano do que aquilo que 

acontece em seu quintal, que é seu país. Sente-se bem quando se identifica com a cultura 

europeia e não a sua, e essa prática gera um problema. No futebol, por exemplo, um jogo que 

não é tradicionalmente praticado em Moçambique, não há êxito. Com o M’pale e o Ntxuva, 

que são jogos tradicionais moçambicanos, acontece êxito quando o moçambicano participa de 

torneios internacionais, porque é dele, é a realidade dele, é um jogo africano. Com os jogos 

tradicionais hoje, se o moçambicano tiver a visão que isso lhe pertence e se levar adiante, 

poderá ter a mesma visibilidade que tem o futebol hoje. No entanto, esta falta de interesse 

bem como muitos problemas que acontecem em Moçambique estão ligados a questão da 

globalização, como um consumo exacerbado, um consumo de forma cega. Moçambique não 

conseguiu no processo da globalização criar uma fronteira, tipo: “o que deve entrar e o que 

não deve entrar”, nas tradições: “o que deve ficar e o que deve ceifar”. Atualmente na cultura 

moçambicana aceita-se tudo que é proposto pela globalização e retira-se tudo que é 

tradicional, e o resultado disso é que não fica com nada. 

Raul Amade100. Os jogos, para os africanos, em particular os jogos de covas, tem um valor 

social muito elevado. Em princípio, os africanos por tradição cultural, possuem uma visão 

comunitária, sempre partilhando as coisas uns com os outros, compartilhando ideias, anseios, 

alimentos e perspectivas de vidas. Os jogos tradicionais acaba sendo um instrumento de 

encontro para discussão e trocas de ideias, o que contribui para a formação da unidade entre 

                                                           
99 Informações obtidas em entrevista com Artur José, graduando em Sociologia com habilitação em 

Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula, em 25 de agosto de 2015, Nampula, 

Moçambique. 
100Informações obtidas em entrevista com Raul Amade, graduado em Filosofia pela Universidade Pedagógica 

Delegação de Nampula, em 25 de agosto de 2015, Nampula, Moçambique. 
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as pessoas e leva a criação de laços de afeto e aproximação de uns com os outros. Acima de 

tudo, o jogo acaba sendo um elo para a união entre as pessoas. Podemos considerar o jogo 

como um instrumento de resgate cultural africano, pois as ideias individualistas que hoje 

encontramos aqui em Moçambique é devido a influência ocidental, e o jogo hoje contribui 

para resgatar o caráter comunitário presente nas tradições culturais africanas. A princípio, o 

africano sempre foi de viver em comunidade, uma vida de partilha, se é uma refeição, todos 

estão ali sentados participando. 

Rinaldo. Podemos considerar que a coletividade e a partilha se fazem presentes na prática do 

jogo? 

Raul Amade. No passado, os homens quando se encontravam, ficavam a conversar de um 

lado e as mulheres de outro. E nestes encontros os homens usavam o jogo para a diversão e 

troca de ideias. As mulheres preparavam as refeições e levavam para os jogadores no local 

onde estavam a jogar, geralmente embaixo de alguma árvore, como uma mangueira, cajueiro, 

que era um local onde se reuniam para trocar ideias e discutir questões que estavam 

relacionadas apenas para homens. As mulheres também se reuniam e discutiam questões que 

estavam relacionadas apenas as mulheres. Os alimentos eram então compartilhados por todos 

que estavam ali reunidos a jogar. Nesta época, o jogo estava mais voltado para homens 

adultos, pois as conversas e as ideias ali partilhadas diziam respeitos apenas ao gênero 

masculino. As relações de gênero no passado aconteciam de forma restrita. Quando os 

homens se reuniam para trocar ideias, os assuntos diziam respeito apenas as questões 

masculinas e quando as mulheres se reuniam para trocar ideias, os assuntos giravam em torno 

de questões femininas. Os jovens e as crianças estavam restritas a ouvir os ensinamentos dos 

adultos, não lhes sendo permitidos opinar em discussões com os adultos sobre quaisquer 

assuntos. O estar reunidos para jogar e discutir questões sociais representa o caráter coletivo 

das sociedades africanas. O lanche compartilhado por todos durante a prática do jogo 

representa a partilha. 

Rinaldo. A partilha e a coletividade são valores sociais africanos presentes na prática do jogo. 

Existem outros componentes sociais? 

Artur José. A diversão é um componente social presente em todas as sociedades. Os africanos 

no passado sentavam e se divertiam logo após a um ritual religioso, onde as pessoas recebiam 

uma resposta ou uma satisfação sobre uma determinada questão. A diversão acontecia por 



225 
 

intermédio do jogo, da bebida e das danças. No jogo, muita coisa acontece que transcende 

aquilo que é uma mera diversão. Por isso é que se diz jogo tradicional. O termo tradicional 

significa que não é simplesmente um jogo qualquer que aparece para divertir as pessoas. Vai 

muito além da diversão, por isso é que os jogos tradicionais moçambicanos devem ser 

preservados na sua integridade para que do ponto de vista sociológico as pessoas percebam 

que o componente de diversão possui um significado menor do que o componente de partilha 

que é da cultura africana. O africano precisa do outro, precisa partilhar o que tem, inclusive 

sentimentos, sejam alegres ou tristes. O jogo tradicional representa um traço cultural e por 

isso quando falamos de jogos tradicionais de Nampula, não vai ser diferente de falarmos de 

jogos tradicionais da África do Sul, do Brasil, e de outros países. O jogo tradicional representa 

um grupo de pessoas, dependendo de como ele é praticado. Quando se fala em M’pale, a 

primeira impressão que temos é que são os Emakhuwas, ou seja, o jogo representa uma 

identidade Emakhuwa. Os jogos tradicionais representam uma identidade de um povo, uma 

cultura, um grupo de pessoas, e por isso transcende aquilo que é apenas uma mera tradição.  

Rinaldo. Podemos dizer que o jogo de covas praticado em África identifica o africano, ou 

seja, representa a sua cultura? 

Artur José. Qualquer jogo, inclusive aqueles que poderíamos pensar que é apenas uma mera 

diversão, identifica um grupo. Muitos jogos que conhecemos hoje em dia foram promovidos 

por um grupo de pessoas e estes representam a identidade de quem os criou. O local onde as 

pessoas praticam o jogo também identifica a sua cultura, pois é um espaço para além da 

convivência entre elas. O local onde se pratica o jogo em África, existe muita coisa conforme 

a cultura africana, ou seja, ali as pessoas conseguem relembrar o passado e os melhores 

indivíduos que se identificaram com aquele tipo de jogo. Cada um que está neste local em 

função da sua abnegação e entrega também vai se identificar com quem conhece ou aprendeu 

este tipo de jogo. Aquele espaço é um espaço impar para o africano. No entanto, hoje em dia, 

por influência ocidental, algumas pessoas não procuram mais se identificar com aquilo que 

pertence a sua própria cultura, o que é a característica do africano. 

Raul Amade. Estes jogos identificam os africanos a partir do momento em que eles são 

indivíduos que vivem em comunidade, ou seja, eles não conseguem viver isolados. O africano 

não é igual ao europeu em que aqui está um prédio e nele moram várias pessoas, onde um 

vizinho não conhece o outro vizinho, e ninguém se preocupa ou está preocupado com a vida 

do outro, o que faz ou deixa de fazer. Já o africano é diferente. Ele quer conhecer o seu 
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vizinho, quais são os desejos do seu vizinho, de onde ele veio e o que cada um pensa um do 

outro. Através dos jogos tradicionais os africanos se relacionam, se conhecem e se percebem 

como pessoas. Nas partidas, os indivíduos se comunicam, discutem várias questões da 

comunidade, se divertem, discutem problemas individuais e sociais e, por conseguinte buscam 

soluções coletivas para os mesmos. 

Rinaldo. A geração moçambicana atual possui consciência sobre a importância dos jogos 

tradicionais para a preservação de sua cultura? 

Artur José. Os jogos tradicionais as vezes são marginalizados por serem considerados 

atividades que não fazem mais parte da realidade atual. O maior problema é o conceito de 

tradicional. Tradicional acaba sendo concebido como algo que já não faz parte da nossa 

realidade, algo que já passou. No entanto, a concepção de tradicional é algo que permanece 

com o tempo, independente das transformações sociais que permeiam o mundo 

contemporâneo. O jogo tradicional se manteve com o tempo, é uma herança dos antepassados. 

Agora, hoje em dia, com a influência ocidental, onde as pessoas estão mais preocupadas em 

ter do que o ser, acaba-se trazendo uma conotação de que o sentar a jogar é uma perda de 

tempo. Tempo este que poderia está sendo aproveitado para o sustento. Esta visão, acaba 

desprezando o valor cultural e o valor social dos jogos tradicionais. 

Rinaldo. A dinâmica de convivência do mundo ocidental, oriundas da globalização e do 

processo de colonização europeu, deixaram em Moçambique, resquícios de uma cultura 

capitalista, onde as pessoas se preocupam mais com o individual do que com o coletivo. 

Entretanto, os jogos tradicionais possuem um papel central neste contexto, pois na prática 

deles, pode-se resgatar valores sociais que perpassam gerações africanas. Dentre esses, 

destacamos o caráter comunitário e a partilha, valores que os povos africanos carregam como 

herança cultural desde os primórdios e, que nos últimos anos tem se perdido por influência 

ocidental. O valor social dos jogos de covas africanos também está presente nas relações 

sociais que se estabelecem no local do jogo. Além de promover a sociabilidade entre seus 

praticantes, os núcleos de jogos de covas se configuram num lugar onde se promove a 

solidariedade humana, conforme o relato do senhor Patrício Intupere Muravia101, presidente 

do núcleo do Clube Tradicional da Rua da França que nasceu em 1987. O clube, também 

                                                           
101 Informações obtidas em entrevista com o senhor Patrício Intupere Muravia em 18 de agosto de 2015, na 

cidade de Nampula em Moçambique. O senhor Patrício Intupere Muravia não possui escolaridade, no entanto, 

possui pela sua experiência de vida uma enorme sabedoria popular proveniente de seus ancestrais. Administra o 

clube com sabedoria e competência. 
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chamado de Clube Familiar, atualmente é formado por dezesseis membros. Além de ser um 

local para lazer e diversão, o clube desempenha um papel social muito importante junto aos 

seus membros, conforme a entrevista abaixo cedida pelo presidente desse núcleo no dia 18 de 

agosto de 2015.  

Rinaldo. Os jogadores se reúnem no núcleo Clube Tradicional todos os dias? Qual é a relação 

entre os praticantes dos jogos de covas? 

Patrício. Em nosso núcleo, os jogadores se reúnem todos os dias para jogar. Existem 

jogadores que jogam pela manhã e a maioria no final da tarde, geralmente depois do trabalho. 

Aqui, existe bastante amizade e respeito. Os membros do núcleo sempre ajudam uns aos 

outros. Quando algum membro do clube está com alguma dificuldade financeira, nos 

reunimos para arrecadar dinheiro e dessa forma conseguimos suprir as necessidades daquele 

membro. Se algum membro estiver doente, nos reunimos para leva-lo ao hospital. Se um dos 

nossos amigos perde a vida, nos reunimos e contribuimos e com isso oferecemos ajuda para 

os seus familiares. Neste núcleo o que importa é estar juntos, nos momentos alegres para se 

divertir como nos momentos difíceis, com apoio e solidariedade. A união dos membros de 

nosso núcleo é que faz a diferença nas relações que se estabelecem no Clube.  

Rinaldo. O clube ainda monitora os seus membros para oferecer suporte para a solução dos 

problemas do cotidiano. O monitoramento ocorre durante as partidas, pois na ausência de um 

membro, os outros conversam e procuram saber o que aconteceu ou se está acontecendo 

algum tipo de problema. Para tanto, se reúnem no clube, faz-se levantamentos sobre os 

problemas e buscam soluções para os mesmos. Sendo assim, o clube não existe apenas para 

divertir os seus membros, o clube promove também a união e solidariedade entre os seus 

associados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

                                Fig. 126 – Patrício Intupere Muravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fonte: O autor 

 

6.3 Os Jogos de Covas e as Relações Sociais 

 

Os jogos são importantes para o fortalecimento das relações sociais africanas. Por 

tradição cultural africana, o africano conversa mais com um vizinho, um irmão ou membros 

da sua comunidade, do que com a própria esposa. A interação dos africanos com os seus 

amigos e vizinhos acontece com maior frequência no local onde se realizam as partidas de 

jogos tradicionais, onde estão todos juntos102. É uma prática ancestral africana, no entanto, 

estas práticas estão se perdendo hoje em Moçambique devido a influência ocidental presente 

no fenômeno da globalização. Entretanto, por meio dos jogos de covas, é possível resgatar e 

promover práticas culturais africanas, como a partilha, coletividade e a sociabilidade entre 

seus praticantes. O jogo também contribui para preservar a lingual local, tendo em vista que 

ao praticar o jogo, os praticantes se comunicam em sua líntua materna, conforme enfatiza 

Aurélio Mendes103 em sua entrevista no dia 25 de agosto de 2015. 

Rinaldo. Sociologicamente, podemos dizer que os jogos de covas desempenham um valor 

social para a preservação da cultura moçambicana? 

Muconha. Do ponto de vista social, o jogo de covas possui aspectos sociais positivos como o 

da preservação da língua materna. Eu sou natural do Distrito de Matola da Província de 

                                                           
102 Uma partida de jogos tradicionais geralmente é realizada por duas pessoas, no entanto, ao redor dos 

competidores, é muito comum encontrarmos dezenas de pessoas assistindo a disputa. Nas competições, podemos 

encontrar até centenas de pessoas a acompanhar as partidas. 
103 Informações obtidas em entrevista com Aurélio Mendes Muconha, graduando em Sociologia com habilitação 

em Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula, em 25 de agosto de 2015, Nampula, 

Moçambique. 
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Maputo região sul de Moçambique, cuja língua local se chama Changana que é mais falada 

em todo o Sul do país. Outras línguas são faladas também na região sul de Moçambique, 

como o Ronga e Tsonga.  Durante as partidas, os jogadores e as pessoas que assistem ao jogo, 

se comunicam em língua local. No sul de Moçambique, se comunicam geralmente em 

Changana, no norte do país, em Emakhuwa. Em virtude disso, considero ser o jogo um 

instrumento que contribui para a preservação da língua materna. É um aspecto positivo do 

jogo porque valoriza a cultura da língua local, ou seja, é um valor social dos jogos de covas. O 

jogo também permite a coesão social, porque durante as partidas, as pessoas mantêm o 

diálogo, discutem sobre fenômenos sociais e, consequentemente passam a se conhecer 

melhor. Além disso, o jogo promove a união das pessoas que estão ali envolvidas, as que 

jogam e as que estão assistindo. Temos percepção disso, quando nos deparamos com uma 

situação em que determinado bairro está sofrendo pelo número elevado de furtos. Os 

jogadores daquele local começam a criar estratégias para combater este problema de ordem 

social. Uma possível estratégia seria a organização de equipes de jovens e adultos para 

circular o bairro no período noturno, onde geralmente acontecem os furtos. Esta talvez seria 

uma estratégia para minimizar aquele problema. Teríamos então uma ideia surgida durante o 

momento da partida. No entanto, várias outras questões, de diversas naturezas, podem ser 

discutidas naquele momento. Isto é o que promove a coesão social das pessoas envolvidas 

pelo jogo. 

 

6.4 Ação Social Realizada Pela Associação Provincial de Jogos Tradicionais 

 

Segundo Muapanco104, a Associação de Jogos Tradicionais de Nampula, realiza 

durante os intervalos das partidas em torneios, um trabalho social, de caráter preventivo de 

saúde pública. Em parceria com a Associação, ativistas HIV/AIDS, realizam palestras onde 

levam informações sobre tratamento e prevenção contra a AIDS, que é um grande problema 

de saúde pública no continente africano e no mundo. As parcerias também são firmadas com 

agentes de saúde que transmitem informações sobre o contágio e prevenção de diversas 

doenças bem como o combate a epidemias. 

É um local onde se pode coletar e transmitir mensagens. Durante um intervalo entre 

uma partida e outra, pode acontecer, durante uns cinco minutos, uma pequena palestra, onde 

as pessoas podem falar sobre diversos assuntos. Uma pessoa que está ali participando, hora 

                                                           
104 Informações obtidas em entrevista com o senhor Carlos Muapanco, presidente da Associação Provincial de 

Jogos Tradicionais de Nampula, em 21 de agosto de 2015 em Nampula, Moçambique. 
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jogando, hora assistindo, as vezes pede a palavra para falar sobre este ou aquele assunto de 

interesse coletivo, como por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis onde ocorre a 

informação sobre prevenção e contágio da doença. Os mais jovens recebem orientações dos 

mais velhos sobre diversos assuntos, principalmente de convivência humana. Em 

contrapartida, os mais velhos também podem receber orientações sobre assuntos que eles 

ainda não conhecem bem como orientações para prevenir doenças que afetam principalmente 

a população da terceira idade. 

 

6.5 Valor Social do Jogo em Cabo Delgado 

 

O jogo em si reflete a legação da sociedade. A prática do jogo é um legado dos 

ancestrais africanos e está mais enraizado no interior de Cabo Delgado do que nas grandes 

cidades. Cabo Delgado é uma província de Moçambique localizada no norte do país cuja 

capital é a cidade de Pemba. A língua local predominante é o Emakhuwa. A prática dos jogos 

de covas nessa província é relatada por meio de entrevista com Saíde105 em 27 de agosto de 

2015. 

Rinaldo. Qual o valor social dos jogos de covas em Cabo Delgado? 

Saíde. Meu pai veio de uma cidade do interior de Cabo Delgado para a cidade de Pemba que é 

a capital desta Província, e trouxe consigo o legado do jogo. Ele me ensinou a jogar e 

consequentemente durante as partidas me conferiu conhecimentos que perpassam gerações. 

As pessoas que migram do interior para a cidade, como aconteceu com o meu pai, trazem 

consigo a cultura do jogo e perpassam esse legado para as suas gerações futuras o que 

contribui para resgatar a identidade do jogo nos grandes centros. Os jogos de covas 

identificam-se mais com a cultura do interior do que a cultura da cidade, pois as grandes 

cidades moçambicanas sofrem grande influência dos efeitos da globalização e com isso 

acabam perdendo traços da sua própria identidade. Neste contexto, a cidade é bombardeada 

por uma diversidade cultural e este fenômeno acaba por ceifar traços do legado da própria 

cultura local. Entretanto, a prática do jogo exerce um papel fundamental na preservação da 

cultura local, tendo em vista que a dinâmica do jogo está impregnada de valores culturais e 

sociais africanos. Portanto, a contribuição do jogo para a preservação da cultura moçambicana 

                                                           
105 Informações obtidas em entrevista com Saíde Bacar Saíde, graduando em Sociologia com habilitação em 

Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula, em 27 de agosto de 2015, Nampula, 

Moçambique. 
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é o principal valor social dos jogos de covas em Cabo Delgado.  No entanto, a prática do jogo 

também revela aspectos negativos na dinâmica social das cidades africanas na 

contemporaneidade.  

 

6.6 Aspecto Negativo da Cultura do Jogo 

 

 Na prática dos jogos de covas acontecem situações que se configuram como aspectos 

negativos. Destacaremos alguns destes aspectos na concepção de um grupo de alunos 

graduando em sociologia da Universidade Pedagógica Delegação de Nampula. 

Rinaldo. Na prática dos jogos de covas acontecem situações que poderiam se configurar como 

um aspecto negativo do ambiente do jogo? 

Muconha106. Um fator negativo do jogo, são as discussões que envolvem assuntos de natureza 

íntima. Na minha opinião, o ambiente do jogo não é um local propício para tratar de assuntos 

como ejaculação precoce, falta de ereção, relação sexual com a namorada, com a esposa ou 

qualquer assunto de natureza íntima. A questão é que esses assuntos vão saindo nas 

discussões sem levar em conta ser o jogo um ambiente em que se encontram presentes 

pessoas adultas, jovens e adolescentes.  Esse tipo de assunto não se torna saudável para que 

um adolescente de quatorze ou quinze anos o ouça com tanta frequência. As discussões 

envolvendo assuntos de natureza íntima poderá estimular o adolescente e fazer com que ele 

inicie ainda muito cedo uma vida sexual ativa, embora não tenha uma idade específica para 

que um indivíduo inicie uma vida sexual. Tratar desse assunto pode antecipar a sexualidade 

do adolescente. Ele vai ouvindo ali durante as partidas, vai despertando a curiosidade e a 

consequência é o início de uma vida sexual precoce. O estímulo se dá pela intenção de que 

quando estiver num ambiente do jogo, este não vai ficar de fora, vai ter algo a falar e isso 

significa, que é possível que já tenha adquirido uma experiência sexual. Neste caso, este 

adolescente terá antecipado sua vida sexual sem está devidamente preparado, com 

informações de prevenções de doenças que são sexualmente transmissíveis e a 

responsabilidade sobre uma gravidez na adolescência. Então, o ambiente do jogo não se 

configura num local propício para falar questões de natureza íntima das pessoas. Falar e 

orientar sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis é positivo, agora falar de 

momentos íntimos com a esposa ou com a namorada, estimula a sexualidade do adolescente. 

                                                           
106 Informações obtidas em entrevista com Aurélio Mendes Muconha em 27 de agosto de 2015 em Nampula, 

Moçambique. 
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Rinaldo. Você é originário de qual região de Moçambique. A temática sexualidade é 

contemplada na escola moçambicana?  

Mecussete Ali Abdala107. Eu sou natural do Distrito de Angoche da Província de Nampula, 

região norte de Moçambique, cuja língua local se chama Ekoti. O sistema educacional 

moçambicano tem como princípio a instrução dos alunos da educação básica para as questões 

da sexualidade. No entanto, é uma educação voltada para orientações sobre higiene íntima e 

doenças sexualmente transmissíveis. A orientação nestes termos é importante para a 

construção de uma consciência no aluno sobre a prevenção de doenças e a proteção do corpo. 

Comentários envolvendo relações sexuais não possuem caráter educativo, ao contrário disso, 

possuem uma perspectiva que podem estimular e despertar a sexualidade do adolescente de 

forma precoce.  

Inácio Pinto108. Este jogo, traz consigo socialmente algo positivo porque ensinam aos mais 

jovens a não se desviar das normas estabelecidas pela sociedade. No entanto, considero como 

algo negativo, como eu tenho observado em Zambézia, o fato de não haver trocas de 

conhecimentos entre anciões e os mais jovens. Os anciões apenas compartilham seus 

conhecimentos, suas experiências de vida e valores, sem dar oportunidade para que o jovem 

possa exprimir o conhecimento construído na escola e na interação cultural advindo da 

globalização. Na minha concepção, falta para o mais novo a oportunidade para exprimir o que 

está acontecendo no mundo, as transformações sociais e as tendências do mundo 

contemporâneo.  

Rinaldo. O senhor Trinta Chantre, mas conhecido por Trinta, graduando em sociologia pela 

Universidade Pedagógica da Delegação de Nampula, é quem intermediou as entrevistas com 

alunos do curso de Sociologia. O senhor Trinta, como é chamado carinhosamente, e por 

muitas vezes eu brincava com ele o chamando de sessenta dividido por dois, hora o chamei de 

vinte mais dez, trabalha na residencial da Universidade Pedagógica onde fiquei hospedado. 

Entre as muitas conversas sobre as pesquisas e as dicas por ele proferida, trouxe para um 

debate sobre os aspectos sociais dos jogos de covas, seus amigos graduando do curso de 

Sociologia. Foi uma entrevista muito agradável, com o Aurélio Mendes Muconha, Saíde 

                                                           
107 Informações obtidas em entrevista com Mecussete Ali Abdala, graduando em Sociologia com habilitação em 

Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula, em 27 de agosto de 2015, Nampula, 

Moçambique. 
108 Informações obtidas em entrevista com Inácio Pinto Inácio, graduando em Sociologia com habilitação em 

Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula, em 27 de agosto de 2015, Nampula, 

Moçambique. 



233 
 

Bacar Saíde, Inácio Pinto Inácio e Mecussete Ali Abdala, na qual foi coletada a concepção de 

cada um sobre o papel social dos jogos de covas em Moçambique. O senhor Trinta é natural 

da região norte do Distrito de Nampula, província de Nampula, cuja língua local se chama 

Emakhuwa. 

 

6.7 Inclusão Social por Intermédio dos Jogos de Covas 

  

 No contexto atual, existem pessoas que percebem o jogo apenas como entretenimento. 

No entanto, dependendo da relevância que se possa atribuir ao jogo, ele pode contribuir para a 

inclusão social das pessoas. O Carlos Muapanco em entrevista cedida no dia 21 de agosto de 

2015, relatou que possui um amigo que jogava futebol com ele, antes de sofrer um acidente 

em que perdeu uma de suas pernas. A deficiência do amigo, o impossibilitou de praticar o 

futebol e, ainda o afastou do convívio social pela dificuldade em se locomover. Os amigos, 

com o tempo, começam a se afastar e, a pessoa se sente frustrada pelo o abandono. Neste 

contexto encontrava-se o amigo do Carlos Muapanco, sendo que, havia bastante tempo que 

eles não se viam. Porém, o Carlos Muapanco se lembrou do amigo e resolveu lhe fazer uma 

visita. Como o amigo não podia jogar futebol, ele levou um tabuleiro de M’pale para que eles 

pudessem se divertir e dialogar, tendo em vista que, a deficiência física do amigo não o 

impedia de praticar o jogo de covas. Jogaram bastante, se divertiram com o jogo, conversaram 

sobre diversos assuntos inclusive sobre a situação de abandono em que ele se encontrava. No 

entanto, neste dia, ele ficou muito satisfeito com a visita e por ter praticado o jogo M’pale. 

Neste sentido, o jogo contribuiu para resgatar a alegria de viver do amigo e eles passaram a se 

comunicar com mais frequência por causa do jogo M’pale. Com o tabuleiro em sua casa, o 

amigo do Carlos passou a receber muitas visitas e a praticar o jogo com mais frequência. 

Durante as partidas se divertia bastante pois, o jogo traz para o africano um sentimento de 

felicidade. É divertido jogar e assistir, participar das conversas, estar com o outro, são coisas 

fundamentais para a cultura do africano. Neste caso, o jogo contribuiu para a inclusão social 

do amigo deficiente físico. 

 Depois dessa experiência, o Carlos Muapanco percebeu que este jogo também poderia 

ser introduzido no presídio para trazer um pouco mais de alegria para as pessoas que estavam 

ali cumprindo pena. Ele, como representante da Associação Provincial de Jogos Tradicionais 

de Nampula, conseguiu autorização junto as autoridades penitenciárias para levar um 

tabuleiro para o presídio. Obteve acesso para conversar e incentivar os detentos para a prática 

do jogo e este passou a ser promovido naquele espaço. Alguns detentos já conheciam e até 
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praticavam o jogo no presídio, no entanto, a partir da intervenção do Carlos Muapanco, o jogo 

para os detentos passou a ter um novo significado a partir do momento em que eles 

perceberam a oportunidade da realização de torneios de jogos no presídio. Com o aumento da 

popularidade do jogo no presídio, surgiu a oportunidade de sair um representante dos detentos 

para participar do terceiro festival nacional de jogos tradicionais de Moçambique.  

 

6.8 A Parceria Entre a Associação e o Sistema Prisional em Nampula 

 

A Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula representada pelo seu 

presidente, o senhor Carlos Muapanco, foi procurar a Cadeia Civil de Nampula para negociar 

com o diretor uma proposta de parceria para a criação de núcleos de jogos tradicionais no 

ambiente carcerário. O objetivo da proposta era criar um ambiente de lazer e promoção de 

laços de amizades na cadeia por intermédio dos jogos tradicionais. O diretor aceitou a 

proposta e a Associação levou material, tabuleiros de jogos de covas, tabuleiro de muravarava 

e outras modalidades de jogos tradicionais. O diretor também contribuiu e providenciou 

materiais para que todas as celas fossem contempladas. A Associação então buscou a criação 

de estratégias cuja a finalidade era a inserção de detentos em competições com a sociedade. 

Para tanto, a APJTN promoveu a criação de núcleos de jogos tradicionais fixos dentro dos 

estabelecimentos penitenciários. Com isso, seria possível um recluso receber uma visita 

através de jogos tradicionais. Neste contexto, uma pessoa da sociedade poderia disputar uma 

partida com um recluso no núcleo fixo da cadeia durante as visitas aos domingos. Essa 

dinâmica contribui para aumentar a frequência das visitas o que promove a interação social 

entre recluso e sociedade. 

 Os jogos tradicionais foram introduzidos primeiramente na Cadeia Civil de Nampula. 

Posteriormente, se estendeu para o Presídio Industrial de Nampula com as mesmas propostas 

introduzidas na Cadeia. A APJTN também firmou parceria com o presídio e promoveu a 

criação de núcleos de jogos tradicionais fixos no espaço penitenciário.  Depois de criados os 

núcleos, a APJTN fomentou junto as direções da Cadeia e do Presídio, intercâmbios entre 

alguns detentos. Com isso, alguns reclusos que se destacavam no núcleo da Cadeia, poderiam 

ter a oportunidade para visitar o Presídio para jogar com os reclusos que se destacavam 

naquele espaço. Da mesma forma, reclusos que se destacavam no núcleo do Presídio 

poderiam ter a oportunidade para visitar a Cadeia para jogar com outros reclusos daquele 

espaço. Essa dinâmica, proporcionou aos reclusos, a oportunidade de sair do espaço que 
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estavam confinados para conhecer outras pessoas em outros locais o que proporcionou, a 

possibilidade de criação de novos laços de amizades, em outros espaços. 

 A Associação firmou ainda parceria com a Cadeia Civil feminina, para a criação de 

núcleos fixos de jogos tradicionais no espaço de confinamento. As reclusas praticam jogos 

tradicionais naquele espaço entre si. Também jogam com outras senhoras da sociedade 

durante as visitas. A APJTN foi quem promoveu esta interação e posteriormente esta passou a 

ser promovida pela Organização da Mulher Moçambicana (OMM). Em cada ano a OMM 

realiza competições de jogos tradicionais, providencia lanches para as reclusas e também 

levam como presentes algumas capulanas. O jogo M’pale neste contexto, além de 

entretenimento, contribui para promover a interação social entre as reclusas e a sociedade. 

Estas parcerias contribuem para deixar aquele ambiente mais alegre e mais humano. 

 

Figura 127 – Capulanas 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Fonte: <http://escapismogenuino.com/wp-content/uploads/2013/03/IMG_1984-v2.jpg> 

 

Figura 128 – Vestidos de capulanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: <https://roupadecapulana.files.wordpress.com/2015/12/013.jpg?w=1108> 
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6.9 A Reabilitação Social por Intermédio dos Jogos de Covas 

 

Shadreque Tininho Manhique, ex-presidiário, é um exemplo de reabilitação social por 

intermédio de jogos de covas. O Carlos Muapanco, presidente da Associação Provincial de 

Jogos Tradicionais de Nampula (APJTN), introduziu os jogos tradicionais, entre eles os jogos 

de covas, no presídio. Lá ele conheceu Shadreque Tininho Manhique, que prontamente 

participou das atividades envolvendo o jogo de covas. Quando Shadreque Tininho Manhique 

saiu do presídio, foi convidado pelo presidente Carlos Muapanco para participar da APJTN 

como membro devido a experiência adquirida com estes jogos. O Shadreque Tininho 

Manhique é um produto de um belo trabalho de reabilitação social promovido pela APJTN no 

sistema carcerário de Nampula. Hoje, o jovem está inserido no convívio social e como 

membro da APJTN contribui para os trabalhos sociais que esta instituição promove. A forma 

como ele e os detentos do presídio de Nampula praticavam o jogo enquanto ele estava 

encarcerado, está descrita a seguir numa entrevista cedida em 19 de agosto de 2015 em 

Nampula, Moçambique. 

 

                           Figura 129 – Shadreque Tininho Manhique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Rinaldo. Como os detentos praticavam os jogos tradicionais no presídio, em especial, o jogo 

M’pale? 



237 
 

Shadreque Tininho Manhique109. Estes jogos no presídio são usados como diversão. A prática 

do jogo neste local acontece ao dia e a noite sem parar. O jogo além de passa tempo, integra 

os detentos, promovendo um ambiente mais agradável, mais humano. 

Rinaldo. Em que você trabalha hoje em dia? Onde aprendeu a jogar? 

Shadreque Tininho Manhique. Atualmente eu trabalho como carpinteiro. Eu aprendi a jogar o 

M’pale no presídio. Já conhecia o jogo anteriormente e até presenciei muitas vezes os mais 

velhos jogando o M’pale, no entanto, considerava ser este jogo mais voltado para os anciões. 

Além disso, não dispunha de tempo para praticar o jogo, devido as atividades de 

sobrevivência e escolares. Por ter perdido o meu pai muito cedo, meu principal objetivo 

estava centrado para os estudos e o ofício da carpintaria. Eu senti a necessidade de contribuir 

para o sustento da casa, mas nunca abri mão dos estudos. Pela parte da manhã estava na 

carpintaria, na parte da tarde na escola. Este processo se deu até a minha formação no ensino 

secundário, ou seja, pela manhã trabalho, no horário da tarde, escola. Me orgulho muito por 

ter conseguido conciliar o trabalho com os estudos. Na minha concepção, quando se aprende a 

trabalhar, quanto mais se sente habilitado numa determinada área, mais motivação a pessoa 

possui. E como resultado do trabalho, ganha-se alguma coisa. Com o suor do meu trabalho eu 

conseguia comprar algo que desejava sem precisar de pedir.  

Rinaldo. Agora que está inserido no convívio social, você pensa em continuar os seus estudos 

e fazer uma graduação? 

Shadreque Tininho Manhique. Eu estava me graduando em gestão de empresas com 

habilitação em finanças pela Universidade Pedagógica – Delegação de Nampula quando tive 

que interromper meus estudos para cumprir pena no presídio. Nesta época, eu também 

prestava serviço militar e fui condenado por questões referentes a este ofício. Porém, no início 

de 2015, já cumprida a minha pena, retornei ao convívio social junto de minha família. Tenho 

uma esposa e dois filhos. Entretanto, ano que vem, em 2016, pretendo dar continuidade na 

graduação que estava fazendo na Universidade Pedagógica – Delegação de Nampula.  

Rinaldo. Em relação a sua origem, você é daqui mesmo de Nampula? 

                                                           
109 Informações obtidas em entrevista com Shadreque Tininho Manhique, ex-detento do presídio Industrial de 

Nampula em 19 de agosto de 2015, Nampula, Moçambique. 
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Shadreque Tininho Manhique. Sou originário da província de Gaza no Sul de Moçambique. 

Os jogos de covas desta região são conhecidos por Ntxuva. Estes jogos não são muito 

praticados pelas pessoas das cidades. O Ntxuva é mais praticado no campo por pastores de 

gado e por pessoas mais velhas. Os pastores de gado são pessoas que possuem mais tempo de 

conviver entre eles. É uma região onde diferentes famílias possuem gado e os jovens se 

encontram no campo, lugar de pastoreio. Ao se encontrar no campo, os jovens conversam 

sobre diversos assuntos e aproveitam este momento para praticar os jogos de covas. Minha 

família também possui gado, entretanto, eu só acompanhava meus amigos no pastoreio 

durante as férias escolares e nos finais de semana. Ali, chupavamos cana, bebíamos leite 

fresco, nos divertiamos e, os meus amigos praticavam o jogo. No entanto, eu apenas 

acompanhava e observava os amigos jogando, mas nunca tive interesse em aprender, estava 

centrado apenas nos estudos. Estava lá nestes períodos, mas achava que não era para estar ali, 

pensava apenas na escola.  

Rinaldo. Você já conhecia o jogo anteriormente, no entanto, aprendeu a jogar muito tempo 

depois quando estava encarcerado. O que te despertou o interesse pelo jogo lá no presídio?  

Shadreque Tininho Manhique. Começei a praticar o jogo M’pale no presídio, tendo em vista 

que, o jogo é a diversão que acontece naquele local. Enquanto se joga, o tempo passa, e as 

pessoas se distraem naquele ambiente. No presídio, além de passa tempo e diversão, o jogo 

promove o diálogo entre os detentos. Quando se joga, as pessoas conversam sobre vários 

assuntos e isso contribui para não ficar pensando coisas que podem prejudicar a si mesmo ou 

ao próximo. Um amigo do presídio dizia que: o nosso raciocínio deveria está centrado naquele 

espaço, somente nas coisas que acontecem ali. Quando o pensamento de um detento 

ultrapassa os limites da prisão, ele acaba, psicologicamente, sofrendo. Fica se remoendo, fica 

se culpando ou culpa a alguém, guarda raiva. Para não acontecer isso, dizíamos uns para os 

outros, vamos jogar. Durante as partidas, conversamos. Entretanto, os assuntos começam e 

terminam naquele espaço. 

Rinaldo. Os detentos conversavam também sobre as coisas que poderiam estar acontecendo 

fora do presídio? 

Shadreque Tininho Manhique. Quando uma pessoa está encarcerada, ela não pode ficar o 

tempo todo pensando no que acontecesse fora do presídio, porque não sabemos o que está 

acontecendo lá fora. Pensando em coisas que estão fora do nosso ambiente, nos traz um 

sentimento de sofrimento. No entanto, o jogo nos traz alegria, nos faz esquecer a condição em 
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que nos encontramos. Por isso, jogamos sempre, é a diversão daquele espaço. Em Cada 

pavilhão temos um tabuleiro e a maioria dos detentos jogam. As partidas acontecem em forma 

de rodízio, ou seja, o perdedor sai, e daí entra outro para jogar com o ganhador. Com isso, 

ninguém quer perder, todos se empenham ao máximo para ganhar e continuar jogando. 

Quando se perde, tem que esperar a sua vez novamente, e as vezes demora bastante, tem 

muitas pessoas querendo jogar. Entretanto, assistir as partidas também é divertido, as pessoas 

se divertem nas provocações que acontecem durante as partidas.  

Rinaldo. Que tipo de provocação acontece na hora do jogo? As provocações causam ou já 

causaram algum tipo de conflito? 

Shadreque Tininho Manhique. As provocações fazem parte da dinâmica do jogo e elas não 

descaracterizam o jogador como pessoa. Não há confusão, não gera nenhum conflito. 

Digamos que são provocações sadias, e aquele que está ganhando, as vezes usa expressões do 

tipo “é melhor você levantar e sair, eu não quero brincar com criança”. Aquele que está 

vencendo também pode perder, afinal é um jogo, e ganhar ou perder, faz parte do contexto 

quando se joga. As partidas acontecem diariamente e os grandes vencedores se alternam dia 

após dia. Neste sentido, uma pessoa que estava ganhando todas as partidas num dia pode 

perder no dia seguinte, bem como aquele que não tinha vencido nenhuma partida num dia no 

outro pode se tornar o ganhador imbatível. Esta alternância entre os ganhadores é que 

aumenta a competitividade e ao mesmo tempo não deixa o jogo se tornar monótono. Se 

tivesse sempre o mesmo ganhador, não teria graça. 

Rinaldo. A prática do jogo M’pale no presídio contribui para preencher a ociosidade da mente 

dos detentos bem como para se construir novos laços de amizade?  

Shadreque Tininho Manhique. Enquanto jogam, os detentos não têm tempo para pensar em 

alguma coisa errada, como fugir ou ferir o seu companheiro. O pensamento está centrado no 

jogo, nas estratégias do jogo, não passa do jogo. É nas partidas que também um detento 

conversa com o seu companheiro sobre diversos tipos de problemas, onde um pode 

aconselhar o outro, pela sua experiência de vida e expectativa de reabilitação. Muitas vezes, 

existem detentos que entram ali e se encontram fechados, começam a pensar na família, nisto 

ou aquilo, porque estou aqui, e a família já não está preocupada com ele, já não recebe visitas, 

e essa pessoa vira um frustrado. Nesse contexto, o jogo aparece para diminuir a frustação 

desse detento. O jogo contribui para formar novas amizades e para criar novas expectativas de 
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vida após o cumprimento da pena. A interação promovida pelo jogo os tornam pessoas que 

ainda podem sonhar com um futuro melhor e ao mesmo tempo os faz refletir sobre qual tipo 

de vida podem levar após o cumprimento da pena.  

Rinaldo. A maioria dos detentos praticam o jogo? Existem competições internas? 

Shadreque Tininho Manhique. No presídio, a maioria dos detentos praticam o jogo M’pale. 

Existem competições internas que foram motivadas pela atuação do senhor Carlos Muapanco, 

presidente da Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula. O presidente faz 

visitas aos detentos no intuito de motivá-los e até mesmo conscientizá-los sobre a importância 

do jogo para a cultura moçambicana. Os detentos já praticavam o jogo, no entanto, após a 

atuação da APJTN, o sentido do jogo ganhou outra conotação, deixando de ser apenas 

entretenimento para ser instrumento de reabilitação social por intermédio da participação de 

representantes dos detentos em campeonatos nacionais que acontecem fora do espaço de 

confinamento. Os detentos se esforçam para ganhar as competições internas e com isso se 

credenciar a ser o representante do presídio no torneio nacional de jogos tradicionais.  

Rinaldo. Agum detento já participou de alguma competição externa ao presídio? 

Shadreque Tininho Manhique. Em 2012, o detento chamado Malfo Luís, recluso há oito anos, 

conseguiu autorização da direção penitenciária para participar de um torneio nacional de 

jogos tradicionais, da qual ele se consagrou campeão. Muitos pensaram que seria a 

oportunidade para o Malfo Luís fugir, no entanto, ele participou da competição, sagrou-se 

campeão e apresentou um comportamento exemplar, o que levou orgulho para os colegas do 

presídio. A prática do jogo no presídio também contribui para preencher o tempo ocioso dos 

detentos e com isso afastar os pensamentos que dizem respeito a fuga. Os colegas da prisão 

estavam preocupados e com medo do Malfo Luís fugir, pois caso isto acontecesse, os detentos 

não poderiam mais participar. Para o alívio de todos, ele foi e voltou campeão do torneio.  

Rinaldo. Antes de chegar aqui em Nampula, eu li uma reportagem do jornal @VERDADE 

110sobre os jogos tradicionais, em que dizia que o Malfo Luís “apesar de se encontrar 

encarcerado nas celas daquela penitenciária, ele sente-se livre psicologicamente quando 

pratica esta modalidade”. Esta afirmação demonstra a importância da prática dos jogos 

                                                           
110 NAMPULA, Redação. Jogos tradicionais ganham terreno em Nampula. Nampula. @verdade. Quinta feira, 21 

mar. 2013. 
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tradicionais para os detentos no presídio. Neste sentido, qual foi a reação dos detentos ao 

saber que o Malfo Luís foi o campeão nacional de jogos tradicionais?  

Shadreque Tininho Manhique. Os colegas do presídio ficaram felizes e orgulhosos pela 

conquista do Malfo Luís. Além do troféu e o prêmio pelo primeiro lugar, ele ainda recebeu 

um certificado. A possibilidade de participar de um torneio em nível nacional, motivou ainda 

mais a prática do jogo no presídio. O Malfo Luís conquistou não somente o primeiro lugar, 

conquistou também status social por ter sido campeão, ou seja, as pessoas, as que estão fora 

do presídio, a sociedade moçambicana, já o conhece pela sua habilidade com jogos 

tradicionais e o tem como uma pessoa muito inteligente e capaz de desempenhar inúmeros 

funções dentro do mercado de trabalho. As pessoas não o veem apenas como um detento, já 

enxergam nele potencialidades para o convício em sociedade, o que facilita a sua reinserção 

social.  

Rinaldo. A habilidade com o jogo é o que credencia o detento para o torneio nacional? 

Shadreque Tininho Manhique. Além da habilidade no jogo, o bom comportamento se 

configura numa das principais condições impostas para a participação nos torneios externos 

ao presídio. A escolha do representante se dá por meio da participação nos torneios internos, 

onde o campeão se credencia para ser o representante no torneio externo, caso tenha bom 

comportamento. A competição interna é intensa, são vários torneios, e o representante tem 

que se destacar na maioria deles. Foi neste modelo de escolha, que o detento Malfo Luís se 

destacou e foi escolhido para ser o representante do presídio no campeonato nacional de jogos 

tradicionais de 2012. O detento, participou do torneio e seu comportamento foi exemplar 

durante todo a competição, não dando nenhum tipo de trabalho para o agente do presídio que 

o acompanhava. Competiu de forma digna e sagrou-se campeão nacional de jogos tradicionais 

de 2012. Além da premiação do campeonato, o Malfo ganhou status social em nível nacional 

em Moçambique. Concedeu entrevistas e com isso passou a ser conhecido nacionalmente 

como o grande campeão de jogos tradicionais de 2012. Ser o campeão implica no 

reconhecimento sobre a capacidade intelectual de uma pessoa, tendo em vista que, para ser 

campeão, além de um raciocínio rápido, a pessoa tem que desenvolver um nível de 

inteligência dotada de habilidades matemáticas.  

Rinaldo. Os detentos exercem outras atividades além dos jogos tradicionais? Como foi a 

recepção dada ao Malfo Luís no presídio? 
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Shadreque Tininho Manhique. No presídio além das atividades com os jogos tradicionais, 

existem oficinas de carpintarias, ensino primário e secundário. As pessoas podem obter 

conhecimentos escolares e ainda desenvolver uma profissão. Quando o Malfo Luís voltou do 

campeonato, a recepção dada a ele pelos companheiros do presídio foi muito emocionante. Os 

detentos sentiram orgulho do Malfo Luís pois, o moçambicano possui um espírito solidário. 

Disseram para o Malfo Luís “a sua vitória é nossa vitória também, nos sentimos vitoriosos 

quando você venceu”, ou seja, a vitória do Malfo Luís também representava a vitória para os 

detentos. Este sentimento solidário faz parte da cultura moçambicana e este espírito está 

presente nas partidas, pois não há confusão na derrota, ou seja, quando uma pessoa perde, ele 

reconhece a superioridade do adversário e se alegra, não pela derrota, mas por ter participado 

de uma partida com uma pessoa muito habilidosa no jogo.  

Rinaldo. O jogo contribui para tornar o tempo de confinamento mais divertido? 

Shadreque Tininho Manhique. A emoção proporcionada pelas partidas faz o tempo passar tão 

rápido que algumas vezes esquecemos até do horário das refeições. Alguém diz, está na hora 

do almoço e os jogadores falam, espere mais um pouco, já estamos terminando esta partida. 

Outras vezes a partida se prolonga a noite toda, e a diversão acontece tanto para quem está 

jogando quanto para quem está assistindo, e muitas vezes, as provocações e as gargalhadas 

atrapalham o sono de outros detentos. Teve um detento que se aproximou do grupo que estava 

jogando e disse que eles estavam atrapalhando ele dormir. No entanto, ele acabou ficando ali 

assistindo as partidas a noite toda.  

Rinaldo. Em que momento você se interessou pelo jogo a ponto de aprender a jogar? 

Shadreque Tininho Manhique. Quando cheguei ao presídio, não sabia jogar. Comecei a 

assistir as partidas como forma de não me isolar. Depois, virou um hábito, passei a me 

identificar com o jogo. Há dias que nem se dorme, os guardas chegam e falam, estar na hora 

de dormir, mas a emoção do jogo, espanta o sono. O jogo se configura num instrumento que 

promove emoção e alegria de viver naquele espaço presidiário. Quando se joga, ou quando se 

assiste as partidas, os detentos esquecem todos os problemas, os motivos que os levaram ao 

presídio e a sua condição de detento. Enquanto jogam, os detentos conversam sobre a cultura, 

coisas dos tempos passados, falam sobre a infância, sobre o local de origem com seus 

costumes e tradições. Apesar de serem todos moçambicanos, cada região do país possui 

costumes locais que diferem de outras regiões. Os meus familiares sofreram mais do que eu 
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enquanto estive na prisão. Do lado de fora, meus entes queridos ficavam imaginando como eu 

estava no presídio. No outro lado, eu tinha o M’pale, que me ajudou a superar os momentos 

difíceis que enfrentei enquanto estive encarcerado. 

 

6.10 A Partilha Como uma Prática Cultural Africana 

 

Sobre a importância de conviver com o outro, ou seja, do sentimento coletivo presente 

na cultura africana, Shadreque Tininho Manhique retrata a sua concepção em uma entrevista 

cedida no dia 18 de agosto de 2015 em Nampula.  

Rinaldo. Qual é a importância de estar com o outro para a cultura africana? 

Shadreque Tininho Manhique. O que eu faria com quatro latas de refrigerantes sozinho? 

Nada, beber refrigerante sozinho não tem graça. Só vejo sentido quando compartilhado com 

meus amigos. As vezes quando as coisas não vão bem em casa, marido e esposa aborrecidos 

um com o outro, ele prepara uma comida e convida vizinhos e crianças para conviver. Por 

mais que o casal esteja aborrecido um com o outro, a alegria de estarem juntos com os seus 

amigos faz com que o aborrecimento vá passando e quando os amigos e vizinhos vão embora 

para as suas casas o que fica é o sentimento de felicidade proporcionado pela companhia dos 

amigos. A mágoa passa e na maioria das vezes nem precisam de pedir perdão um para o 

outro, porque tudo fica no esquecimento. Estar junto com o outro é uma prática cultural 

africana. O africano por herança cultural é um sujeito coletivo, ou seja, necessita de estar 

junto com o outro para conviver.  

Rinaldo. Qual a importância da partilha para a cultura africana?  

Shadreque Tininho Manhique. Meus avós moram no Sul de Moçambique numa pequena 

propriedade onde criam algumas vacas, cabritos e galinhas. Moram ali sozinhos pois, os filhos 

e netos, se mudaram para outras regiões. Na casa de meus avós só se derrama sangue de 

algum animal, vaca ou cabrito, quando todos os membros familiares estão ali juntos. Por mais 

que se tenha vários animais, só derramam sangue para alimentar a todos. Até mesmo as aves. 

Mata-se uma galinha quando se tem alguma visita.  Quando a família está reunida na casa de 

meus avós é que se derrama sangue de algum animal para alimentar a todos. Estar ali reunido 

é o que identifica o africano, ou seja, estar juntos, compartilhar o alimento, compartilhar 

ideias, viver coletivamente. O africano não percebe sentido em matar um cabrito, por 
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exemplo, se na casa só existem duas pessoas, ou seja, não se mata um cabrito para se comer 

sozinho. Quando está com vontade de consumir um cabrito, convida-se o seu vizinho e os 

seus amigos para se alegrarem juntos e compartilhar a carne, pois na cultura africana, está 

com o outro é o que dá sentido ao modo de vida das pessoas. Neste ambiente coletivo as 

pessoas se divertem, contam histórias, relembram os ensinamentos dos antepassados e 

fortalecem os laços de amizades.  Sempre que se reúnem, os convidados nunca chegam de 

mãos vazias e tudo é compartilhado por todos. Neste contexto, estes eventos não se resumem 

a uma festa de aniversário, pelo contrário, tem um sentido mais profundo, ou seja, representa 

um reencontro. Para o africano, o reencontro promove o sentimento de felicidade.  

Rinaldo. Podemos dizer que a coletividade e a partilha é o que dá sentido ao modo de vida do 

africano? 

Shadreque Tininho Manhique. Quando eu visito meus avós, a saudade é tanta, que a conversa 

no primeiro dia, dura a noite inteira. Estar juntos conversando traz um sentimento de 

felicidade tão grande que não conseguimos parar de conversar. São lembranças da infância e 

novidades que aconteceram durante o tempo em que eu estava ausente. Ou seja, conviver com 

o outro é o que identifica o ser africano, é o que dá sentido ao modo de vida das sociedades 

africanas. É o caráter social destas sociedades, ou seja, coletividade e partilha.  

Rinaldo. Se nós ocidentais, implementarmos em nosso modo de vida o caráter social do 

africano, partilha e coletividade, teríamos, com certeza, uma sociedade mais justa e mais 

humana. Esta visão coletiva, se for implementado na política, promoveria um governo voltado 

para o social, as leis, os programas, estariam voltados para a coletividade e não em favor de 

uma minoria que representa a classe hegemônica, como tem acontecido historicamente no 

Brasil.    

 

 6.11 A Crise de Identidade Africana 

 

O contexto global, na qual o continente africano também está inserido, tem 

influenciado o modo de vida das pessoas e, muitas vezes, as tradições culturais vão sendo 

substituídas por outras formas de expressões culturais, geralmente provenientes de culturas 

economicamente mais forte. É neste contexto que se discute a crise de identidade africana em 

Moçambique sobre o ponto de vista de Jessemusse Cacinda, filósofo graduado pela 
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Universidade Pedagógica – Delegação de Nampula, numa entrevista cedida no dia 23 de 

agosto de 2015 em Nampula, Moçambique. 

Rinaldo. Qual a importância da língua Emakhwua para a preservação da cultura 

moçambicana? 

Jessemusse Cacinda. Emakhwua é a língua mais falada em Moçambique. Ela está presente em 

quatro Províncias moçambicanas. Na zona rural de Moçambique, as pessoas aprendem a falar 

a língua portuguesa somente quando vão para a escola. Nas cidades, as crianças aprendem a 

falar português pelo contato com pessoas que geralmente se comunicam em português. Tem 

ainda a influência da televisão e os programas da TV brasileira, que são os que mais fazem 

sucesso em Moçambique. Em Moçambique, são faladas vinte línguas locais e a língua 

portuguesa, considerada a língua oficial, totalizando vinte e uma línguas. Atrás de uma língua 

há uma história, uma tradição e em Moçambique, têm-se muitas histórias e muitas tradições, 

devido à grande variedade linguística. É uma riqueza cultural moçambicana que deve ser 

preservada para as futuras gerações.  

Rinaldo. Quais são os fatores que tem interferido na afirmação da identidade africana?  

Jessemusse Cacinda. Moçambique está diante de grandes problemas do ponto de vista da 

afirmação da identidade. Em minha graduação, por exemplo, o curso começou pela leitura da 

filosofia ocidental para depois introduzir a filosofia de autores africanos. Existe uma 

dificuldade para que o africano imponha a sua filosofia no contexto global, devido a outras 

formas de dominação que estão além do pensamento ou da capacidade de reflexão dos 

filósofos africanos. Existe a questão do poder, ou seja, a filosofia que prevalece, é aquela 

fabricada num contexto onde há o poderio econômico. Esta filosofia se impõe sobre a 

filosofia que é praticada nos países de menor poderio econômico. É neste contexto que 

percebemos os efeitos da globalização em Moçambique. 

Rinaldo. Por que não se pode impor o modelo de vida autenticamente africano nas grandes 

cidades de Moçambique?  

Jessemusse Cacinda. A globalização acontece de tal forma, que na teoria a temos como 

redução das distâncias, redução das fronteiras, para que todos os povos do mundo possam 

viver juntos. Esta é a teoria. Mas a prática, mostra o contrário. A prática mostra que aqueles 

que detém o poderio econômico vão impor a sua cultura, vão impor a sua forma de viver 
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sobre aqueles que possuem menos poderio econômico. É por causa disso que os africanos que 

vivem nas cidades querem, acima de tudo, se comportar de forma idêntica aos ocidentais, é 

por causa do poderio econômico. Um exemplo claro disso está nas novelas brasileiras. As 

novelas brasileiras entraram para o mercado africano moçambicano que não fabrica novelas. 

No contexto atual, as novelas substituem os pais que educam os filhos, substituem os 

professores, enfim, as novelas têm se configurado como uma nova forma de escola. Nas 

novelas estão lá contidos elementos culturais, formas de vida, formas de viver, que quando 

aparece, influenciam o modo de vida dos africanos que vivem nas cidades. Tal influência leva 

o africano a querer se comportar como se comportam os artistas das novelas, porque eles 

aparecem como ídolos, como exemplos de vida a ser seguido. Por causa disso, quando alguém 

vai para Moçambique e circula nos centros das cidades moçambicanas, não sente muita 

diferença entre a sua cidade de origem e as cidades moçambicanas. Não há diferença porque 

as pessoas que vivem nas cidades querem identificar-se de tal forma como identificam-se as 

pessoas que vem dos outros contextos economicamente mais fortes.  

Rinaldo. A influência da globalização é o que gera o conflito de identidade em Moçambique? 

Jessemusse Cacinda. O que fica para o africano da globalização? O conflito de identidade, ou 

seja, o indivíduo é um africano, entretanto, comporta-se e identifica-se como um ocidental. Os 

que vivem nas cidades entram no mercado da globalização como globalizados. A 

consequência disso é a necessidade de despertar no moçambicano a própria consciência 

africana para se auto afirmar.  Em contrapartida, quando se vai para o meio rural, encontra-se 

aquele que é o moçambicano real, ou seja, a forma de viver das pessoas rurais é típica, é 

original, é secular também, pois as pessoas já vivem desta forma há bastante tempo. No 

entanto, para além da globalização, o continente africano tem recebido influências de outras 

culturas a séculos. Estas influências estão presentes no cotidiano do africano, principalmente 

na forma de se vestir. 

Rinaldo. Atualmente, a forma como o africano se veste, em especial o moçambicano, ainda 

guarda traços de sua forma original de se vestir? 

Jessemusse Cacinda. Um especialista em gestão de estudos culturais, durante uma palestra em 

Moçambique, discorreu sobre a forma de vestir das sociedades africanas na 

contemporaneidade. Para o gestor, os africanos estão perdendo a forma de se vestir e utilizou 

as mulheres para justificar seu pensamento. Ele disse que hoje, as meninas africanas estão 
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descaracterizadas da sua cultura pelo uso de saias curtas. Neste ponto, eu tomeu a palavra e 

pediu um pouco de calma no que tange tal colocação e sugeri que se fizesse uma investigação 

sobre a origem das saias curtas. Para tanto, foi-se necessário retomar o contexto histórico da 

chegada dos árabes na África, no século III. Foram os árabes quem trouxeram os tecidos que 

atualmente cobrem todo o corpo das mulheres. Antes dos tecidos árabes, as meninas africanas 

tinham uma forma de se vestir, em que só tapavam poucas partes do corpo, a maior parte dele 

estava descoberto, o umbigo estava de fora, as pernas de fora, era uma forma de vestir que já 

existia na África, era uma forma autóctone. Quando os árabes chegaram e começam a fazer a 

troca entre os tecidos árabes, o ouro e o marfim, trouxeram uma forma de vestir que cobre 

todo o corpo, inclusive o rosto. Neste comércio estavam presentes, os árabes, egípcios e 

persas, porque havia uma ligação muito forte entre a África do Norte e a Ásia. Analisando a 

origem das saias curtas, descobriu-se que elas começaram a aparecer em contextos muito 

localizados, Estados Unidos, América Latina, etc. Nos Estados Unidos as saias curtas eram 

usadas pelas meninas advindas dos chamados Guetos, que é o resultado da evolução das 

Senzalas onde viviam os negros escravizados. No caso da América Latina, são oriundas das 

favelas que é o local para onde migraram os negros que antigamente viviam nas Senzalas. 

Esta forma de se vestir evoluiu para o contexto Norte Americano e Latino por causa da 

escravatura. E neste contexto, debater sobre o uso da saia curta, levando em consideração um 

sentimento de patriotismo, para dizer que as meninas africanas estão imitando as meninas 

norte americanas, é desconsiderar que esta forma de se vestir saiu da África para outras 

culturas. 

 

6.12 Reflexões Sobre o Papel Social dos Jogos de Covas 

 

 Por meio das observações, entrevistas e interação do pesquisador com os participantes, 

ficou evidente que a partilha se configura como um valor social fundamental para o povo 

africano. Ela foi mencionada em praticamente todas as entrevistas. Do ponto de vista social, 

apesar de toda influencia ocidental, a partilha ainda se configura como uma prática cultural 

moçambicana. Ela está presente em distintas esferas sociais, principalmente nas sociedades 

tradicionais, aquelas que sofreram menos influencia ocidental. A partilha está presente quando 

uma família abate um animal e convida o seu vizinho para compartilhar o alimento. Está 

presente quando se abate o hipopótomo durante a celebração Gwatza Muthini, onde a carne é 

compartilhada com toda a comunidade. A partilha também está presente durante a prática do 

jogo quando os jogadores compartilham o mesmo espaço para jogar, independente de sua 



248 
 

condição social ou seu local de origem. O alimento também é compartilhado por todos que 

estão jogando, compartilham ideias, e até mesmo dinheiro pois, quando alguém está em 

dificuldades, eles se reúnem para arrecadar fundos para quele que está necessitado. Partilham 

ainda as tarefas coletivas que são planejadas no ambiente do jogo.  

Outro aspecto social marcante observado durante uma partida de M’pale é a interação 

que ocorre entre os jogadores. Ela acontece entre quem joga e assiste, todos estão interagindo 

socialmente, todos participam numa relação de troca e neste sentido se configura outro 

importante aspecto social, a sociabilidade. Os jogadores se reúnem para jogar e ganhar a 

partida não é o que mais importa para os jogadores, claro que todos querem ganhar, 

entretanto, a sensação de estar com o outro é o que realmente importa. O africano quer 

interagir com o seu vizinho, quer conhecê-lo, quer saber de onde ele vem, o que faz, quais são 

os seus anseios e o que está precisando. É uma característica própria do moçambicano, ele 

quer interagir com o seu próximo, quer se relacionar, estar juntos e, isto é sociabilidade, ou 

seja, “os indivíduos se associam não em função de um objetivo, mas simplesmente porque 

valorizam o fato de estarem juntos” (DIAS, 2012, p. 15). Neste caso, observamos que na 

prática do jogo o que mais importa é estar junto com o outro numa relação de troca. Uma 

característica também marcante observada nesta pesquisa é a coletividade. É uma referência 

nas sociedades africanas que está presente na prática do jogo. A percepção disso está quando 

os jogadores se reúnem coletivamente para planejar e tomar decisões voltadas para o bem da 

coletividade. O africano não consegue viver de forma individual como o ocidental, é um 

sujeito coletivo, sempre viveu em comunidade desde os primórdios e, no contexto 

contemporâneo, o estar junto, ainda é uma característica ancestral africana.  

O africano possui como valor social a coletividade. Neste sentido, consideramos que 

este caráter coletivo do africano se identifica com a solidariedade orgânica de Durkeim no 

sentido de possuir uma forte consciência coletiva. Entretanto, considerando a dinâmica 

organizacional contemporânea das cidades moçambicanas, encontramos evidentemente traços 

da solidariedade orânica de Durkeim, com divisão do trabalho, uma sociedade mais complexa, 

que apresenta uma consciência coletiva mais enfraquecida. Apesar disso, mesmo em se 

tratando de socidade mais complexa, o africano ainda traz consigo traços de uma 

solidariedade mecânica quando se percebe uma consciência coletiva mais forte. Outra 

característica social importante presente nos jogos de covas é a conservação da língua 

materna. Durante a prática do jogo, os jogadores se comunicam em língua local, o que 

favorece a preservação de sua identidade linguística.  
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Não podemos deixar de refletir aqui o papel social que a APJTN exerce jundo ao 

sistema prisional da cidade de Nampula. Por meio de jogos tradicionais, entre eles o M’pale, 

os detentos se interagem entre si numa relação de troca onde ocorre o processo de 

sociabilidade. O momento do jogo representa um instante de relaxamento, de alívio, em 

relação a atitude opressiva, direta, exageradamente séria, que o espaço de confinamento 

geralmente exige diariamente dos detentos. O lazer proporcionado pelo jogo promove a 

iteração que é fortalecida pela participação coletiva, tendo em vista que, durante uma partida, 

todos interagem, quem joga e quem assiste. O lazer é um componente fundamental da cultura 

humana. O lazer, de acordo com Marcelino (2007b), pode colaborar para o aumento do senso 

comum, numa possibilidade para a mudança da realidade social, vinculado com outros 

campos de atuação política.  

A perda da identidade africana apurada na entrevista é outra consideração importante a 

ser observada. No contexto da globalização, a cultura local tem sido ceifada pela influência da 

cultura ocidental onde os mais jovens, atualmente tem se identidifcado mais com a cultura 

ocidental do que com a própria cultura. A percepção disso está na dinâmica das grandes 

cidades moçambicanas, na forma de se vestir, nas novelas brasileiras, onde o moçambicano 

quer se identificar como um ocidental. Consideramos ser necessário ocorrer um estudo mais 

aprofundado sobre essa questão, entretanto, estes dados são preocupantes no que tange a 

preservação da cultura moçambicana.                                   

 

6.13 O Contexto Filosófico nos Jogos de Covas 

 

 Na prática dos jogos de covas, surgem vários contextos em que as circunstâncias que 

os cercam, levam as pessoas a refletirem sobre diversas questões. São nestes momentos que 

os jogadores se interagem, discutem, refletem e propõem soluções. Nesta perspectiva, 

poderemos considerar tais práticas no contexto do jogo como um filosofar? Existe uma 

filosofia típica africana? Este trabalho não se propõe a investigar tais indagações, entretanto, 

se propõe a refletir filosoficamente, a atitude que os jogadores tomam perante as questões que 

o cercam no ambiente do jogo. Para tanto, consideraremos a concepção sobre filosofia em 

África dos filósofos africanos Raul Amade e Jessemusse Cacinda.  

Eu como pesquisador tenho a minha concepção filosófica do ponto de vista de uma 

escola ocidentalizada, no entanto, para manter um caráter de maior neutralidade possível, 

procuro apresentar nesta tese a concepção sobre filosofia africana do ponto de vista de 

filósofos africanos, afim de identificar na prática dos jogos de covas aspectos filosóficos da 
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cultura africana. Iniciamos a discussão com base no conceito de filosofia apresentado por 

Dermeval Saviani (1996), onde o autor reflete sobre o que venha a ser um problema do ponto 

de vista filosófico para então definir posteriormente o conceito de filosofia. 

 

6.14 O Conceito de Filosofia 

 

 Todas as pessoas no universo global, seja qual for a sua cultura, se orientam no cosmo 

pela sua existência, ou seja, de acordo com Saviani (1996), existência no sentido de sentir, 

pensar e agir. Segundo o autor, a existência transcorre de forma natural e espontânea, até que 

algo impede o seu curso o que afeta este processo modificando o seu fluxo natural. Por 

conseguinte, de acordo com o autor, a pessoa é levada, de fato forçada, a se deter e investigar, 

ou seja, procurar desvendar o que é esse algo. É desta forma, segundo o autor, que o homem 

começa a filosofar. Neste contexto, a filosofia possui como ponto de partida “esse algo a que 

damos o nome de problema. Eis, pois, o objeto da filosofia, aquilo de que trata a filosofia, 

aquilo que leva o homem a filosofar: são os problemas que o homem enfrenta no transcurso 

de sua existência (SAVIANI, 1996, p. 9). 

 Qual é a concepção de problema? De acordo com Saviani (1996), a palavra problema é 

utilizada frequentemente para designar uma questão. Sendo assim, poderíamos considerar 

qualquer questionamento ou qualquer pergunta por problema. No entanto, de acordo com o 

autor, tal concepção não seria suficiente para declarar a verdadeira particularidade do 

problema. De fato, de acordo com Saviani (1996), ao perguntarmos para uma pessoa “quantos 

filhos você tem? ”, parece ser evidente que está sendo proposto uma questão, entretanto, sem 

qualquer percepção problemática, pois a solução é simples e rápida. Apesar disso, segundo o 

autor, não se pode concluir que a particularidade do problema, apoia-se no auto grau de 

dificuldade que uma questão contém. Por mais elevado que seja o grau de particularidade, 

mesmo que levássemos a complexidade de uma questão para um grau infinito, segundo 

Saviani (1996), isso não seria suficiente para ser caracterizado como problema. Com efeito, 

de acordo como autor, uma questão pode conter solução já conhecida. Portanto, “uma 

questão, em si, não é suficiente para caracterizar o significado da palavra problema” 

(SAVIANI, 1996, p. 10).  

 E quando a solução é desconhecida, será que estamos diante de um problema? Neste 

caso, segundo Saviani (1996), estaremos refletindo sobre uma outra maneira comum de se 

fazer uso da palavra problema. Neste contexto, de acordo com Saviani (1996), trata-se do 

problema como resposta desconhecida. Nesta acepção, segundo o autor, problema representa 

tudo aquilo que não se conhece. Este tipo de leitura identifica o termo problema como 
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mistério ou enigma. Todavia, “ainda aqui, o fato de desconhecermos algo, a circunstância de 

não sabermos a resposta a determinada questão, não é suficiente para caracterizar o problema” 

(SAVIANI, 1996, p. 11). De fato, segundo o autor, se perguntarmos para uma pessoa o nome 

de cada uma das espécies de insetos da Amazônia, cerca de 30 milhões, com certeza não 

saberia responder a esta pergunta, talvez não soubesse da existência de tantas espécies.  

Entretanto, fica evidente que este exemplo não se caracteriza como problemática.  

 De acordo com este autor, quando a resposta é levada a um alto grau de complexidade 

gerando a total impossibilidade do saber, caracteriza-se o mistério. No entanto, segundo 

Saviani (1996), mistério não se configura como sinônimo de problema. Consequentemente a 

resposta do problema, talvez, de todos os problemas. Como o problema não é problemático, 

de acordo com Saviani (1996), percebe então, a necessidade de retratar a problemática do 

problema. Analisando certos fenômenos, isto é, algumas maneiras de como os problemas 

aparecem, conclui-se, segundo o autor, que o fenômeno concomitantemente divulga, 

demonstra a essência como a oculta. É o que Karel Kosik (1969), chamou de 

pseudoconcreticidade. Para este autor, a pseudoconcreticidade apanha os eventos no seu 

isolamento, apanha a essência pelo fenômeno, a intervenção pelo imediatismo. Sendo assim, 

segundo Saviani (1996), torna-se necessário encontrar a autentica concreticidade do 

problema, ou seja, encontrar a sua essência.  

Cabe-nos agora perguntar, qual seria a essência do problema? O homem, na maneira 

que produz a sua própria existência, se depara com situações iniludível, “isto é: enfrenta 

necessidades de cuja satisfação depende a continuidade mesma da existência111, (SAVIANI, 

1996, p. 13). De acordo com o autor, o conceito de necessidade é imprescindível para 

compreender a interpretação necessária da palavra problema. De acordo com o autor, estamos 

tratando de algo que é bastante simples, apesar de que, amiúde ignorado. Com efeito, a 

“essência do problema é a necessidade”, (SAVIANI, 1996, p. 13). Desta forma, de acordo 

com o autor, torna-se possível extinguir a peseudoconcreticidade e promover a autêntica 

concreticidade. Por conseguinte, de acordo com o autor, o fenômeno poderá evidenciar a 

essência ao invés de apenas esconde-la.  

Deste modo, segundo o autor, se torna possível reassumir o emprego da palavra 

problema, ultrapassando as suas insuficiências ao menciona-los a informação essencial que 

lhes enche de problematicidade, ou seja, de necessidade. Sendo assim, “uma questão, em si, 

não caracteriza o problema, nem mesmo aquela cuja resposta é desconhecida; mas uma 

                                                           
111 [...] não confundir existência, aqui empregada, com subsistência no estrito sentido econômico do termo. 

(SAVIANI, 1996, p. 13) 
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questão cuja resposta se desconhece e se necessita conhecer; eis aí um problema” (SAVIANI, 

1996, p. 13). Algo que não sabemos, não se configura como problema, porém, de acordo com 

o autor, quando se ignora algo que é necessário saber, está de fato à frente de um problema. 

Consequentemente, segundo o autor, uma barreira que é preciso ultrapassar, a necessidade de 

superar uma dificuldade, uma dúvida que não pode deixar de ser esclarecida, são ocorrências 

que representam autênticas problemáticas. Entretanto, “o conceito de problema implica tanto 

a conscientização de uma situação de necessidade (aspecto subjetivo) como uma situação 

conscientizadora da necessidade (aspecto objetivo) ”, (SAVIANI, 1996, p. 14). Para este 

autor, a filosofia nasce do confronto entre os homens e os problemas que a realidade 

apresenta. Isto implica dizer, de acordo com o autor, que a filosofia não se configura como um 

conteúdo específico, no entanto, é basicamente uma atitude, uma conduta apresentada pelo 

homem frente a realidade. Neste contexto, ao “desafio da realidade, representado pelo 

problema, o homem responde com a reflexão”, (SAVIANI, 1996, p. 14). 

Qual é o significado da palavra reflexão? De acordo com Saviani (1996), a palavra 

reflexão origina-se do verbo latino “Yeflectere", que tem como significado “voltar atrás”. É 

um repensar, isto é, um pensamento mais detalhado. Segundo o autor, é possível afirmar que 

toda reflexão é pensamento, no entanto, nem todo pensamento se configura em reflexão. 

Reflexão é um pensar “consciente de si mesmo, capaz de se avaliar, de verificar o grau de 

adequação que mantem com os dados objetivos, de medir-se com o real” (SAVIANI, 1996, p. 

15). Pode ser aplicada, segundo o autor, nas impressões e opiniões, aos pensamentos 

científicos e técnicos, investigando-se o seu significado. Neste sentido, “refletir é o ato de 

retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de 

significado. É examinar detidamente, prestar atenção, analisar com cuidado. E é isto o 

filosofar”, (SAVIANI, 1996, p. 15). 

Se a filosofia, de acordo com o autor, é de fato uma reflexão acerca de problemas que 

a realidade apresenta, então ela não pode ser qualquer tipo de reflexão. A fim de que seja 

considerada como filosofia, a reflexão necessita de satisfazer algumas exigências que o autor 

vai “resumir em apenas três requisitos: a radicalidade, o rigor e a globalidade. Quero dizer, 

em suma, que a reflexão filosófica, para ser tal, deve ser radical, rigorosa e de conjunto”, 

(SAVIANI, 1996, p. 15). Para ser radical, de acordo com o autor, se faz necessário que se faça 

uma reflexão mais profunda, ou seja, que vá até a raiz da questão e de seus fundamentos. O 

rigor garante a primeira exigência. Devemos proceder com rigor, de forma sistemática, de 

acordo com modelos determinados, “colocando-se em questão as conclusões da sabedoria 

popular e as generalizações apressadas que a ciência pode ensejar” (SAVIANI, 1996, p. 16). 
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Na terceira exigência, segundo o autor, o problema não deve ser analisado de maneira isolada 

e sim numa situação em conjunto, na qual relaciona-se o enfoque em questão com os demais 

enfoques da composição em que estão inseridos. É a partir desta perspectiva, de acordo com o 

autor, que a filosofia se difere da ciência de forma mais significativa. De fato, diferente da 

ciência, segundo o autor, a filosofia não possui um objeto definido, ela procura quaisquer 

circunstâncias da realidade, contando que seja problemático, seu campo de atuação é o 

problema, não importa aonde esteja. Sendo assim, podemos dizer que, 

 

[...] seu campo de ação é o problema enquanto não se sabe ainda onde ele está; por 

isso se diz que a filosofia é busca. E é nesse sentido também que se pode dizer que a 

filosofia abre caminho para a ciência; através da reflexão, ela localiza o problema 

tornando possível a sua delimitação na área de tal ou qual ciência que pode então 

analisa-lo e, quiçá, soluciona-lo. Além disso, enquanto a ciência isola o seu aspecto 

do contexto e o analisa separadamente, a filosofia, embora dirigindo-se as vezes 

apenas a uma parcela da realidade, insere-a no contexto e a examina em função do 

conjunto. ” (SAVIANI, 1996, p. 16). 

 

Segundo o autor, a radicalidade é tão importante para a atitude filosófica quanto a 

percepção de conjunto, pois ambas assumem uma relação dialética por estarem sempre em 

conexão que perdura junto com a mesma dinâmica metodológica, em que o rigor assegura 

simultaneamente a radicalidade, universalidade e a identidade da reflexão filosófica. O 

problema, de acordo como autor, mostra uma face objetiva e outra subjetiva, que é 

caracterizada pela “tomada de consciência da necessidade. As considerações supra deixaram 

claro que a reflexão é provocada pelo problema e, ao mesmo tempo, dialeticamente, constitui-

se numa resposta ao problema” (SAVIANI, 1996, p. 17). Desta maneira, segundo o autor, a 

reflexão se constitui num aprofundar da consciência da condição problemática, promovendo, 

em se tratando da reflexão filosófica, um avanço qualitativo que conduz a superação do 

problema em sua situação originária. 

Finalmente, segundo Saviani (1996), se faz necessário uma ponderação sobre uma 

expressão muito divulgada, conhecida por “problema filosófico”. Com efeito, é pertinente 

perguntar: encontram-se problemas que não são filosóficos? De fato, “um problema, em si, 

não é filosófico, nem cientifico, artístico ou religioso. A atitude que o homem toma perante os 

problemas e que é filosófica, cientifica, artística ou religiosa ou de mero bom-senso” 

(SAVIANI, 1996, p. 18). Sendo assim, de acordo com o autor, surgem variações, que 

dependendo do contexto, podem ser chamadas de “problemas sociológicos”, “problemas 

ambientais”, “problemas psicológicos”, etc... Entretanto, segundo o autor, como acolher tal 

interpretação na situação da filosofia, tendo em vista, que esta não possui um objeto 

determinado? Como aceitar o termo “problema filosófico”,  
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[...] se qualquer assunto pode ser objeto de reflexão filosófica? O uso comum e 

corrente tem se pautado, então, pelo seguinte paralelismo: assim como "problemas 

científicos" são aquelas questões de que se ocupam os cientistas, "problemas 

filosóficos" não são outra coisa senão aquelas questões de que se têm ocupado os 

filósofos. (SAVIANI, 1996, p. 18) 

 

 No entanto, não se pode esquecer, de acordo com o autor, de que o fato de os filósofos 

se ocuparem com tais questões não é suficiente para serem considerados problemas, todavia, é 

pelo fato de ser ou de ter sido problemas é que os filósofos se empenharam e se importaram 

com eles. Sendo assim, “a expressão "problemas filosóficos" é uma manifestação corrente da 

linguagem e, como fenômeno, ao mesmo tempo revela e oculta a essência do filosofar”, 

(SAVIANI, 1996, p. 19). Oculta, de acordo com o autor, a partir do momento em que a 

atitude filosófica é separada em compartimentos. Isto a reduz em diversos assunto que já são 

catalogáveis, o que empobrece uma atividade que poderia ser essencialmente criadora. 

Revela, segundo o autor, no tempo em que consegue despertar a atenção para certos 

problemas envolvidos de grande amplitude, perante situações concretas, na qual o homem 

gera a sua existência, que demanda, em condição prioritária, uma reflexão pautada na 

radicalidade, rigor e globalidade. Neste caso, de acordo com Saviani (1996), poderia se tratar 

de problemas que colocam em cena, de imediato e de maneira indiscutível, a 

imprescindibilidade da filosofia. Assim, segundo o autor, justificaria, nestes casos, o emprego 

do termo “problema filosófico”.  

 Elucidando o significado fundamental de problema, compreendido a ideia de reflexão 

e as condições essenciais afim de que ela seja considerada filosófica, pode-se então conceituar 

a filosofia como sendo uma “reflexão radical, rigorosa e de conjunto, sobre os problemas que 

a realidade apresenta. A partir daí, é fácil concluir a respeito do significado da expressão 

Filosofia da educação”, (SAVIANI, 1996, p. 20). De acordo com o autor, esta pode ser 

compreendida como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas que a 

realidade educacional apresenta. Neste contexto, poderíamos também afirmar que a Filosofia 

da África pode ser compreendida como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os 

problemas que a realidade da cultura africana apresenta. Por conseguinte,  

 

[...] ouvimos falar em Filosofia da Educação da Escola Nova, Filosofia da Educação 

da Escola Tradicional, Filosofia da Educação do Governo de São Paulo, Filosofia da 

Educação da Igreja Católica, etc.; e sabemos que não se trata aí da reflexão da Igreja 

Católica, dos educadores da Escola Nova ou do Governo de São Paulo sobre os 

problemas educacionais; a palavra filosofia refere-se aí a orientação, aos princípios e 

normas que regem aquelas entidades. Tal orientação pode ou não ser consequência 

da reflexão. Com efeito, a nossa ação segue sempre certa orientação; a todos 
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momentos estamos fazendo escolhas, mas isso não significa que estamos sempre 

refletindo; a ação não pressupõe necessariamente a reflexão; podemos agir sem 

refletir (embora não nos seja possível agir sem pensar). (SAVIANI, 1996, p. 20). 

 

 Diante disso, de acordo com o autor, tomamos decisões, realizamos escolhas 

naturalmente, acompanhando os padrões, a direção que o respectivo meio nos obrigam. É 

desta forma, segundo o autor, que as pessoas escolhem seus clubes favoritos e suas amizades. 

É também desta maneira, de acordo com Saviani (1996), que os pais definem o perfil da 

escola para a sua prole, matriculando em estabelecimentos particulares ou públicos. É deste 

modo ainda, de acordo com o autor, que certos educadores constroem o plano de suas aulas, 

tendo em vista o que os demais professores estão habituados a transmitir, reproduzindo partes 

da lista de conteúdos de alguns livros. E por fim, é desta forma, segundo o autor, que se 

baseiam certas instituições de ensino ou que a gestão encaminha certas decisões.  De acordo 

com Saviani (1996), nestas circunstâncias, nós não dispomos de lucidez convicta, 

esclarecedora do motivo que executamos dessa forma e não de outra maneira. Tudo se sucede 

normalmente, prontamente, voluntariamente, sem dúvidas. Neste contexto, o autor denomina 

“esse tipo de orientação "filosofia de vida”. Todos e cada um de nós temos a nossa "filosofia 

de vida". Esta se constitui a partir da família, do ambiente em que somos criados”, 

(SAVIANI, 1996, p. 20). 

 No entanto, de acordo com o autor, no momento em que aparece o problema, isto é, 

ocasião em que não se sabe que direção seguir, porém é necessário saber, enquanto não se 

sabe procurar o rumo e é necessário encontrar, desponta a necessidade do filosofar, daí 

começa-se a refletir. Nesta reflexão existe uma abertura, uma vez que necessita saber e não 

sabe, ou seja, quer dizer que não se tem a resposta, mas busca-se a resposta, “e, em princípio, 

ela pode ser encontrada em qualquer ponto (dai, a necessidade de uma reflexão de conjunto). 

A medida, porém, que a reflexão prossegue, as coisas começam a ficar mais claras e a 

resposta vai se delineando” (SAVIANI, 1996, p. 20). Sendo assim, segundo o autor, sustenta-

se uma direção, metas são definidas, objetivos são estabelecidos e a ação sustenta novos 

caminhos que o torna compreensível, justificada, mais coerente. Deve-se notar, de acordo 

com o autor, que da mesma forma, aqui trata-se de princípios e diretrizes que norteiam a 

nossa ação. Entretanto, de acordo com Saviani (1996), aqui nós possuímos consciência 

esclarecida, notória em razão de fazermos desta forma e não de outra maneira. Por 

conseguinte, 

 

Contrapondo-se a "filosofia de vida", proponho que se chame a esse segundo tipo de 

orientação, "ideologia". Observe-se, ainda, que a opção ideológica pode também se 
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opor a "filosofia de vida" (pense-se no burguês que se decida por uma ideologia 

revolucionaria): neste caso, o conflito pode acarretar certas incoerências na ação, 

determinadas pela superposição ora de uma, ora de outra. Aqui se faz mais 

necessária ainda a vigilância da reflexão. (SAVIANI, 1996, p. 21).  

 

Para facilitar a compreensão, Saviani (1996), formulou o diagrama a seguir.   

 

1. Ação (fundada na filosofia de vida) suscita 

2. Problema (exige reflexão: a filosofia) que leva a 

3. Ideologia (consequência da reflexão) que acarreta 

4. Ação (fundada na ideologia). (SAVIANI, 1996, p. 21).  

 

 

 De acordo com Saviani (1996), o diagrama não corresponde, entretanto, de uma 

sequência lógica ou progressiva, trata-se de uma sequência dialética. Consequentemente, de 

acordo com o autor, não se toma primeiro a ação, para depois refletir, organizar a ação e por 

último agir novamente. Diz respeito a um procedimento na qual estas etapas se interpenetram, 

desembaraçando o fio “da existência humana na sua totalidade. E como não existe reflexão 

total, a ação trará sempre novos problemas que estarão sempre exigindo a reflexão; por isso, a 

filosofia e sempre necessária e a ideologia será sempre parcial, fragmentária e superável”, 

(SAVIANI, 1996, p. 22). Assim sendo, é possível dar sequência ao diagrama anterior, como 

se segue: 

 

4. Ação (fundada na ideologia) suscita 

5. Novos Problemas (exigem reflexão: a filosofia) que levam a 

6. Reformulação da ideologia (organização da ação) que acarreta 

7. Reformulação da ação (fundada na ideologia reformulada). (SAVIANI, 1996, p. 

22).  

 

 Com base nestas considerações é que propomos uma reflexão acerca da expressão 

“Filosofia Africana” presente na prática dos jogos de covas africanos, do ponto de vista do 

filósofo africano. Este não seria diferente de uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, 

sobre os problemas que a realidade cultural africana apresenta. 

 

6.15 A Filosofia do Ponto de Vista Africano 

 

 

A concepção filosófica africana aqui apresenta está pautada na concepção de dois 

filósofos africanos. Em primeiro lugar, a filosofia para o africano na concepção de Raul 

Amade e Jessemusse Cacinda, representa a sua cosmovisão. Se vive numa cultura tribal, ele 

possui uma filosofia de vida que vai lhe sustentar dentro da comunidade em que vive. Se vive 

numa cidade africana, o homem africano possui uma filosofia de vida que lhe permite se 



257 
 

localizar, debater e pensar, nas questões sociais da sua cidade. O grande problema neste 

contexto é a influência globalizada, que procura de todas as formas, manter um padrão de vida 

que expressa a cultura dominante.  

Rinaldo. É da forma de vida, do modo como o africano resolve seus problemas, ou seja, da 

sua cosmovisão, que nasce a filosofia africana? 

Raul Amade112. O africano possui como filosofia de vida, a concepção, de que tudo o que ele 

possui pode ser partilhado com o seu próximo. Ele se sente pertencente a uma comunidade, 

quando partilha o que tem com o seu próximo. No pensamento africano, não há razão para um 

indivíduo possuir algo se ele não partilha o que tem com o próximo. Para o africano, os bens 

materiais são mais sociais do que individuais. No campo filosófico existe sempre a discussão 

quando se fala em filosofia, tendo em vista que ainda se questiona no mundo acadêmico 

ocidental a existência ou não de uma filosofia típica africana. Existe filosofia africana? Até 

que ponto dizemos que o africano filosofa? Considerando que a filosofia é um pensamento 

individual, pensadores ocidentais, chegaram à conclusão que o africano pensa, mas o seu 

pensamento é coletivo. Uma vez que o pensamento do africano é coletivo e se baseia em 

contos e provérbios e estes não possuem um determinado autor, conclui-se que o africano não 

possui filosofia.  

Rinaldo. O pensamento africano baseia-se somente em contos e provérbios? Os africanos não 

pensam e refletem sobre seus problemas? 

Raul Amade. Os pensamentos africanos oriundos dos contos e provérbios sem nenhum 

registro sistematizado, não é considerado como filosofia. Hora, a filosofia não se limita num 

manuscrito, a filosofia limita-se no pensar, na reflexão, e na produção de um novo 

conhecimento que soluciona os problemas. Sempre houve uma injustiça ou uma avaliação 

superficial, sobre a possibilidade de existência ou não de uma filosofia africana. A filosofia 

africana existe, mas não são os contos e nem os provérbios. A filosofia é algo individual, é o 

pensamento interno no indivíduo, e esse pensamento de indivíduos como africanos, existe. 

Existem africanos que pensam e resolvem seus problemas. Então, concluímos que existe 

filosofia africana, embora ela ainda seja muito discutida.   

Rinaldo. Estudar filosofia na Universidade Pedagógica – Delegação de Nampula contribuiu 

para compreender melhor a forma como o africano filosofa?  

                                                           
112 Entrevista cedida pelo filósofo Raul Amade em 23 de agosto de 2015. Nampula, Moçambique. 
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Raul Amade. Estudar filosofia africana contribuiu para construir um sentimento de que o 

africano também é capaz. Ele pode produzir uma ciência. Aquilo que ele faz já pode ser 

considerado como científico. O que o europeu considerou como ciência foi com base na sua 

própria concepção daquilo que podia ser ciência. Se fossemos analisar quem determina o que 

é ciência e o que não é ciência, talvez o pensamento africano seria o mais científico.  

Rinaldo. As escolas moçambicanas recebem influência ocidental a ponto de não enfatizar a 

real importância da África no contexto histórico? 

Raul Amade. Questionou-se no curso de filosofia na disciplina de “filosofia da história”, o 

papel dos africanos diante da história da idade média. Quando se estuda a história medieval, 

percebe-se que ela refle aquilo que foi a própria história europeia, e neste contexto, apresenta-

se uma lacuna para a história africana deste período. A história europeia acabou sendo 

universalizada por um pensamento centrado na igreja e no etnocentrismo, etc... Porém estas 

realidades não refletiam com o que estava acontecendo na África no período da idade média. 

Nas escolas moçambicanas, o que se estuda sobre a história da idade média é mais ou menos 

aquilo que é a história europeia e não a africana. Neste contexto, a história europeia acaba 

sendo universalizada e as escolas moçambicanas acabam sendo mais ocidentalizadas do que 

africanas. Acabam se tornando mais ocidentais do que propriamente africanas. Porém, 

existem argumentos que se referem a este período como sendo medieval e, portanto, trata-se 

de uma história medieval. E o que acontecia na África neste período? Tal argumento 

apresenta uma concepção de que os africanos entraram neste período histórico como 

coadjuvantes e não como atores da sua própria história. 

Rinaldo. No curso de filosofia em África, estuda-se pensadores ocidentais e africanos. 

Influenciado pela concepção filosófica ocidental surge o parâmetro comparação ao tratar o 

termo filosofia? 

Raul Amade. No curso de filosofia em África, estuda-se primeiro a filosofia ocidental para 

depois estudar os filósofos africanos. Estudar os pensadores africanos contribui para mostrar 

que o africano possui um pensamento que deve ser valorizado sem comparação com o 

pensamento ocidental. O pensamento africano surge de um contexto concreto que é diferente 

do contexto que surgiu o pensamento ocidental. A valorização desta forma de pensar do 

africano acabou por elevar bastante a sua autoestima sem ter a necessidade de se fazer 

comparações com outras formas de pensar não africanas. A questão da comparação acaba 
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surgindo por causa da situação em que nós vivemos hoje de um mundo globalizado e 

competitivo.  

Jessemusse Cacinda113. Quando o debate é sobre a filosofia africana, os filósofos africanos 

cometem um grande erro quando se limitam a querer discutir com o ocidente a existência ou 

não de uma filosofia própria africana ao invés de produzir a filosofia propriamente dita. É por 

causa disto que o debate sobre a filosofia africana, deve ser longo, de forma isenta, sem o 

envolvimento de sentimentos patrióticos. O envolvimento desse sentimento pode viciar a 

forma de pensar e consequentemente contribuir para construção de uma filosofia justificativa, 

ou seja, aquela que é uma tentativa de justificar para o ocidente a existência de uma filosofia 

própria africana. Neste contexto, acaba-se perdendo muito tempo, e ao invés de fazer uma 

filosofia que responda problemas concretos, faz-se uma filosofia justificativa. No entanto, este 

tipo de construção filosófica não se configura como uma filosofia africana propriamente dita.  

Rinaldo. Qual é a sua concepção sobre filosofia, tendo em vista a sua formação numa escola 

que reflete a visão africana e ocidental? 

Jessemusse Cacinda. A filosofia é universal, é uma forma de pensar. Todo homem tem uma 

forma de pensar, logo, todo homem tem uma filosofia. Por isso trazer limites, falar de 

filosofia latina americana, filosofia africana, filosofia alemã, pode ser um debate, digamos não 

muito feliz, partindo do pressuposto de que a filosofia é uma forma de pensar. A filosofia 

africana é aquela filosofia produzida no meio africano. Do mesmo jeito que a filosofia 

produzida na Alemanha pode ser chamada de filosofia alemã e a produzida na américa latina 

pode ser chamada de filosofia latino americano. Não podemos pensar que a filosofia africana 

é uma outra filosofia diferente daquela filosofia que o homem conhece. O homem tem uma 

forma de pensar e a filosofia é uma parte desta forma de pensar do próprio homem. O mais 

importante é perceber que a forma de pensar de uma pessoa está ligada a um determinado 

contexto cultural. Se o indivíduo nasceu na África, constrói e pratica filosofia para resolver 

problemas concretos. Se pratica filosofia, possui uma forma de pensar. Esta forma de pensar, 

embora esteja ligada a problemas que dizem respeito a ao seu lugar de origem, também pode 

dizer respeito ao universo do próprio homem. Uma forma de pensar produzida pelo resultado 

das vivências de uma determinada cultura produz uma filosofia, caso seja a cultura africana, 

pode-se criar o nome de filosofia africana. No entanto, seria um erro utilizá-la para fazer 

comparações porque esta filosofia africana não é diferente de outras filosofias. Quando se 

                                                           
113 Entrevista cedida pelo filósofo Jessemusse Cacinda em 23 de agosto de 2015. Nampula, Moçambique. 
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coloca a questão da comparação em filosofia, perde-se a essência. A comparação é resultante 

de uma prática presente nas culturas ocidentais que estão sempre na busca de padrões que 

podem ser universalizados por intermédio da globalização. 

Rinaldo. Nas sociedades contemporâneas, a globalização faz com que aumente a 

competitividade em níveis mundiais e a consequência disso é o aumento das desigualdades 

em todos os seguimentos sociais. Na filosofia bantu, a competitividade não existe, porque 

“eu, nós, existimos porque você e os outros existem; tem um sentido colaborativo da 

existência humana coletiva” (CUNHA JUNIOR, 2010, p. 81). Neste contexto, o que você 

pensa sobre a competitividade? 

Jessemusse Cacinda. Não podemos pensar em competir com o outro. Temos que penar em 

nos afirmarmos como pessoas que vivem num determinado contexto. No contexto africano, os 

jogos de covas valorizam a pessoa. Quando um moçambicano está jogando, ele não está 

competindo, está participando, pode vencer ou perder, mas tudo possui um mesmo significado 

que é estar com o outro. O que o deixa feliz não é o fato de estar jogando para ganhar ou 

quantas vezes ele ganhou. A felicidade dele está em participar do jogo, em passar aquele 

momento com os amigos partilhado aquilo que pensa e aprendendo muito com isso e com o 

outro. Não pensar em competir é bastante importante. Porque se nós competirmos ou 

pensarmos em competir não vamos construir nenhum pensamento. Podemos falar do 

eurocentrismo e o contrário deste, o afrocentrismo. O afrocentrismo não é ciência, o africano 

não pode fazer uma ciência com este pensamento. Na cultura africana não se pode competir e 

os jogos de covas não dão para o africano um espírito de competitividade. Para o africano, 

perder ou vencer num determinado jogo é a questão que possui a menor importância possível. 

Então porque não se traz para o contexto das eleições moçambicanas a forma de viver daquele 

jogo de covas? Por que quando alguém perde uma eleição tem que fazer guerra? É porque 

esta pessoa está com uma visão que não é africana. Na visão africana um jogador entra no 

jogo para participar e para conviver. Então, esse espírito do jogo de covas deve ser levado e 

reaproveitado em vários contextos da sociedade moçambicana, na sua forma de fazer ciência 

e na sua forma de fazer política. Daí os moçambicanos teriam eleições em que o perdedor 

abraçaria o vencedor e compartilharia os seus projetos para o bem da coletividade. 

Moçambique chegará a esse nível, se os políticos moçambicanos levarem consigo o espírito 

dos jogos de covas. 
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6.16 Momento de Reflexão 3  

 

Refletiremos agora sobre a concepção filosófica apresentada por Jessemusse Cacinda e 

Raul Amade, onde pretendemos ponderar alguns pontos. Primeiro, Jessemusse Cacinda 

afirma que “a filosofia é universal, é uma forma de pensar. Todo homem possui uma forma de 

pensar então todo homem tem uma filosofia”. Depois jessemusse Cacinda afirma que “ 

filosofia africana não é diferente de outras filosofias”. Hora, se formos comparar apenas a 

primeira parte que diz “a filosofia é universal” com o último trecho quando ele afirma “a 

filosofia africana não é diferente de outras filosofias”, não haveria contradição alguma, sendo 

universal, não haveria outra diferente, logo “a filosofia africana não seria diferente de outras 

filosofias”. Entretanto, ao olhar todo o contexto, podemos fazer a seguinte reflexão: se “a 

filosofia é universal, é uma forma de pensar e se todo homem possui uma forma de pensar, 

então todo homem tem uma filosofia”, por conseguinte “a filosofia africana não seria 

diferente de outras filosofias”. Neste contexto, encontramos uma contradição. Se a filosofia é 

uma forma de pensar e todo homem possui uma filosofia, ou seja, uma forma de pensar, então 

não podemos dizer que esta forma de pensar é única e universal, portanto a filosofia não seria 

universal, porque teríamos diferentes filosofias, diferentes formas de pensar. Sendo assim, 

seria enganoso pensar que a filosofia africana não seria diferente de outras filosofias. 

O segundo ponto a ser discutido, é sobre a existência ou não de uma filosofia africana. 

Se a filosofia é uma forma de pensar e todo homem possui uma filosofia, ou seja, uma forma 

de pensar, então teríamos diferentes formas de pensamento, diferentes filosofias, e a filosofia 

africana seria uma dessas. Pautada nesta acepção é que compreendemos que: 

 

Da cosmovisão da matriz africana nasce a filosofia de matiz africana. Pensamento 

que se repensa, é certo, mas também vai além de seus domínios. Transborda as 

fronteiras do Si-Mesmo para encontrar a Alteridade. Reconhece que a filosofia é 

antes de tudo uma atitude. Uma Ética. Uma atitude ética baseada na sabedoria dos 

ancestrais. Por isso mescla racionalidade com encantamento; logos com mito; magia 

com ciência. A filosofia de matrizes africanas é driativa e dinâmica. Cria seus 

próprios princípios e dinamiza sua experiência civilizatória para além do eterno 

retorno da tradição, para manter, atualizar e re-inventar sua forma cultural, para 

implementar seus projetos políticos. (OLIVEIRA, D. E., 2003, p. 158) 

 

É do universo africano que nasce uma filosofia, um pensamento, que se traduz por 

filosofia africana, é um pensamento, uma forma de pensar. O indivíduo africano pensa, logo 

tem filosofia, produz sua filosofia de vida, que mesmo sendo criada para resolver problemas 

que dizem respeito ao seu local de origem, este pensamento pode ser universalizado para um 
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contexto global. Dentro deste contexto é que compreendemos e concordadmos com Oliveira 

V. G. A. D, quando afirma que:  

 

Considerando-se o modus vivendi africano, não há dúvida de que há uma visão de 

mundo que poderia se configurar como ―Filosofia. A valorização, tanto da cultura 

material como da riqueza espiritual e princípios éticos dos diversos grupos que 

compõem o mosaico cultural africano, evidencia o legado de gerações passadas às 

novas gerações. Mesmo não havendo uma sistematização do conhecimento, haveria, 

pois, uma filosofia de vida em que a herança cultural recebida é continuamente 

reelaborada e confrontada com a dinamicidade da realidade circundante, que se 

mostra em contínuo vir-a-ser. (OLIVEIRA, V. G. A. D., 2003, p. 368) 

 

Diante deste exposto, é que compreendemos que o pensamento africano se traduz 

numa forma de filosofar quando ele pensa, reflete e resolve seus problemas. Sendo assim, 

consideramos que existe uma filosofia de matriz africana. Entretanto, as considerações aqui 

apresentadas são ínfimas diante do universo cultural africano e, portanto, estudos sobre a 

filosofia africana necessitam de maior profundidade para que haja uma compreensão mais 

sólida sobre as filosofias de matriz africana.  

 

6.17 O Filosofar Durante a Prática dos Jogos de Covas 

 

De acordo com Raul Amade114, o espaço onde acontecem os jogos tradicionais, pela 

própria dinâmica civilizatória africana, se configura num local propício para o filosofar, tendo 

em vista que as pessoas estão ali reunidas para jogar e dialogar sobre diversas questões sociais 

inerentes a sua comunidade e a seu país. O filosofar é espontâneo, acontece de forma natural a 

partir do momento em que os indivíduos procuram resolver os seus problemas. Eles não 

resolvem por acaso, eles vão procurando o “porque” daqueles problemas. O “porque” esses 

problemas realmente acontecem? Quando estamos diante desta pergunta, “os porquês das 

coisas”, estamos diante de um filosofar. Nem todos as perguntas são perguntas filosóficas, 

porque a filosofia existe onde há um problema para resolver, no entanto, nem todo problema é 

um problema filosófico.  

 O africano pode filosofar a partir do momento em que ele procura resolver seus 

problemas numa dimensão mais profunda, quando ele busca a percepção de quais são as reais 

motivações que fazem com que determinados fenômenos sociais aconteçam. O processo de 

filosofar pode acontecer de maneira involuntária, até mesmo por conversas informais, sem a 

intenção concreta de trazer soluções, quando se está envolvido a reflexão e a análise de que 

                                                           
114 Entrevista cedida pelo filósofo Raul Amade em 23 de agosto de 2015. Nampula, Moçambique. 
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venha ser os problemas que uma comunidade enfrenta numa determinada região, se configura 

num filosofar. Os assuntos são abordados durante as partidas de jogos tradicionais. As 

partidas acontecem geralmente num espaço público, que é um local favorável para que as 

pessoas possam discutir sobre vários assuntos. Nos diálogos, quando as discussões envolvem 

uma reflexão na busca por soluções para os problemas abordados, se configuram como um 

filosofar. 

 

6.18 Filosofando no Ambiente dos Jogos de Covas 

 

O professor Carlos Canipuella Vieirina115 é presidente do núcleo Magos de 

Marapaniua116, um bairro de Nampula. Neste núcleo, as partidas acontecem diariamente 

durante a semana a partir das 18 horas, horário que as pessoas retornam do trabalho. Os 

jogadores do núcleo Magos de Marapaniua são jovens e adultos, com predominância de 

adultos. Esses jogadores são predominantemente masculinos, porém, neste núcleo existem 

duas mulheres que são muito habilidosas. A ausência de mulheres, segundo o professor 

Carlos Canipuella Vieirina, é devida as atividades domésticas que elas executam. Enquanto os 

homens estão jogando, elas estão em casa cuidando das crianças. Os mais jovens, 

adolescentes e crianças, se dedicam mais as atividades escolares e, portanto, quase não 

praticam os jogos de M’pale no núcleo de Magos de Marapaniua.  

Os jogadores que se destacam, adquirem respeito e admiração dentro do núcleo e 

visibilidade no bairro. Por onde passa na comunidade é reconhecido como aquele jogador que 

se destaca na partida, ou seja, adquire status social no local onde vive. De acordo com o 

professor Carlos Canipuella Vieirina, a criminalidade nos subúrbios, e arredores dos bairros 

de Nampula, tem aumentado consideravelmente. Os marginais, geralmente usam armas 

brancas para praticarem furtos, assaltos a residências e as pessoas na rua. Em seu núcleo, o 

professor Carlos Canipuella Vieirina e seus associados, resolveram fazer do M’pale um 

método para afugentar os marginais em seu bairro. 

 Foi então que resolveram praticar o jogo a partir das 18 horas, onde se reúnem em um 

local estratégico, que favorece a vigilância de todos que entram e saem do bairro. As partidas 

são interrompidas as 20 horas para o jantar, e reiniciada logo após. De acordo com o professor 

Carlos Canipuella Vieirina, a prática do jogo neste horário também atrai muitos espectadores 

                                                           
115 Informações obtidas em entrevista com o professor Carlos Canipuella Vieirina no dia 18 de agosto de 2015 

em Nampula, Moçambique. 
116 Marapaniua é um nome originário da língua Emakua e também o nome de um bairro em Nampula. 
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que gostam de assistir as partidas, e a presença de várias pessoas inibem as ações dos 

marginais. Depois que os jogos começaram a ser praticados a noite, diminuiu 

consideravelmente as ações dos marginais. As vezes as partidas continuam até a meia noite, 

duas da manhã, depende da empolgação dos jogadores e da plateia que os assistem. Os jogos 

de M’pale atraem muitos espectadores, como acontece no Brasil quando se joga futebol. Este 

jogo é muito popular em Nampula e em todas as províncias de Moçambique. 

 A ideia de jogar a noite até altas horas, surgiu durante as partidas. As vezes um 

jogador comentava que no sítio117 tal aconteceu um assalto, um furto e no outro sítio assim, 

está acontecendo muitos assaltos. Alguns bandidos agrediram mulheres e lhe furtaram os seus 

pertences. Os jogadores comentavam essa situação e ao mesmo tempo buscavam alguma 

solução para este problema. Durante as partidas, os jogadores e os espectadores conversavam 

sobre tal assunto e entre uma conversa e outra, começaram a elaborar estratégias para 

combater a criminalidade em seu bairro. Uma das ideias ali proposta, foi realizar as partidas a 

noite até altas horas. 

 Com isso, os bandidos se sentiram intimidados, com a presença de muitas pessoas que 

acompanhavam as partidas até altas horas. A consequência disso foi que o número de assaltos 

neste bairro foi diminuindo até não se ter mais indícios de furtos naquela região. Quando uma 

mulher era atacada por bandidos, os jogadores podiam ouvir os gritos de socorro, e assim 

podiam sair a socorrer a vítima, as vezes capturando os marginais. Com isso, os bandidos se 

sentiram intimidados e pararam de efetuar furtos no bairro. 

 Neste contexto cabe-nos a seguinte indagação: os constantes assaltos nesta região se 

configuram num problema? Recuperando a discussão inicial sobre o que se configura num 

problema, do ponto de vista filosófico, percebe-se que uma questão que não se conhece e, 

portanto, necessita se conhecer, se configura num problema. Neste caso, a questão está 

representada pelos constantes assaltos, não sabemos como resolver, mas necessitamos de uma 

solução, sendo assim, do ponto de vista da filosofia, estamos diante de um problema. A 

necessidade de superar esta dificuldade, que é uma barreira que precisa ser ultrapassada, se 

configura numa problemática. A essência deste problema é a necessidade, ou seja, não ter 

mais assaltos nesta região. Do confronto entre os jogadores e os constantes assaltos é que 

nasceu uma filosofia, ou seja, a atitude que eles tomaram de ficar jogando a noite até altas 

horas, foi fruto da reflexão.  

                                                           
117 Sítio em Moçambique significa um lugar ou um local, um estabelecimento comercial, um bairro. 
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A atitude foi investigada, repensada, analisada com cuidado na busca de uma solução. 

Essa prática foi um filosofar. Sendo assim, a prática do jogo se tornou num ambiente propício 

para o filosofar. No entanto, cabe-nos ainda outra indagação: tal reflexão se configurou numa 

reflexão filosófica? Hora, de acordo com Saviani (1996), para ser uma reflexão filosófica esta 

precisa ser radical, rigorosa e de conjunto. Voltando a nossa questão, os jogadores fizeram 

uma reflexão em sua profundidade, ou seja, quais eram os fatores que motivavam os assaltos, 

posteriormente se procedeu o rigor, em que foi levado em consideração os modelos 

determinados, neste caso seria a ação da polícia que não foi eficiente e as conclusões da 

sabedoria popular dos locais. De conjunto, pois a questão não acontecia de forma isolada, 

afetava a toda a comunidade. Sendo assim, a reflexão dos jogadores pode ser considerada 

como uma reflexão filosófica. Por último, a atitude de ficar jogando a noite até altas horas 

perante aos constantes assaltos é que tornou de fato a questão em filosófica. 

Este não foi um caso isolado do filosofar no ambiente do jogo, existem diversas 

situações em que os jogadores refletem na busca por soluções de problemas reais que a 

realidade os cercam. Em relação ao furto, uma outra solução encontrada foi deixar o tabuleiro 

em frente à sua casa. Em toda casa que possui tabuleiro não precisa de guarda. Basta colocar 

um tabuleiro na frente de sua casa para ficar despreocupado. Pode até deixar as portas abertas, 

pois sempre haverá um grupo de pessoas jogando na sua porta e com isso ninguém mexe nas 

suas coisas. Esta prática se configurou num outro exemplo do filosofar, ou seja, uma atitude 

tomada em relação aos assaltos, distinta da anterior. 

Outra atitude diferente das anteriores tomada em relação ao mesmo problema, foi 

executada por jogadores de um outro local. Eles começam a criar estratégias para combater 

este problema de ordem social. Uma possível estratégia seria a organização de equipes de 

jovens e adultos para circular o bairro no período noturno, onde geralmente acontecem os 

furtos. Esta é uma atitude proveniente de uma reflexão feita durante o momento da partida, ou 

seja, fruto de um filosofar. No entanto, várias outras questões, de diversas naturezas, podem 

ser discutidas naquele momento. Isto é o que promove a coesão social das pessoas envolvidas 

pelo jogo. Como podemos observar, a atitude que o homem toma frente aos problemas é o 

que o torna filosófico. Considerando ser o mesmo problema, notamos três atitudes diferentes, 

o que demonstra que o ambiente do jogo se configura em local propício para o filosofar. 
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6.19 O Conto da Reflexão Africana, por Jessemusse Cacinda  

 

As mulheres nas sociedades africanas são a estrutura base da família. Existe uma ideia 

geral partindo das próprias origens africanas em que o homem foi feito para pensar e a mulher 

foi feita para trabalhar. Enquanto os homens estão jogando, eles trocam ideias, desenvolvem 

pensamentos e raciocínios. Os jogadores são como os tais filósofos gregos e o local em que 

jogam é como se fosse a ágora da Grécia. Neste local, conversa-se um pouco de tudo, gastam 

o tempo debatendo, refletindo e analisando.  

Enquanto isso, quem garante o seu sustento? Hora, quem garante o sustento destes 

jogadores são as mulheres. Enquanto que o marido está no núcleo a jogar, a refletir a 

conversar e a debater, a esposa está em casa fritando um peixe para a criança vender ou está 

providenciando alguma outra coisa para garantir a alimentação.  

Neste caso, diríamos que as mulheres são aquelas que trabalham e os homens são 

aqueles que refletem nas sociedades onde há esses jogos. Os homens são típicos filósofos 

gregos que a sua vida é inteiramente ligada a reflexão e ao debate na praça pública. Isto é uma 

analogia que se pode fazer a respeito do elemento da reflexão. 

 

6.20 A Prática do Jogo M’pale no Núcleo Feminino  

 

 Existem poucos núcleos femininos de jogos tradicionais em Nampula, no entanto, de 

acordo com o Carlos Muapanco118, deveria ter mais núcleos do gênero feminino, tendo em 

vista que, enquanto as mulheres ou homens jogam, não se tem tempo para fazer intrigas e 

fofocas que podem prejudicar as relações sociais dentro da comunidade. Em Nampula, 

província de Moçambique, é raro presenciarmos mulheres jogando no mesmo espaço e tempo 

com homens. Não que seja proibido, mas é uma tradição cultural, ou seja, as mulheres 

geralmente ficam em um local e os homens em outro. Muitas vezes a roupa que a mulher 

geralmente usa dificulta essa interação porque as partidas geralmente são disputas no chão e 

dependendo da roupa e da forma como a mulher se senta, torna inviável a interação. Se uma 

mulher se apresenta com um vestido para jogar, por exemplo, tem que ser mais cuidadosa na 

forma de sentar, e as vezes, no calor das partidas e na empolgação, ela pode sem querer, 

mostrar partes do corpo que a sua cultura não permite.  

                                                           
118 Informações obtidas em entrevista com o senhor Carlos Muapanco em 24 de agosto de 2015, Nampula, 

Moçambique. 
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No entanto, em alguns núcleos, com vestimentas adequados, encontramos mulheres 

jogando no mesmo espaço e tempo com homens, e elas são bastante habilidosas, sendo 

difíceis de serem derrotadas no jogo. A Rosa Fernando Alua119, cinquenta e dois anos, 

funcionária pública, é uma jogadora assídua de M’pale do núcleo Clube Tradicional da Rua 

da França. Em entrevista cedida no dia 24 de agosto de 2015 em Nampula, Rosa Fernando 

Alua relata a forma como é tratada no núcleo Clube Tradicional, um local frequentado 

predominantemente pelo gênero masculino. 

Rinaldo. Com quem a senhora aprendeu a jogar e a quanto tempo pratica o jogo M’pale?  

Rosa Fernando Alua. Eu aprendi a jogar a muito tempo ainda menina com outras meninas que 

também jogavam no bairro onde morava em Nacala, uma cidade portuária da Província de 

Nampula. Eu sou uma jogadora viciada, portanto, todos os dias quando chego do trabalho, 

vou ao núcleo para jogar com os meus amigos.  

Rinaldo. O que a senhora sente quando pratica o jogo M’pale? Além da senhora, existem 

outras mulheres que frequentam este núcleo? 

Rosa Fernando Alua. Eu gosto muito de jogar, eu adoro, não sei dizer, sinto muita alegria em 

estar aqui jogando. Eu jogo para refrescar a cabeça. Quando estou jogando, todos os 

problemas ficam para traz, é só diversão, é prazeroso estar junto com outras pessoas 

conversando, compartilhando ideias e trocando experiências. Infelizmente, não temos outras 

mulheres que frequentam este núcleo. 

Rinaldo. Quando a senhora ganha uma partida, como os jogadores reagem, já que este núcleo 

é composto por uma maioria de jogadores do sexo masculino?  

Rosa Fernando Alua. Quando eu ganho uma partida, as pessoas que estão assistindo batem 

palmas, provocam o adversário por ter perdido o jogo. As vezes dizem para o perdedor 

quando eu ganho: “porque perdeu? Porque perdeu para mulher? Porque não consegue ganhar 

de mulher? ” 

Rinaldo. A senhora não se sente incomodada quando dizem “porque perdeu para mulher”? 

Rosa Fernando Alua. Não me sinto incomodada. Eles falam dessa maneira para provocar o 

perdedor. Eles me respeitam e sabem que eu posso ganhar. 

                                                           
119 Informações obtidas em entrevista com a senhora Rosa Fernando Alua em 24 de agosto de 2015, Nampula 

Moçambique. 



268 
 

Rinaldo. Neste contexto, se pensarmos como cultura ocidental, poderíamos dizer que estas 

pessoas estariam sendo machistas por achar que um homem não poderia perder para uma 

mulher. Como se trata de tradição cultural africana, não podemos sugerir que seria uma 

atitude preconceituosa machista. Entretanto, se a expressão “perdeu para mulher” denota uma 

condição de inferioridade da mulher em relação ao homem, na minha concepção, se configura 

numa atitude machista. A discussão sobre a relação de gênero nos jogos tradicionais, será 

abordada no próximo tópico. No entanto, para os jogadores, ganhar ou perder é o que menos 

importa, claro que todos jogam para ganhar, mas o importante é participar, preservar e 

promover laços de amizades e solidariedade. Além disso, a diversão acontece para quem joga 

e para quem assiste. Então, quando um jogador perde, este passa a se divertir assistindo outras 

partidas. 

 

Figura 130 – Rosa Fernando Alua 

 

 

 

 

 

 

                   

Fonte: O autor 

 

Outras participações femininas também acontecem no núcleo Clube Cinco, fundado 

em 2000. Suzana Paiva, a presidente deste núcleo feminino, relata em entrevista cedida no dia 

28 de agosto de 2015, a forma como as mulheres se organizam para praticar o jogo M’pale 

neste local. 

Rinaldo. Neste núcleo, além das mulheres adultas, as crianças, adolescentes e as mulheres 

mais jovens praticam o jogo M’pale? Em qual horário as mulheres costumam praticar o jogo 

nesse núcleo? 

Suzana Paiva. As jogadoras deste núcleo são as mulheres adultas. As crianças, adolescentes e 

as jovens, não possuem o hábito de praticar o jogo no Clube Cinco. Não é proibido, podem 

jogar depois de cuidar dos afazeres da escola e da casa. Acho que as crianças e as mais jovens 
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precisam ser estimuladas pois serão as futuras jogadoras do núcleo. Jogamos para nos divertir, 

entretanto, ao jogar, deixamos de lado as nossas preocupações e os problemas do cotidiano.  

Em nosso núcleo, as partidas acontecem a partir das 14 horas, horário em que as senhoras já 

realizaram seus afazeres. Esse jogo contribui para fazer novas amizades e enquanto estamos 

jogando, não temos tempo para fazer fofocas ou se preocupar com o que a vizinha está 

fazendo. 

 

Figura 131 – Tabuleiro 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Fonte: O autor 

 

Figura 132 – Tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Rinaldo. O jogo M’pale no núcleo Clube Cinco contribui para se formar novos laços de 

amizades? São sempre as mesmas jogadoras ou aparecem outras para jogar? 

Suzana Paiva. Durante as partidas, as mulheres conversam umas com as outras sobre os seus 

problemas e uma ajuda a outra, apoiando e aconselhando. Este jogo é uma herança deixada 

pelos antepassados, e as mulheres desse núcleo pretendem manter essa tradição por 

intermédio da divulgação e incentivo para que outras mulheres possam também fazer parte 
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deste grupo. Atualmente temos um grupo que frequenta o núcleo, porém, o espaço está aberto 

para a participação de outras mulheres. Queremos atrair novas jogadoras, inclusive, as mais 

jovens, que precisam ser estimuladas para que no futuro essa tradição do jogo aqui neste 

núcleo possa continuar com as gerações vindouras. No tempo dos meus pais, as mulheres não 

jogavam e hoje jogam, gostam de jogar. Não é um jogo só para os homens, as mulheres 

também podem e devem jogar.  

 

                                          Figura 133 – Suzana Paiva 

 

                                                            

 

                

                    

 

 

Fonte: O autor 

 

Outra participação feminina foi verificada no núcleo Magos de Marapaniua que é 

presidido pelo professor Carlos Canipuella Vieirina. Em entrevista cedida no dia 18 de agosto 

de 2015 em Nampula, Moçambique, o presidente desse núcleo relata a forma como se dá a 

participação feminina neste local. 

Rinaldo. As mulheres também praticam o jogo M’pale no núcleo Magos de Marapaniua? 

Professor Carlos Canipuella Vieirina. No núcleo Magos de Marapaniua temos também a 

participação feminina. Aqui existem duas mulheres que são consideradas muito perigosas, 

difíceis de serem derrotadas. Elas jogam tão bem, que todos gostam de assistir as partidas em 

que elas estão a jogar. Uma delas, está sempre acompanhada do marido que não gosta de 

jogar, até mesmo porque, ele não sabe jogar. No entanto, ele gosta muito de assistir as 

partidas, tendo em vista ser o M’pale um jogo que atrai muitos espectadores. Porém, quando 

está sozinho a assistir as partidas e percebe que um jogador está se destacando, ganhando de 

todos, ele faz a seguinte provocação ao ganhador:  “você acha que é bom, então espere aqui 

um pouco, porque eu vou chamar a minha esposa para ela te derrotar”.  As vezes ele diz para 

aquele que está a ganhar: “Se achas mesmo que é bom então ganha da minha mulher”. O que 
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realmente é interessante, é que quando chamam a mulher para desafiar ao jogador que está 

vencendo, ela vem e ganha mesmo. Muitos jogadores quando se assentam a jogar com uma 

mulher, acabam desprezando o adversário, achando que vão ganhar fácil por ser mulher e 

acabam perdendo.  

Rinaldo. Quer dizer que é difícil de ganhar das mulheres?  

Carlos Muapanco120. As mulheres levam as partidas com muita seriedade e não gostam da 

derrota. Elas quando jogam é para ganhar, e não perdem com facilidade. Ganhar é sempre 

bom, se for de um homem, melhor ainda, como dizem as mulheres. Entretanto, quando 

perdem, não há confusão, ganhar ou perder é do jogo. Se perde, pede revanche, e geralmente, 

elas não perdem na revanche. No calor do jogo, quando a mulher ganha, recebe elogios e 

aplausos de todos os espectadores. No entanto, o homem derrotado aceita de forma digna a 

vitória do adversário e reconhece a superioridade daquele que venceu, tornando assim as 

partidas como momentos de confraternização ao invés de momentos de conflitos. As partidas 

tornam homens e mulheres mais próximos e todos reconhecem de forma esportiva a 

superioridade do adversário quando perdem. As mulheres geralmente jogam nos finais de 

semanas, tendo em vista que, durante a semana, estão muito ocupadas com os afazeres 

domésticos. No entanto, sempre que possuem uma oportunidade, jogam também durante a 

semana. 

 

6.21 A Campeã Nacional de Jogos Tradicionais 

 

Fátima121, 19 anos, se sagrou campeã do campeonato nacional de jogos de covas, 

modalidade feminina, em 2014. Ela pratica o jogo de covas desde menina. Em entrevista 

cedida no dia 28 de agosto de 2015 em Nampula, ela relata a forma como pratica o jogo de 

covas em sua comunidade. 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Entrevista cedida por Carlos Muapanco, presidente da Associação Provincial de Jogos Tradicionais de 

Nampula no dia 18 de agosto de 2015 em Nampula, Moçambique. 
121 Informações obtidas em entrevista com Fátima, campeão nacional de jogos tradicionais em 28 de agosto de 

2015, Nampula, Moçambique. 
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Figura 134 – Fátima 

                                                            

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Rinaldo. Onde você costuma praticar o jogo M’pale em sua comunidade? 

Fátima. Aqui onde eu moro, existe um tabuleiro esculpido numa pedra, que é o local onde 

meninas e meninos, de treze anos em diante, praticam o jogo M’pale, geralmente no horário 

da tarde. Os mais velhos também praticam o jogo neste espaço com os mais jovens, sendo os 

adultos, os adversários mais difíceis de serem derrotados.  

Rinaldo. Qual é o nível de instrução dos jogadores adultos? 

Calor Muapanco122. Os adultos que praticam o jogo, são pessoas de pouca escolaridade, sendo 

alguns deles analfabetos, porém, possuem uma destreza para o jogo que impressiona, com 

rapidez mental, habilidades lógicas e matemáticas, onde realizam diversos cálculos mentais.  

Rinaldo. O jogo M’pale faz parte das atividades escolares da escola onde você estuda? 

Fátima. O jogo M’pale não faz parte das atividades escolares da escola onde eu estudo 

atualmente. No entanto, na escola que frequentei anteriormente, os jogos tradicionais estavam 

presentes nas aulas de educação física. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 Informações obtidas em entrevista com Carlos Muapanco, presidente da Associação Provincial de Jogos 

Tradicionais de Nampula em 28 de agosto de 2015 em Nampula, Moçambique. 
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Figura 135 – Tabuleiro na Pedra 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Figura 136 – Tabuleiro na Pedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Rinaldo. O que você sente quando pratica o jogo? Qual é a sensação de jogar o M’pale? 

Fátima. Me sinto bem, eu gosto, para mim foi importante aprender a jogar, eu me divirto 

muito. Eu gosto também de ensinar as crianças de meu bairro a jogar. Depois que ganhei o 

campeonato, fiquei mais conhecida na minha comunidade e, por consequência, muitas 

crianças de nove anos em diante passaram a me procurar para aprender a jogar.  

Carlos Muapanco. Passou também a ser a jogadora a ser derrotada e quando alguém a vence, 

ela fica chateada, não gosta de perder, em contrapartida, o que ganhou passa a dizer que 

venceu a campeã nacional de jogos tradicionais. O M’pale é um jogo de estratégia, e neste 

jogo, geralmente a melhor estratégia é a defesa. Antes de efetuar um movimento, um jogador 

precisa analisar todas as possibilidades de movimentos levando em consideração o que o 

adversário poderá fazer com o seu jogo posteriormente. Neste contexto, a defesa se configura 

na melhor estratégia de jogos de covas, uma característica dos jogos orientais.    
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Rinaldo. O jogo também contribui para estreitar as relações de igualdade de gênero, pois 

enquanto homens e mulheres praticam o jogo, estes se encontram numa condição de 

igualdade intelectual, pois tanto a mulher quanto o homem podem vencer a partida. Enquanto 

jogam, homens e mulheres estabelecem relações de amizade e respeito, pois o ambiente do 

jogo promove a interação entre os pares. Na partida, tanto o homem quanto a mulher, jogam 

para ganhar, no entanto, não há derrotados, pois o que mais importa na partida não é a vitória, 

mas a interação, a construção e preservação de laços de amizade e solidariedade. Durante as 

partidas, as brincadeiras e as piadas são inevitáveis, no entanto, não ultrapassam os limites do 

respeito a pessoa, seja homem, mulher, jovem ou criança. Que tipo de piada é lançada quando 

um jogador mais velho perde para você? 

Fátima. As vezes quando perdem dizem o seguinte: “eu te perdoei e por isso ganhou”, as 

vezes falam, “eu não queria te envergonhar porque és mulher, por isso deixei você ganhar”.   

Rinaldo. A derrota do ancião se tornou num tom de brincadeira, no entanto, ele não deixou a 

Fátima ganhar, de fato foi derrotado por ela. Alguém poderia até argumentar que a brincadeira 

acima coloca a mulher numa condição de inferioridade em relação ao homem. No entanto, 

pensando assim, estaria julgando de acordo com a cultura ocidental. 

Não posso fazer um julgamento de valor pensando como um ocidental quando se diz 

“não queria te envergonhar porque és mulher” em se tratando de uma cultura que não é 

ocidental. O exemplo destacado acima denota para a cultura africana, a necessidade de 

colocar a mulher numa posição de “cuidado”, ou seja, algo que é muito importante para o 

africano e que ele precisa de tomar conta. O objetivo destas brincadeiras é estreitar as relações 

sociais para tornar as pessoas mais próximas umas das outras, pois o caráter coletivo, a 

convivência passiva com o próximo são características da cultura africana. 

 

6.22 Relação de Gênero nos Jogos de Covas 

 

Primeiramente, refletiremos a questão igualdade de gênero nos jogos de covas na 

concepção de Saíde Bacar Saíde, em entrevista cedida no dia 27 de agosto de 2015 em 

Nampula, Moçambique. 

Rinaldo. O jogo M’pale pode contribuir para a relação de igualdade de gênero? 
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Saíde123. Do ponto de vista sociológico, ao mesmo tempo em que o jogo contribui para uma 

reflexão sobre os problemas sociais, como criminalidade, dificuldades financeiras, divórcio, 

casamento, entre outros, que são fenômenos sociais discutidos durante as partidas, o jogo, 

culturalmente possui um aspecto negativo que dificulta a concepção do papel do gênero 

feminino e masculino, no casamento, levando em consideração a influência das culturas 

ocidentais.  Nas sociedades ocidentais, muito se tem avançado nas questões de igualdade de 

gênero. Em Moçambique, o efeito da globalização tem influenciado a concepção do africano 

sobre o papel do gênero feminino nas sociedades africanas, principalmente nas grandes 

cidades, as que sofrem mais influência ocidental. 

Rinaldo. Atualmente em Moçambique, as mulheres têm conquistado espaço no mercado de 

trabalho formal? 

Saíde. Devido a influência ocidental, já encontramos hoje nas cidades moçambicanas muitas 

mulheres que deixaram de exercer somente as atividades domésticas e passaram a executar 

atividades remuneradas. Nas grandes cidades, é comum encontrarmos trabalhadoras em 

diversas áreas econômicas, como saúde, educação, comércio e outros. As mulheres têm 

investido também em qualificação profissional e consequentemente se tornaram competitivas 

ao mercado de trabalho. Neste contexto, a mulher africana das grandes cidades, deixou de ser 

apenas aquela esposa que cuida dos filhos e das atividades domésticas, para ser também 

provedora junto ao marido do sustento da família. A consequência disso é que muda também 

o papel do esposo, que passa de único provedor para colaborar da esposa na execução das 

atividades domésticas e educação dos filhos. 

Rinaldo. Como o ancião define o papel da mulher no casamento durante as partidas? 

Saíde. Culturalmente, na concepção dos mais velhos, a mulher é quem cuida das atividades 

domésticas, prepara as refeições e cuida dos filhos. Já o homem, trabalha para o sustento da 

casa. Eu, como investigador social, alerto para esta concepção conservadora do papel do 

gênero feminino em relação ao casamento e, acrescento que tal fato, pode se configurar numa 

parte negativa no jogo. Eu possuo uma experiência própria em minha casa. Meu pai proibiu a 

minha mãe de trabalhar fora de casa. Meu pai dizia para a minha mãe que: “enquanto quiser 

ser mulher desta casa, vai ficar aqui. Sou eu quem vai ser o provedor da casa”.  Esta 

                                                           
123 Informações obtidas em entrevista com Saíde Bacar Saíde, graduando em Sociologia com habilitação em 

Antropologia pela Universidade Pedagógica Delegação de Nampula, em 27 de agosto de 2015, Nampula, 

Moçambique. 
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concepção do papel da mulher no casamente pode ser uma dificuldade social, que os anciões 

estão transmitindo aos mais jovens. Um indivíduo ao se relacionar com outras culturas 

aprende novas formas de convivência humana. No entanto, quando se relaciona apenas com 

indivíduos da mesma cultura, a pessoa pode se tornar mais conservadora, e esta postura pode 

lhe gerar dificuldades de convivência social ao se relacionar com pessoas de culturas distintas.  

Ao se deslocar por diferentes regiões o indivíduo, pela necessidade de se relacionar com o 

outro, acaba aprendendo outras formas de convivência social.  

Rinaldo. É positivo para a cultura tradicional africana, definir o papel da mulher no casamento 

como sendo a responsável pelas atividades domésticas e criação dos filhos?  

Saíde. Enquanto o indivíduo africano estiver inserido no mesmo contexto social dos seus 

antepassados, será positivo as orientações dos anciões sobre o papel do homem e da mulher 

no casamento, bastando apenas ao jovem cumprir na integra tais determinações.  Um fator 

positivo que se contabiliza a este jogo, é o sentimento de pertencimento, ou seja, de 

identidade africana. O que mais cria vontade de pertencer a esta sociedade é o resgate cultural 

que é promovido pelo jogo. As pessoas que vem do interior para a cidade de Pemba, buscam 

nas partidas, o resgate de sua originalidade que é recuperada por intermédio da prática do 

jogo. Esse legado é transferido para as novas gerações por intermédio da prática do jogo. 

 

6.23 Reflexão Sobre a Igualdade de Gênero nos Jogos de Covas 

 

A reflexão que se faz neste momento, diz respeito as relações de gênero considerando 

o contexto globalizado na qual se sustenta a cultura ocidental. Neste sentido, não podemos 

deixar de refletir primeiramente o conto da reflexão africana dada por Jessemusse Cacinda. 

Observe que no conto, o papel da mulher estava restrito aos trabalhos domésticos e ao 

sustento da família, enquanto que o homem, estava a cargo do papel de intelectual, aquele que 

pensa, que passa o dia inteiro na praça filosofando, refletindo e debatendo. No contexto da 

cultura globalizada, trata-se de um texto que exprime uma concepção machista que coloca a 

mulher numa condição de inferioridade intelectual em relação ao homem, ou seja, para o 

homem o papel intelectual, para a mulher, atividades domésticas, a submissão. Em segundo 

lugar, queremos refletir sobre as expressões usadas durante uma partida quando se diz: 

“perdeu para uma mulher” ou “não consegue ganhar de uma mulher”. Neste caso, percebe-se 

uma conotação negativa ao afirmar que perdeu para uma mulher, como se ela não fosse capaz 

de vencer uma partida. Mais uma vez percebe-se uma conotação machista quando pratica a 
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ideia de que a mulher não é capaz de vencer um homem no jogo M’pale. Outro ponto que 

merece reflexão diz respeito aos ensinamentos dos anciões aos mais jovens, na qual, eles 

definem o papel do homem e da mulher no casamento. Hora, na sociedade globalizada não 

existe papel da mulher ou do homem no casamento. Muito se avançou nestas questões, e hoje, 

o papel do homem e da mulher no casamento é definido pelo diálogo, pela cooperação, pela 

igualdade e pelo respeito.  

A proposta deste trabalho não é fazer um julgamento ou juízo de valor em relação a 

contextos culturais distintos, no entanto, entendemos que ao colocar a mulher numa condição 

de inferioridade em relação ao homem, tal atitude se configura em machismo. Entretanto, em 

se tratando de cultura africana, uma cultura com valores e concepções sociais distintas, muitas 

vezes da cultura globalizada, entendemos que estas questões precisam ser analisadas com 

maior profundidade. Durante a entrevista, quando a senhora relatou a brincadeira, “não 

consegue ganhar de mulher” ou “perdeu para mulher”, ela não demonstrou nenhum 

constrangimento em relação a este episódio. Não se sentiu incomodada, entretanto, como já 

disse, é uma questão que precisa ser investigada com maior profundidade. Em nossa 

concepção, expressões como essas, se configuram em machismo, pois entendemos que a 

mulher foi colocada numa condição de inferioridade em relação ao homem. A discussão sobre 

igualdade de gênero em Moçambique não permeia nosso trabalho, entretanto, estas 

observações apontam a necessidade de estudos posteriores, pois trabalhar em prol da 

igualdade de gênero é uma questão de justiça social. 
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7 POTENCIALIDADES MATEMÁTICAS DO MANCALA IV 

 

 M´pale, uma das variações do Mancala IV, é um jogo cujo tabuleiro possui 4 linhas 

com 8 covas em cada. No entanto, existe também tabuleiros de M’pale contendo 4 linhas com 

12 covas, 13 covas, 15 covas, 16 covas e 24 covas. Vamos considerar nesta discussão, o 

tabuleiro de M’pale com 4 linhas com oito covas em cada. A configuração inicial de um 

tabuleiro de M’pale é composta por duas peças (sementes) em cada cova.  

 

Figura 137 – Tabuleiro M’pale de 8 covas 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Observe o tabuleiro de M’pale acima e responda. Quantas covas possui este tabuleiro? 

A resposta é simples. Pode seguir do seguinte raciocínio: tenho 8 covas em 4 filas, então, 

basta efetuar mentalmente a operação matemática 3248   para se obter a resposta. Posso 

raciocinar também desta forma: tenho 4 filas contendo 8 covas em cada, então, basta efetuar 

mentalmente a operação matemática 3284   para se obter o resultado. Nota-se, que ambos 

os raciocínios se equivalem, isto é, 8448  . Desta igualdade segue a propriedade 

comutativa da multiplicação, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto.  

Observe novamente o tabuleiro de M’pale acima e responda. Quantas peças 

(sementes) existem neste tabuleiro? A resposta também é simples. Existem pensamentos 

distintos que levam a mesma resposta. O primeiro pode ser interpretado desta forma. Como 

são 32 buracos, com duas peças (sementes) em cada, basta usar o conceito multiplicativo 

64232   para se obter a resposta. O segundo pensamento pode ser interpretado assim. 

Como são 4 linhas de 8 buracos com 2 peças em cada, basta usar o conceito multiplicativo 

64)28(42)84(284   para se obter o resultado. Neste caso, usamos o cálculo 

mental e o conceito de multiplicação. Da igualdade obtida obtemos a propriedade associativa 

da multiplicação.  Entretanto, a resposta pode ser ainda interpretada de outra forma. Como são 

duas sementes em cada cova, efetuamos a seguinte operação de adição: 

...22222222  , ou seja, 2 + 2, trinta e duas vezes. Esta disposição pode ser 
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escrita pela sequência numérica (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ..., x), onde a letra x representa o 

total de sementes do tabuleiro. Chamaremos cada número da sequência de “termo”, onde cada 

termo será representado pela letra “a” associada a um número natural que indicará sua posição 

na sequência. Por exemplo, o número 2, primeiro número da sequência, será representado por 

1a , o número 4, segundo número da sequência será representado por 
2a , e assim 

sucessivamente até o último número, que ainda não sabemos, será representado por 32a , pois 

são 32 buracos no tabuleiro. Este último representa a totalidade das sementes do tabuleiro. A 

sequência que é uma PA (Progressão Aritmética) será representada da seguinte forma:  

(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ..., 32a ). Nesta sequência temos:  

21 a , primeiro termo; 

42 a , segundo termo; 

63 a , terceiro termo; 

       

32a  x, trigésimo segundo termo. 

Observe abaixo que a diferença entre um termo e o seu antecessor é constante.          

                                              

22412 aa  

24623  aa                                                                                                                                                                                        

26834  aa                             

 

23132  aa  

Chamaremos a constante de razão e a representaremos pela letra r . 

Generalizando teremos: 1 nn aar  

Observe também que: 

 

21 a  

42212  raa  

62123  raraa  

83134  raraa  

10415  raa  
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12516  raa  

14617  raa  

16718  raa  

             
64622231231132  raa  

Desta forma, obtemos o resultado x = 6432 a , ou seja, 64 sementes no tabuleiro. 

Por observação, deduzimos que um termo qualquer de uma PA é igual ao primeiro termo 

somado com o produto da posição de seu antecessor pela razão. Generalizando, obtemos a 

fórmula do termo geral de uma PA.  

rnaan  )1(1  

Outra maneira de representar a totalidade das sementes é considerar a soma dos (n) primeiros 

termos de uma PA. Para tanto, consideraremos a seguinte disposição inicial das sementes para 

encontrar a totalidade das peças do tabuleiro. 

Na disposição inicial temos duas sementes em cada um dos 32 buracos. Representaremos esta 

disposição pela sequência numérica abaixo. 

(2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ..., 2), sendo 32 vezes o número 2. A soma de todos estes termos 

representa o total de sementes do tabuleiro. 

Observe nessa progressão aritmética que: 21 a , 22 a , 23 a , ..., 232 a , ou seja, todos 

os termos possuem o mesmo valor. 

Observe ainda que:  

1 nn aar  

02212  aar  

Quando a razão é nula, a Progressão Aritmética é dita constante. 

Vamos agora encontrar a expressão matemática que representa a soma dos (n) primeiros 

termos de uma PA para então calcular a totalidade de sementes do tabuleiro de M’pale. 

Seja ),...,,,( 321 naaaa  uma PA genérica com (n) termos.  

Propriedade: A soma de quaisquer dois termos equidistantes é constante. 

Demonstração:  

Seja ),,,( 4321 aaaa uma PA qualquer. 

Temos: raraaraaraaaa 3232 111213141 
                                    

(I) 
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Temos também: rararararaaa 322 1112132 
                                 

(II) 

Comparando (1) e (2) obtemos: 3241 aaaa   

Generalizando para uma PA com (n) termos, obtemos: 

  23121 nnn aaaaaa   

Usaremos essa propriedade, para deduzir a expressão que determina a soma dos (n) primeiros 

termos de uma PA.  

 

Seja nS  a soma dos (n) primeiros termos de uma PA. Logo, 

nnnn aaaaaaS   12321 ...                                                                                           (I)   

12321 ... aaaaaaS nnnn                                                                                        
(II) 

As equações (I) e (II) são equivalentes, portanto a soma das equações (I) + (II) resulta: 

)()()(...)()()(2 1213223121 aaaaaaaaaaaaS nnnnnnn    

 

Cada parêntese representa a soma dos termos equidistantes de uma PA. Nesta equação temos 

a soma de (n) termos equidistantes. Apropriando da propriedade anterior podemos simplificar 

o segundo membro dessa equação por:  

naaS nn  )(2 1    

Daí resulta na expressão: 

2

)( 1 naa
S n

n




 

Apropriando desta expressão, encontraremos o total de sementes do tabuleiro.  

Consideramos anteriormente a PA (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ..., 2) cuja soma dos 32 termos 

representa a totalidade de sementes do tabuleiro. Temos então: 

32n , 21 a e 232 a   

Substituindo esses valores na expressão abaixo, teremos: 

 

2

)( 1 naa
S n

n




 

64
2

128

2

32.4

2

32).22(
32 


S  

Obtemos desta forma a totalidade das sementes do tabuleiro de M’pale, ou seja, 64 sementes. 
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7.1 Números Mágicos no Jogo Africano Omweso 

 

 Vários pesquisadores têm utilizado diversas abordagens para descrever e aplicar jogos 

de tabuleiros africanos. Entre eles, o “professor Mayega é apontado como o primeiro a 

implementar jogos africanos em software”. (AGBINYA, 2004, p. 33, tradução nossa). Já o 

professor Ilukor, segundo autor, foi o primeiro a usar números mágicos na descrição do 

Omweso. Ele observou “a recorrência dos mesmos números na matriz de jogos, onde realizou 

operações matemáticas em grupos de números ou sementes nos buracos” (AGBINYA, 2004, 

p. 33, tradução nossa).  

De acordo com este autor, números mágicos são expressões numéricas que ocorrem 

em declarações e expressões. Normalmente, um número mágico não pode revelar seu 

significado e intenção e, portanto, deve ser substituído por um nome simbólico. Números 

mágicos são encontradas muitas vezes em matrizes. Quando números mágicos são utilizados 

em jogos, eles têm a intenção de disfarçar as intenções e entendimentos. Um adversário no 

jogo pode usá-los para proteger intenções na próxima série de movimentos. Um número 

mágico bem conhecido é o típico do quadrado mágico. É uma disposição de números inteiros 

de 1 a 2n  em que a adição dos números em cada linha, em cada coluna, na diagonal principal 

e na diagonal secundária representa o mesmo valor que chamamos de soma mágica.  Esta 

soma é única, e está representada abaixo pela matriz quadrada quando 3n . 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Números Mágicos  

 

Em 1978, o professor Ilukor, de acordo com Wernham (2001), tomou um rumo 

diferente na pesquisa com o Omweso, investigando os "números mágicos" dentro desde jogo, 

se afastando de técnicas ligadas a estatísticas e matrizes tradicionais. Os números mágicos na 

prática do jogo Omweso são utilizados como estratégias de movimentos. Segundo Werham 

(2001), o trabalho com os números mágicos dentro do Omweso, pode ajudar a introduzir uma 
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nova forma matemática que pode contribuir para a resolução de muitos problemas complexos 

nos jogos Mancala. Veremos a seguir os números mágicos observados pelo professor Ilukor 

no jogo Omweso. 

 

7.1.2 Os Número Mágicos Observados pelo Professor Ilukor 

 

A figura abaixo representa um tabuleiro de Omweso que foi numerado de 1 a 16 de 

um lado e, de 1 a 16 do outro. As duas linhas inferiores pertencem a um jogador e as duas 

linhas superiores pertencem a outro jogador. Vamos considerar de cima para baixo as 

sequências das linhas. Em qualquer matriz 2x2 composta por elementos sucessores da 

primeira com a terceira linha, nas mesmas colunas, no dá a seguinte relação. A diferença entre 

(a soma da diagonal principal) e (a soma da diagonal secundaria) é igual a zero. Nesta 

perspectiva, obtemos o número mágico zero. 

 

                                    Figura 138 – Número Mágico Zero 

 

                                         

 

 

 

          Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 13) 

 

Na figura abaixo, qualquer matriz 2x2 formada com elementos sucessores da primeira 

com a segunda linha, nas mesmas colunas, nos dá a seguinte relação: a diferença entre (a 

soma da diagonal principal) e (a soma da diagonal secundária) é igual a 2. Nas matrizes 2x2 

formadas com elementos sucessores da segunda com a terceira linha, nas mesmas colunas, 

nos dão seguinte relação: a diferença entre (a soma da diagonal secundaria) e (a soma da 

diagonal principal) é igual a 2. Por último, as matrizes 2x2 formadas com elementos 

sucessores da primeira com a quarta linha, nas mesmas colunas, nos dão a seguinte relação: a 

diferença entre (a soma da diagonal principal) e (a soma da diagonal secundaria) é igual a 2. 

Com isso, obtermos o número mágico 2. 
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                                      Figura 139 – O número Mágico 2 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 13) 

 

Em qualquer coluna da figura abaixo, a diferença entre um elemento da primeira linha 

com outro da terceira linha da referida coluna é igual a 8. Em qualquer matriz 2x2 formada 

por elementos sucessores da primeira com a terceira linha, nas mesmas colunas, nos dá 

seguinte relação:  a diferença entre (o produto da diagonal secundaria) e (o produto da 

diagonal principal) é igual a 8. Com isso, obtemos o número mágico 8. 

 

Figura 140 – O Número Mágico 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 13) 

 

Na figura abaixo, em qualquer coluna, a soma de um elemento da segunda linha com 

outro da terceira linha da referida coluna é igual a 9. Qualquer matriz 2x2 formada por 

elementos sucessores da segunda linha com a terceira linha, nas mesmas colunas, nos dá a 

seguinte relação:  a diferença entre (o produto da diagonal secundaria) e (o produto da 

diagonal principal) é igual a 9. Desta maneira, obtermos o número mágico 9. 
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Fig. 141 – O número Mágico 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 14) 

 

Na figura abaixo, em qualquer coluna, a soma de um elemento da primeira linha com 

outro da segunda linha da referida coluna é igual a 17. Qualquer matriz 2x2 formada por 

elementos sucessores da terceira linha com a quarta linha, nas mesmas colunas, nos dá a 

seguinte relação:  a diferença entre (o produto da diagonal principal) e (o produto da diagonal 

secundária) é igual a 17. Desta forma, obtemos o número mágico 17. 

 

Figura 142 – O Número Mágico 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 14) 

 

Na figura abaixo, em qualquer coluna, a soma de um elemento da primeira linha com 

outro da quarta linha da referida coluna é igual a 25. Qualquer matriz 2x2 formada por 

elementos sucessores da primeira linha com a quarta linha, nas mesmas colunas, nos dá a 

seguinte relação:  a diferença entre (o produto da diagonal principal) e (o produto da diagonal 

secundária) é igual a 25. Desta maneira, obtemos o número mágico 25. 

 

 

 



286 
 

                                 Fig. 143 – O Número Mágico 25 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fonte: (WERNHAM, 2001, p. 14) 

 

7.2 Série Simétrica no jogo Omweso 

 

As séries simétricas que surgem a partir de um jogo Omweso, de acordo com Agbinya 

(2004), incluem quadrados simétricos decrescentes de números inteiros simétricos numa 

mesma série simétrica. Estas séries, segundo Agbinya (2004) possuem duas características. 

Primeiro, em cada caso, um par de séries idênticas são observadas. Segundo, a simetria da 

série está além da linha divisória vertical central. Esta linha divide o tabuleiro de Omweso em 

duas matrizes 4x4 da seguinte forma:  

 

 

O(4,8) = L(4,4) : R(4,4), onde L(4,4) representa uma matriz 4x4 a esquerda e R(4,4) 

representa uma matriz 4x4 a direita, em um tabuleiro de Omweso. 

 

7.3 A Série Simétrica de Quadrados   

 

Um quadrado simétrico de números inteiros ímpares, segundo Agbinya (2004), é 

formado através do tabuleiro de Omweso da seguinte forma. Na primeira coluna, calculamos 

o produto entre (a diferença do elemento da primeira linha pelo o da quarta linha) e (a 

diferença do elemento da terceira linha pelo o da segunda linha). A diferença dos buracos 
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exteriores, em cada uma das colunas, multiplicado pela diferença de buracos internos na 

mesma coluna, resulta numa sequência de quadrados com números ímpares de 1 a 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    49718916 2   

    255271015 2   

    93361114 2   

    11441213 2   

 

Esta série de quadrados, de acordo com Agbinya (2004), também é obtida para R(4,4), a 

matriz 4x4 a direita do tabuleiro Omweso. Portanto, em toda a linha, a série formada é:  

 

49 25 9 1 1 9 25 49  

 

O gráfico abaixo representa a série de quadrados simétricos para um tabuleiro de Omweso. 
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Gráfico 1. Números simétricos de quadrados ímpares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AGBINYA, 2004, p. 38) – Adaptada pelo autor 

 

Legenda: 

O eixo horizontal representa as colunas de buracos no tabuleiro. 

No eixo vertical encontra-se a série de quadrados 21 , 
23 , 

25 ,
27 . 

 

7.4 Série Simétrica Decrescente de Números Inteiros 

 

Num tabuleiro de Omweso, um par de séries decrescentes de números inteiros, de 

acordo com Agbinya (2004), é obtido pela diferença entre o buraco da linha exterior e a soma 

dos buracos das linhas centrais, em cada coluna. Veja a tabela 2 abaixo. 
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Tabela 2 – Par simétrico de números inteiros em tabuleiro de Omweso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AGBINYA, 2004, p. 38) – Adaptada pelo autor 

 

O procedimento descrito na tabela, segundo Agbinya (2004), resulta em um par de sequências 

onde a soma dos termos das colunas é constante. Observe também que a soma de cada coluna 

é igual a 7. 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

7.5 Mesma Série Simétrica de Imagens Espelhadas 

 

Nesta nova característica de matrizes Omweso, segundo Agbinya (2004), surge uma 

série de imagens de espelho quando produtos dos buracos internos de cada coluna são 

derivados.  
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 Observe a imagem de espelho no meio da tabela entre o par de números inteiros 20 

obtido pelo produto dos buracos internos nas colunas 4 e 5. Estes valores são derivados do 

procedimento descrito abaixo, Agbinya (2004). 

 

Tabela 3 – Mesma série simétrica de números inteiros 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Fonte: (AGBINYA, 2004, p. 38) – Adaptada pelo autor 

 

De acordo com Agbinya (2004), obtemos então a seguinte série: 

 

8 14 18 20 20 18 14 8 

 

 O gráfico abaixo mostra a amplitude da matriz. 

 

Gráfico 2 – Mesma Série Simétrica de Imagens Espelhadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (AGBINYA, 2004, p. 38) – Adaptada pelo autor 
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7.6 A Aritmética dos Restos no Jogo M’pale 

 

 Um tabuleiro de M’pale é composto por quatro linhas de treze covas em cada. 

Inicialmente, são colocadas 104 sementes no tabuleiro sendo duas em cada cova. Para iniciar 

a partida, um jogador escolhe aleatoriamente, qualquer uma das covas no seu lado do 

tabuleiro e, distribui uma a uma nas covas subsequentes. O movimento termina quando a 

última semente cai numa cova vazia. No tabuleiro da figura abaixo, as duas primeiras linhas 

pertencem ao jogador A e as duas linhas inferiores, numeradas de 1 a 26 no sentido anti-

horário, pertencem ao jogador B. 

 

Figura 144 – Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

O jogador B pode iniciar a partida escolhendo aleatoriamente qualquer uma das suas 

vinte e seis covas no seu lado do tabuleiro. Na figura abaixo, o jogador B escolheu a cova 1, 

recolheu as 2 sementes e distribuiu uma a uma no sentido anti-horário nas covas 

subsequentes. A última semente distribuída caiu na cova 3, que passou a conter 3 sementes. A 

cova 1 ficou vazia. 
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                        Figura 145 – Movimento 1 no Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Fonte: O autor 

 

Agora, o jogador B recolhe as 3 sementes da cova 3 e distribui uma a uma nas covas 

subsequentes. A última semente caiu na cova 6, que passou a conter 3 sementes. A cova 3 

ficou vazia.  

 

                         Fig. 146 – Movimento 2 no Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Fonte: O autor 

 

Em seguida, o jogador B recolhe as 3 sementes da cova 6 e distribui uma a uma nas 

covas subsequentes. A última semente caiu na cova 9 que passou a conter 3 sementes. A cova 

6 ficou vazia.  
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Figura 147 – Movimento 3 no Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 

 

O jogador B agora recolhe todas as 3 sementes da cova 9 e distribui uma a uma nas 

covas subsequentes. A última semente caiu na cova 12 que passou a conter 3 sementes. A 

cova 9 ficou vazia. 

 

Figura 148 – Movimento 4 no Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 

 

Agora, o jogador B recolhe todas as 3 sementes da cova 12 e distribui uma a uma nas 

covas subsequentes. A última semente caiu na cova 15 que passou a conter 3 sementes. A 

cova 12 ficou vazia. 

 

Figura 149 – Movimento 5 no Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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O movimento continua com o jogador B recolhendo todas as 3 sementes da cova 15 e 

distribuindo uma a uma nas covas subsequentes. A última semente caiu na cova 18 que 

passou a conter 3 sementes. A cova 15 ficou vazia. O movimento continua agora a partir da 

cova 18. O jogador B recolhe todas as 3 sementes da cova 18 e distribui uma a uma nas covas 

subsequentes. A última semente caiu na cova 21 que passou a conter 3 sementes. A cova 18 

ficou fazia. Agora, o jogador B recolhe todas as 3 sementes da cova 21 e distribui uma a uma 

nas covas subsequentes. A última semente caiu na cova 24 que passou a conter 3 sementes. A 

cova 21 ficou vazia. 

 

Fig. 150 – Movimento 6 no Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

Por último, o jogador B recolhe todas as 3 sementes da cova 24 e distribui uma a uma 

nas covas subsequentes. A última semente caiu na cova 1 que estava vazia ficando agora com 

uma semente. Com isso, termina o movimento múltiplo do jogador B. A cova 24 ficou fazia. 

 

Fig. 151 – Movimento 7 no Tabuleiro de M’pale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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 Podemos observar que o primeiro movimento terminou na cova 3 que passou a conter 

3 sementes. Depois, o segundo movimento terminou na cova 6 que passou a conter 3 

sementes. O terceiro movimento terminou na cova 9, que passou a conter 3 sementes. E assim 

sucessivamente aconteceu. O quarto movimento terminou na cova 12, que passou a conter 3 

sementes, o quinto movimento terminou na cova 15, que passou a conter 3 sementes, o sexto 

movimento terminou na cova 18, que passou a conter 3 sementes, o sétimo movimento 

terminou na cova 21, que passou a conter 3 sementes, o oitavo movimento terminou na cova 

24, que passou a conter 3 sementes, e o nono e último movimento terminou na cova 1, que 

estava vazia, encerrando assim o ciclo do movimento múltiplo. Observe que os movimentos a 

partir do segundo aconteceram em múltiplos de 3. Dessa forma obtemos movimentos nas 

covas: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e contanto mais três, terminou na cova 1 que estava vazia. Se 

continuarmos com os múltiplos de 3, a próxima cova da sequência seria a 27 que é a mesma 

cova 1. Neste contexto, poderíamos dizer que a cova 27 equivale a cova 1, que a cova 30 

equivale a cova 4, e assim sucessivamente. A figura abaixo descreve os movimentos múltiplos 

do jogador B. Iniciou na cova 1 e terminou na cova 27, ou seja, cova 27 corresponde a cova 1. 

Podemos escrever essa equivalência da seguinte forma: 

26mod127   (Lê-se: 27 é congruente a 1 módulo 26) 

Significa que a posição da cova 27 é equivalente a posição da cova 1 no tabuleiro de M’pale 

que completa uma volta quando percorridas 26 covas.  

26mod430   (Lê-se: 30 é congruente a 4 módulo 26) 

Significa que a posição da cova 30 é equivalente a posição da cova 4 no tabuleiro de M’pale 

que completa uma volta quando percorridas 26 covas. 

26mod355  (Lê-se: 55 é congruente a 3 módulo 26) 

Significa que a posição da cova 55 é equivalente a posição da cova 3 no tabuleiro de M’pale 

que completa uma volta quando percorridas 26 covas. Neste caso, foram completadas duas 

voltas para terminar na cova 3. 
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Fig. 152 – Círculo do Movimento no Jogo Mancala IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

A congruência é utilizada para representar a aritmética dos restos. Portanto:  

26mod127  , significa que 1 é o resto da divisão de 27 por 26.  

26mod430   , significa que 4 é o resto da divisão de 30 por 26. 

26mod355  , significa que 3 é o resto da divisão de 55 por 26. 

 

Observe as congruências abaixo: 

26mod557    

26mod531   

Dizemos que o 57 e o 31 pertencem a mesma classe de equivalência, porque deixam o mesmo 

resto quando divididos por 26.  

 

7.7 Congruência Módulo M 

 

Definição: 

Seja 1m  um número inteiro. Diz-se que a e b (também inteiros) são congruentes módulo m 

se a e b deixam o mesmo resto quando divididos por m. 
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Denotamos por: mba mod  

 

A congruência módulo m é a base para a construção da aritmética modular. Estes 

conceitos são aplicados em diversas situações, como: “critérios de divisibilidade ou em 

códigos numéricos de identificação, como códigos de barras, números dos documentos de 

identidade, CPF, CNPJ, ISBN, criptografia e outros” (FRIEDMANN, 2011, p. 31). Também é 

aplicado para descrever múltiplos movimentos no jogo africano M’pale. 

 

7.8 A Progressão Geométrica no Jogo de Covas 

 

Um tabuleiro de M’pale é composto por quatro linhas de buracos contendo treze covas 

em cada linha. Inicialmente, são colocadas duas sementes em cada uma das cinquenta e duas 

covas do tabuleiro.  

 

      Fig. 153 – Configuração Inicial de um Tabuleiro M’pale com 13 covas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fonte: O autor 

 

Seja a sequência numérica )2,...,2,2,2( , que representa as sementes das 52 covas 

da configuração inicial do tabuleiro. Cada cova do tabuleiro contém duas sementes. 

Chamaremos de termo as covas do tabuleiro. Desta forma, dizemos que esse tabuleiro contém 

52 termos, ou seja, 52 covas. Vamos representar os termos (covas) do tabuleiro com a 

quantidade de sementes da seguinte forma:    

 

21 a , primeiro termo, significa que a cova 1 possui duas sementes. 

22 a , segundo termo, significa que a cova 2 possui duas sementes. 

23 a , terceiro termo, significa que a cova 3 possui duas sementes. 
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24 a , quarto termo, significa que a cova 4 possui duas sementes. 

  

21 na  

2na , enésimo termo, significa que a enésima cova possui duas sementes. 

Como este tabuleiro possui 52 covas, temos então 511 2 aan   e 252  aan , ou 

seja, o quinquagésimo segundo termo ou a cova 52 possui duas sementes. 

 

Observe que: 

1
2

2

1

2 
a

a
q ,   1

2

2

2

3 
a

a
q  ,  1

2

2

51

52 
a

a
q ,  

Nesta sequência, o quociente entre um termo e o seu antecessor é constante. 

Generalizando, temos: 
1


n

n

a

a
q

 

A essa constante chamaremos de razão. 

 

Observe ainda que: 

21212  qaa  

21212)( 22

1.23  qaqqaqaa  

21212)( 33

1

2

134  qaqqaqaa  

  

21212 5151

152  qaa  

Generalizando, obtemos a expressão 
1

1

 n

n qaa  que expressa a fórmula do termo geral 

da sequência numérica ),,,,( 321 naaaa   em que cada termo, a partir do segundo, é 

obtido pelo produto do termo antecessor por uma constante chamada de razão. A esse tipo de 

sequência de números reais chamaremos de Progressão Geométrica (PG). As progressões 

geométricas podem ser finitas ou infinitas. Deduziremos a seguir a fórmula geral que expressa 

a soma dos (n) termos de uma progressão geométrica finita, considerando a razão 1q . 

A soma dos (n) termos de uma PG finita é dada pela expressão: 

nn aaaaS  321                                                                                                           (I) 
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Sem perda de generalidade, podemos multiplicar ambos os membros desta igualdade pela 

razão (q) para se obter a equação (II) a seguir. 

qaqaqaqaqaqS nnn  1321 
                                                                  (II)

     

Considere agora 21 aqa    e  1

1

 n

n qaa
 
 

Substituindo qa 1  por  
2a , qa 2

 por 3a , ..., qan 1  por na  e  1

1

 n

n qaa  na equação (II) 

teremos: 

qqaaaaaqS n

nn  1

1432  , substituindo agora qq n 1  por nq , obtemos: 

n

nn qaaaaaqS  1432                                                                                      (II) 

Da diferença entre a equação (II) e (I), resulta: 

 

n

nn qaaaaaqS  1432 
                                                                                    (II)

 

nn aaaaS  321                                                                                                           (I)
 

11 aqaSqS n

nn    

)1()1( 1  n

n qaqS  

)1(

)1(
1






q

q
aS

n

n  

Quando 1q , a soma dos (n) termos de uma PG é dada pela expressão: 

naSn  1  

 

Podemos também obter uma expressão matemática para calcular a soma dos infinitos termos 

de uma PG, com razão pertencente ao intervalo 11  q , através do limite da nS  quando 

n (lê-se, quando (n) tende ao infinito). 

0)(lim 

n

n q  

1

)1(

1

)10(

)1(

)1(
limlim 111321














 

q
a

q
a

q

q
aSaaaS

n

nnn  

Dividindo numerador e denominador por (-1), obtemos a expressão matemática que determina 

a soma dos infinitos termos de uma PG quando n , para (q) pertencente ao intervalo 

11  q : 

q

a
S




1

1  
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7.9 O Pensamento Matemático nos Jogos de Covas Moçambicanos 

 

O jogo tradicional está voltado essencialmente para uma diversão. Esta diversão acima 

de tudo acontece no contexto do tempo e do espaço. Independentemente do que acontece no 

contexto do tempo e do espaço, quem pratica essa diversão são pessoas. Estas pessoas 

carregam consigo as suas formas de ser, pensar e de se relacionar. Este jogo está impregnado 

de elementos culturais moçambicanos pois, é praticado em Moçambique há séculos. Nele 

encontramos costumes e práticas culturais como a partilha. Temos a percepção disso quando 

nos deparamos com a situação de um lanche que a esposa de algum jogador leva para ser 

partilhado para todos que estão ali a jogar. Neste sentido, o jogo contribui para que os 

participantes tenham um espírito de partilha. As pessoas estão ali naquele espaço do jogo se 

divertindo, trocando ideias e se comunicando. Além disso, enquanto jogam, os jogadores 

utilizam um pensamento matemático oriundo de sua cultura local, no caso de Nampula, 

cultura Emakhuwa, conforme enfatiza Jessemusse Cacinda em sua entrevista cedida no dia 21 

de agosto de 2015 em Nampula, Moçambique. 

Rinaldo. Percebi que os jogadores durante as partidas se comunicam em sua língua nativa. Por 

que não se comunicam, enquanto jogam, em língua portuguesa, que é a língua oficial em 

Moçambique?  

Jessemusse Cacinda124. Por mais que sejam indivíduos que falam a língua portuguesa, a 

língua oficial de comunicação em Moçambique, os jogadores precisam de se comunicar em 

sua língua nativa, no caso de Nampula, Emakhuwa, para não perderem a concentração. Isso 

porque, quando um jogador se comunica em português, não consegue raciocinar 

corretamente. Por isso um jogador precisa de voltar para a sua própria origem, sua própria 

identidade, para obter êxito nos cálculos daquele jogo. O que acontece, um jogador para 

efetuar um movimento, precisa fazer uma leitura interpretativa das peças do jogo, para então 

fazer simulações por intermédio das estimativas, aritméticas, cálculo mental e estatística, tudo 

isso com muita rapidez mental. Se o pensamento matemático descrito acima acontece em 

língua portuguesa, é bem provável que o jogador esteja suscetível a cometer erros que podem 

levar a derrota. Por que isso acontece? Porque o indivíduo aprendeu a jogar em Emakhuwa e 

só consegue fazer os cálculos com destreza em Emakhuwa. Estes tipos de jogos que são 

                                                           
124 Informações obtidas em entrevista com Jessemusse Cacinda em 21 de agosto de 2015 em Nampula, 

Moçambique. 
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totalmente locais e estão com o próprio povo a anos, são entretenimentos que conduzem a 

forma de viver das pessoas, como a partilha, a preservação da língua e os cálculos que são 

baseados na própria estrutura mental da língua materna. 

 

7.10 O Pensamento Matemático Emakhuwa  

 

Em entrevista cedida no dia 21 de agosto de 2015 em Nampula, Jessemusse Cacinda 

relata a forma como se dá a estrutura de pensamento matemático oriundos da cultura 

Emakhuwa. 

Rinaldo. Uma criança Emakhuwa quando chega na escola, mesmo que não fale a língua 

portuguesa, possui conhecimentos matemáticos?  

Jessemusse Cacinda. O moçambicano sai de sua casa com a sua própria língua e com uma 

visão matemática evoluída, que se perde quando chega a escola. O grande problema, é que os 

alunos já chegam na escola com conhecimentos matemáticos Emakhuwa e o sistema ocidental 

adotado nas escolas moçambicanas diz para estes alunos esquecerem o que sabem, porque a 

partir de agora começam os conhecimentos escolares proferidos em língua portuguesa. Diante 

disso, os professores de matemática precisam estar atentos para o saber matemático que o 

aluno já traz consigo, porque quando a criança vai para a escola, é isso que acontece, esquece 

tudo que você sabe sobre a língua e começa a aprender uma nova língua. Começa a aprender 

matemática numa nova língua. Entretanto, existe um pensamento matemático Emakhuwa 

distinto do pensamento matemático ocidental. 

Rinaldo. Como é o pensamento matemático Emakhuwa? 

Jessemusse Cacinda. Matematicamente, quando dizemos sete em português, no pensamento 

ocidental, pensamos diretamente em sete unidades ou quando dizemos vinte e seis, pensamos 

em vinte e seis unidades. No entanto, o pensamento matemático Emakhuwa é diferente do 

pensamento matemático ocidental. O ocidente trabalho num sistema de numeração decimal 

com dez símbolos tendo o zero como elemento neutro da operação de adição. O sistema de 

numeração Emakhuwa é diferente do sistema de numeração decimal, por isso, o pensamento 

matemático Emakhuwa difere do pensamento matemático ocidental. No sistema de 

numeração Emakhuwa não existe o numeral zero. 

Rinaldo. Como funciona o sistema de numeração Emakhuwa? 
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Jessemusse Cacinda. Em português, contamos, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, 

seis, sete, oito, nove, e a partir do numeral dez, todos os seus sucessores são representados 

pela combinação de dez símbolos. Em Emakhuwa, temos MOSA que representa o numeral 1, 

PILI que representa o numeral 2, THARU que representa o numeral 3, TJEXE que representa 

o numeral 4, THANU que representa o numeral 5, MULOKO que representa o numeral 10, 

EMIYA que representa o numeral 100, EKONTO que representa o numeral 1000. Todos os 

demais numerais em Emakhuwa são representados por uma combinação destes oito símbolos. 

Não existe em Emakhuwa um símbolo para representar uma igualdade, aliás, dizer igual ou 

diferente, faz parte de um pensamento ocidental. Esse pensamento matemático Emakhuwa é 

uma ideia comum oriunda de todas as línguas bantu. 

Rinaldo. Como se representa o numeral seis, sete, vinte e sete em Emakhuwa? 

Jessemusse Cacinda. Em Emakhuwa, não existe símbolo para representar o numeral seis. Para 

os Emakhuwas, seis é concebido como sendo uma combinação de cinco mais um (5 + 1), sete 

é concebido como cinco mais dois (5 + 2), oito é concebido como cinco mais três (5 + 3), 

nove é concebido como cinco mais quatro (5 + 4). O numeral dez em Emakhuwa é concebido 

como dez unidades, no entanto, vinte é concebido como duas vezes dez )102(  e o vinte e 

sete é concebido como duas vezes dez mais cinco mais dois )25102(  . 

Rinaldo. Esse pensamento matemático Emakhuwa é aplicado na prática do jogo M’pale? 

Jessemusse Cacinda. O pensamento matemático Emakhuwa, aquele que a pessoa já traz 

consigo antes de ir para a escola, é utilizado para os cálculos no próprio jogo, pois dessa 

forma um jogador moçambicano consegue obter um percentual de acerto maior do que se 

estivesse raciocinando pelo pensamento matemático ocidental. Isso não significa ser o 

pensamento ocidental mais complexo, do que o pensamento matemático Emakhuwa, o que 

acontece na prática, é que o jogador moçambicano está mais acostumado a raciocinar de 

acordo com a sua cultura do que com a cultura globalizada. 

Rinaldo. O pensamento matemático Emakhuwa se perde quando o aluno chega na escola e 

começa a aprender matemática em língua portuguesa? 

Jessemusse Cacinda. Quando um indivíduo vai para a escola moçambicana, ele aprende a 

escrever e a contar em português. Com isso, o seu pensamento é organizado na estrutura da 

língua portuguesa e a consequência disso, é a perda daquele conhecimento matemático 
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Emakhuwa que o indivíduo trazia consigo. Porém, o jogo possui um papel importante neste 

contexto, pois ao se comunicar em sua língua local durante as partidas, um jogador pode 

recuperar o pensamento matemático Emakhuwa que trazia consigo antes da influência 

ocidental. Desta forma, é fundamental para o moçambicano voltar para as suas origens 

linguísticas porque nelas contém elementos científicos que podem ser inclusive utilizados na 

escola.   

Rinaldo. Os alunos moçambicanos apresentam dificuldades para a aprendizagem matemática? 

Raul Amade125. As crianças moçambicanas possuem uma língua local e quando chegam na 

escola apresentam dificuldades para a aprendizagem dos conteúdos escolares que são 

proferidos em língua portuguesa. Apesar de possuírem uma visão matemática evoluída pela 

tradição cultural dos bantus, na escola apresentam dificuldades para compreender conteúdos 

de matemática que são proferidos em língua portuguesa. A dificuldade em si não está na 

matemática, está na forma de pensar do africano que é diferente da forma de pensar do 

ocidental. A criança africana conhece os números e possui habilidade nas operações 

matemáticas que foram herdadas pela cultura da língua Emakhuwa. Na escola, a dificuldade 

matemática está na mudança de estrutura do pensamento africano para a estrutura de 

pensamento ocidental. O pensamento matemático ocidental é diferente do pensamento 

matemático africano, e neste contexto é que se produz a dificuldade de adaptação para uma 

aprendizagem nos moldes da cultura ocidental. Atualmente o governo moçambicano adotou 

uma mudança educativa na perspectiva de um ensino bilíngue que ainda não foi 

implementado nas escolas. É um esforço para tentar facilitar a aprendizagem das crianças. A 

priori, deveriam aprender na língua nativa. É preciso de interpretar na própria língua para 

depois transpor para a língua portuguesa.  

 

7.11 A Dificuldade na Aprendizagem Matemática em Moçambique 

 

A dificuldade na aprendizagem matemática dos alunos moçambicanos é apresentada 

neste trabalho levando em consideração dados apresentados por Jessemusse Cacinda em 

entrevista cedida no dia 21 de agosto de 2015 em Nampula Moçambique. Jessemusse Cacinda 

se baseia em sua experiência como aluno de escola moçambicana onde ele presenciou na 

prática a forma como se dá os ensinamentos matemáticos e a dificuldade por ele apresentada 

                                                           
125 Informações obtidas em entrevista com Raul Amade em 21 de agosto de 2015 em Nampula, Moçambique. 
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bem como pela maioria de seus colegas de sala. Entretanto, em relação a dificuldade na 

aprendizagem matemática em Moçambique, é necessária uma investigação em profundidade, 

detalhada, levando em consideração outros dados. Desta forma poderemos encontrar os 

fatores que levam vários alunos ao fracasso escolar em matemática. 

Rinaldo. Os alunos moçambicanos possuem dificuldades para aprender matemática?  

Jessemusse Cacinda. Grande parte dos alunos moçambicanos possuem dificuldades para 

aprender matemática. Os professores de matemática afirmam ser esta a disciplina mais difícil 

para os alunos. Num exame normal de matemática, com quarenta alunos de uma determinada 

turma, nove foram aprovados e o restante, trinta e um, ficaram para o exame da segunda 

época. Por causa disso, os cursos de engenharia e os cursos de ciências naturais, são menos 

concorridos devido a matemática. A dificuldade em matemática já é tida como uma questão 

normal e, por isso, é considerada pelos alunos como um bicho de sete cabeças.  

Rinaldo. O que leva os alunos a ter dificuldades para aprender matemática? 

Jessemusse Cacinda. Este problema existe porque muitas vezes o aluno vai para a escola e 

não consegue perceber a utilidade matemática em seu cotidiano. Eu, por exemplo, só comecei 

a descobrir a importância da matemática no quarto ano de minha graduação em filosofia. 

Percebi então, que havia uma necessidade de voltar a décima primeira classe para aprender 

algumas questões matemáticas que vão me ajudar a pensar filosoficamente hoje. Na escola, os 

alunos não conseguem perceber a importância da matemática. Os professores promovem a 

matemática, mas os alunos não percebem a importância desta área do saber.  

Rinaldo. Por que os alunos não conseguem perceber a importância da matemática? 

Jessemusse Cacinda. Os próprios professores de matemática não são capazes de explicar aos 

alunos a necessidade de se aprender, por exemplo, trigonometria. O professor simplesmente 

chega na sala de aula e diz para os alunos que hoje eles vão estudar trigonometria e ponto 

final. Depois diz para fazer este e aquele cálculo. Mas o professor não consegue preparar os 

alunos para perceberem a importância e a pertinência de conhecer a trigonometria para usá-la 

em seu contexto cotidiano.  

Rinaldo. De que região origina os professores de matemática de Nampula? 
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Jessemusse Cacinda. A maior parte dos professores de matemática de Nampula, bem como os 

estudantes desta área do saber, são oriundos da região litorânea. A língua Emakhuwa é a mais 

falada em Moçambique. Ela está presente principalmente nas Províncias da região norte do 

país. Existem os Emakhuwas que vivem ao longo da costa no litoral e os Emakhuwas que 

vivem distantes da costa. Os Emakhuwas que vivem ao longo da costa são os que mais 

percebem questões ligadas a matemática por causa da influência do comércio com os árabes 

trazidas pelo mar, depois pela atividade pesqueira que envolvem várias operações 

matemáticas.  

Rinaldo. Você possui deficiência na aprendizagem matemática? 

Jessemusse Cacinda. Em minha experiência pessoal, percebi que existem muitos cálculos de 

matemática que são estranhos a nossa forma de viver e, eu só percebi isso no quarto ano de 

filosofia, quando comecei a escrever a minha monografia de licenciatura. Ao fazer a leitura de 

minha monografia e ao pensar de forma filosófica o que escrevi, percebi que existia uma 

lacuna na minha aprendizagem matemática. Foi neste contexto que percebi a necessidade de 

voltar para preencher essa lacuna com algumas leituras matemáticas e aprendizagens de 

conteúdos que me ajudarão a pensar filosoficamente.  

Rinaldo. Foi a partir desta constatação e da necessidade em se ter uma boa aprendizagem 

matemática é que você percebeu a importância dessa área do saber? 

Jessemusse Cacinda. Se eu tivesse conhecido a importância da matemática desde o princípio 

de meus estudos, não teria cometido os mesmos erros que cometi. Mas ainda há um outro 

elemento, uma experiência concreta e particular, que acontece no processo de aprendizagem 

matemática nas escolas moçambicanas, que diz respeito a primeira língua falada pelos alunos. 

A minha primeira língua falada foi o português, isso porque os meus pais são professores e se 

comunicam na maior parte do tempo em língua portuguesa. Meu pai é professor do ensino 

secundário e a minha mãe professora do ensino primário. Então eu nasci e aprendi a falar a 

língua portuguesa como primeira língua. Ao aprender a falar a língua portuguesa eu já 

comecei a pensar como um português, devido a colonização portuguesa. Em Moçambique, 

geralmente o português não pensa nas engenharias e nem nas ciências matemáticas. O 

português pensa mais no Direito e no trabalho do escritório, sendo que, por natureza é um 

indivíduo que se forma para fazer trabalhos de escritório enquanto que os asiáticos e os povos 

africanos geralmente se formam para o trabalho manual. Nas escolas moçambicanas, estuda-
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se na primeira classe duas disciplinas, a saber, matemática e português. A matemática é 

concebida como aquela disciplina que está presente no contexto mais particular, fora do 

escritório. Já a língua portuguesa, é concebida como aquela disciplina que se estuda com mais 

dedicação porque se fala em português e as pessoas se comunicam em português. Neste 

contexto, valoriza-se mais a língua portuguesa do que a matemática e os alunos crescem com 

esse pensamento. 

Rinaldo. Ao se valorizar mais a língua portuguesa do que a matemática pode gerar falta de 

interesse do aluno pela a aprendizagem matemática ou praticar a ideia de que essa disciplina 

não é tão importante quanto a língua portuguesa. No tocante a aprendizagem dos alunos, os 

que possuem como primeira língua o português e os que possuem como primeira língua o 

Emakhwa, apresentam resultados semelhantes em relação a aprendizagem matemática? 

Jessemusse Cacinda. Vou relatar uma experiência que aconteceu na minha época de escola na 

sétima classe. Eu estudei com dois grupos distintos de alunos, a saber, um grupo composto 

por alunos que tiveram como primeira língua a portuguesa e outro grupo de alunos que 

tiveram como primeira língua a Emakhuwa. Os melhores alunos em matemática foram 

aqueles que tiveram como primeira língua o Emakhuwa. Os alunos que tiveram como 

primeira língua o português, incluindo eu mesmo, sendo inclusive filho de professores, 

apresentaram dificuldades para fazer operações matemáticas. Neste caso, pode-se fazer várias 

reflexões sobre como é produzida a educação matemática moçambicana, para encontrar o 

motivo que faz com que os alunos que tenham como a primeira língua o Emakhuwa, execute 

as operações matemáticas com maior destreza do que os alunos que tem como primeira língua 

o português.   

Rinaldo. Sabemos, por observação e pelo relato dos presidentes dos núcleos de jogos 

tradicionais, que a maioria dos jogadores de M’pale, principalmente os adultos, possuem 

pouca escolaridade, alguns deles inclusive, são analfabetos. Como você percebe a capacidade 

que eles possuem em efetuar cálculos matemáticos durante a prática do jogo, alguns desses 

cálculos são complexos, mesmo possuindo pouco escolaridade? 

Jessemusse Cacinda. Eu sou graduado em Filosofia, entretanto, quando me sento para jogar 

com aqueles senhores que praticam o jogo, grande parte deles sem conhecimentos escolares, 

geralmente não consigo ganhar. Isso ocorre porque a minha forma de calcular é diferente da 

deles. Para calcular eu preciso de utilizar uma máquina, preciso utilizar fórmulas, enquanto 
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aqueles senhores fazem os cálculos mentalmente numa velocidade incrível. Eles já possuem 

as fórmulas dentro da cabeça, já cresceram com as fórmulas, já estimularam os cálculos a 

partir da prática daquele jogo no dia a dia. É importante destacar, que os movimentos não são 

realizados de maneira aleatória. Cada movimento é pensado e calculado mentalmente de 

forma espontânea. Essa destreza que esses senhores possuem para efetuar os cálculos é devido 

a sua estrutura matemática advinda da sua língua materna Emekhuwa. É daí que vem a 

capacidade para fazer os cálculos matemáticos mentalmente numa velocidade muito rápida. 

Quando os jogadores praticam os jogos de covas moçambicano pensando matematicamente 

em português o jogo se torna lento como o xadrez. Em contrapartida, se os jogadores pensam 

matematicamente em língua Emakhuwa quando estão jogando, as partidas são mais rápidas e 

dinâmicas. 

 

7.12 Xadrez Versus Jogos de Covas 

 

O Xadrez é um jogo muito lento, ou seja, a dinâmica de movimentos das peças 

acontece de forma lenta, pausada, após uma análise detalhada sobre as possibilidades de 

captura e defesa das peças do tabuleiro, isto porque a estrutura do pensamento ocidental é 

lenta por seguir a determinados métodos e modelos. Os cálculos precisam ser feitos com 

muita calma. Então o jogador de xadrez para, olha para os lados, faz os cálculos, reflete antes 

de dar o primeiro passo.  

Já os jogos de covas de Moçambique, possuem uma dinâmica diferente. Enquanto um 

jogador está terminando de efetuar seu movimento o outro já está começando o dele. O 

processo em si é mais rápido porque a estrutura de pensamento africano já está na cabeça das 

pessoas. Quando um jogador está efetuando o seu movimento o oponente está refletindo e 

calculando a próxima jogada. Isso acontece porque há uma certa lógica que está dentro dos 

bantus resultante dessas operações que a sua língua como tal já prevê. Sendo assim, possuem 

uma estrutura de pensamento no jogo onde conseguem efetuar cálculos mentais com uma 

rapidez incrível.  

 

7.13 Operações Matemáticas Incutidas na Cultura Africana 

 

Raul Amade e Jessemusse Cacinda relatam numa entrevista cedida no dia 21 de agosto 

de 2015 em Nampula, Moçambique, que o moçambicano, mesmo aquele que nunca 
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frequentou a escola, possui uma estrutura de pensamento matemático advindo da língua 

materna Emakhuwa.  

Rinaldo. Um indivíduo moçambicano que nunca frequentou a escola possui alguma estrutura 

de pensamento matemático proveniente da língua materna Emakhuwa? 

Raul Amade. A minha avó nunca frequentou a escola. Ela possui um telefone e quando 

consulta a sua agenda consegue identificar o nome de todas as pessoas. Isso seria muito 

natural para uma pessoa que sabe ler e escrever, no entanto, a minha vó não sabe ler. Ela 

memorizou os números de telefone da sua agenda associando a cada número uma determinada 

pessoa. Não sabe ler, mas por associação sabe que aquele número é de fulano o outro é de 

ciclano, etc. É por associação também que se estrutura o conceito de Função em Matemática. 

É por associação que determinamos se uma relação entre dois conjuntos se configura ou não 

em uma função. Também é por meio da associação que determinamos se dada função é 

injetora, bijetora ou sobrejetora.  

Rinaldo. O pensamento matemático está presente na cultura africana por intermédio das 

operações matemáticas, que efetuam em seu sistema de numeração, originário das línguas de 

cultura bantu. Um indivíduo moçambicano que nunca frequentou a escola possui um 

pensamento matemático oriunda da língua materna Emakhuwa? 

Jessemusse Cacinda. Eu tenho uma avó que nunca frequentou a escola. Ao visitar a minha avó 

levei um certo dinheiro para lhe dar. Ela possui uma percepção matemática, mesmo sem 

nunca ter frequentado a escola, que lhe foi herdada pela nossa cultura africana. Se fosse falar 

em português, diria para minha avó que lhe estava entregando seiscentos meticais. Em 

Emakwua diria para minha avó que lhe estava entregando seis notas de cem meticais. Ela 

recebeu o dinheiro e sabe que possui seis notas de cem meticais o que corresponde a 

seiscentos meticais. Ao receber as seis notas, automaticamente, pelo pensamento matemático 

Emakhuwa, ela utiliza o conceito de adição, de maneira espontânea, para efetuar o cálculo e 

desde modo obter a soma de seiscentos meticais. Falando em Emakwua quando o assunto 

envolve números já apresenta operações matemáticas extraordinárias. 

Rinaldo. As reflexões sobre a matemática presente nos jogos Mancala IV bem como suas 

potencialidades culturais, serão apresentadas nas considerações a seguir. 
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8 CONSIDERAÇÕES 

 

 

As reflexões apresentadas aqui neste texto perpassam, primeiramente, pelo contexto 

em que se deu a investigação sobre os jogos Mancala. A pesquisa iniciou-se antes mesmo de 

chegar ao universo acadêmico. Ela nasceu da necessidade de melhorar o desempenho dos 

meus alunos em matemática e para a inclusão da Lei 10.639/03 nesse campo de 

conhecimento. Na escola em que eu atuava em 2007, os alunos apresentavam dificuldades na 

aprendizagem matemática e a minha prática tradicional de ensino, pouco contribuía para 

mudar este quadro. Além disso, se configurava na escola, um histórico desfavorável de 

conflitos sociais, de ordem étnico-racial, onde alunos afrodescendentes, que representavam a 

maioria na escola, eram vítimas de preconceitos e racismo no ambiente escolar.  

Dada tal constatação, a escola desenvolveu um projeto institucional para a promoção 

da temática, ensino de história e cultura afro-brasileira. Para tanto, cada profissional, em sua 

área de atuação, desenvolveria atividades para a promoção de estudos referentes a esta 

temática. No campo da matemática, tive dificuldades para adequar o ensino desta disciplina 

ao contexto cultural afro-brasileiro. Entretanto, a interação entre conceitos matemáticos e o 

ensino de história e cultura afro-brasileira, só foi possível mediante a postura que eu adotei 

como professor, quando me propus a trabalhar com o jogo africano Mancala. Foi um grande 

desafio, sair de um plano estável para um outro instável, até mesmo porque, eu nunca tinha 

trabalhado com jogos em sala de aula, muito menos com artefatos culturais nas aulas de 

matemática. Porém, pautado na etnomatemática e nos estudos culturais, eu comecei a 

construir conhecimentos sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros e a trabalhar com eles 

em sala de aula por intermédio do jogo Mancala. 

Para tanto, foi necessária uma mudança de postura em minha atuação profissional, 

para sair de uma pedagogia tradicional, a qual estava vinculado pela própria formação 

acadêmica, para uma pedagogia contemporânea ao incluir os estudos culturais. Foi neste 

contexto, que comecei a trabalhar a pesquisa intervenção com o Jogo Mancala. A primeira 

consequência do trabalho com o jogo foi a minha mudança de postura como professor em 

relação ao processo de ensino e aprendizagem matemática, onde as aulas passaram a ser mais 

dinâmica, o que favoreceu a construção de conhecimentos. Foi também por intermédio de 

situações concretas da prática do jogo que passei a construir vários conceitos matemáticos o 

que contribuiu para a interação dos alunos neste processo. Com esta dinâmica de sala de aula, 

houve um aumento de rendimento dos alunos o que elevou a autoestima desses educandos em 

relação à matemática.  
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Em relação ao ensino de história e cultura afro-brasileira, o trabalho com a história do 

jogo contribuiu para a construção de conhecimento sobre a cultura do jogo na África. A 

relação do jogo com a árvore Baobá também favoreceu a construção de conhecimentos 

culturais, tendo em vista, as histórias e lendas envolvendo esta árvore em África. A 

consequência, foi a promoção de conhecimentos sobre história e cultura afro-brasileira nas 

aulas de matemática por intermédio do jogo Mancala. Posteriormente, este trabalho foi 

propagado em outras escolas, na qual, eu passei a usar o meu exemplo para motivar outros 

colegas professores de matemática. Foi também neste contexto, que surgiu a oportunidade de 

sistematizar esta prática de sala de aula numa pesquisa mais elaborada ao nível de mestrado.  

Quando ingressei no mestrado da Universidade Federal do Ceará em 2010, construí 

conhecimentos acadêmicos que possibilitaram a sistematização do trabalho iniciado em sala 

de aula em nível de pesquisa acadêmica. Mancala, o objeto de pesquisa no mestrado, é o 

termo utilizado para designar uma família de jogos de tabuleiros composta por mais de 

duzentas variações. Dentre as variações, encontramos na pesquisa o Mancala II, III e IV, 

sendo o Mancala II, a variação que eu trabalhei em sala de aula, a mais conhecida e difundida 

pelos ocidentais. A pesquisa no mestrado ficou delimitada nas potencialidades do Mancala II, 

devido ao tempo de investigação e, levando em consideração a grande quantidade de variantes 

destes jogos. Terminado a pesquisa, percebeu-se que ficou uma lacuna referente aos jogos 

Mancala IV, pois esta, é a variação mais fascinante devido a sua complexidade, tanto na regra, 

quando em sua prática. Até então, não sabíamos ainda como jogar o Mancala IV, devido a 

esta complexidade. Além disso, despertou nosso interesse também pelo fato de ser a variante 

que identifica a África Oriental, na qual, possui uma diversidade cultural pouco conhecida por 

nós ocidentais. Diante destas considerações é que nos propomos a dar profundidade a 

pesquisa iniciada no mestrado com o Mancala II para o doutoramento com o Mancala IV. 

Ademais, revelar os valores culturais oriundos da África Oriental presentes no 

Mancala IV e desvendar a matemática incutida na complexidade de sua prática, passaram a 

compor nosso campo de interesse investigativo. Além do mais, a dificuldade na aprendizagem 

matemática no cenário educacional brasileiro e a necessidade de inclusão da Lei 10.639/03 

acrescidos do referencial teórico que sustenta a tese, garantem a relevância da pesquisa no 

contexto educacional moçambicano e brasileiro. Para tanto, se fez necessário uma pesquisa de 

campo, tendo em vista a necessidade de presenciar e vivenciar a prática do jogo em seu local 

de origem, para perceber os valores culturais associados na regra e na prática do Mancala IV.  

Foi neste contexto que se deu a pesquisa do jogo Mancala IV em África Oriental. Após um 

levantamento bibliográfico, escolhemos como Lócus da pesquisa a cidade de Nampula em 
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Moçambique. A escolha se deu pela popularidade deste jogo nesta cidade e pela atuação de 

uma Associação de jogos de covas que desenvolve várias atividades sociais por intermédio da 

prática do Mancala IV, chamado em Nampula de M’pale. Neste contexto, também se tornou 

relevante para a pesquisa, investigar o trabalho realizado pela Associação de jogos 

tradicionais. Este jogo, hora chamado de jogos de covas, são considerados em Moçambique 

como tradicionais, isto é, que é tradicional, uma herança cultural que faz parte da cultura 

ancestral moçambicana.  

A atuação da Associação Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula bem como os 

festivais nacionais de jogos tradicionais promovidos em Moçambique, contribuíram para 

aumentar a visibilidade desta modalidade desportiva neste país. A prática dos jogos 

tradicionais, entre eles os jogos de covas, contribuem para conservar e promover a cultura 

moçambicana em Moçambique e no mundo global. São jogos de raízes próprias africanas, 

cujas potencialidades culturais e matemáticas expressam a cosmovisão africana. No passado, 

este jogo era utilizado para exames de consciência, testes para a escolha daqueles que 

deveriam dirigir as guerras tribais e de resistência contra a invasão colonial portuguesa. 

Também era utilizado para a escolha de chefes familiares. Atualmente, o jogo transporta um 

impacto positivo na camada social, a partir do momento que possibilita a transferência da 

democracia política para a democracia social, onde pode-se transmitir e coletar mensagens de 

um grupo alvo. O jogo também é utilizado para promover a reconciliação entre as pessoas por 

meio da interação que acontece durante a sua prática.  

O jogo contribui ainda para o combate as doenças por intermédio das informações de 

prevenção e tratamento que acontecem durante as partidas e para conscientização das pessoas 

referente ao meio ambiente. A prática do jogo favorece a interação das pessoas, 

independentemente de sua condição física, social ou religiosa. Presenciei uma partida em que 

um dos jogadores era deficiente físico. Em nenhum momento a sua condição física o colocou 

em posição de inferioridade e este foi tratado como pessoa humana, o que mostra que o jogo 

pode unir as pessoas pelo o que elas realmente são, sem levar em consideração a sua condição 

física. Presenciei ainda pessoas de diferentes concepções religiosas no mesmo espaço e tempo 

interagindo socialmente, o que contribui para a tolerância religiosa.  

Entretanto, a pouco tempo em Moçambique, as partidas aconteciam com maior 

frequência entre pessoas socialmente desfavorecidas, analfabetos e desempregados. Por este 

motivo, os jogos de covas já foram considerados, até mesmo pela influência da dinâmica 

social ocidental, como uma atividade de desocupados. No entanto, por intermédio do resgate e 

valorização da cultura moçambicana, houve uma evolução sobre esta concepção e hoje, já 



312 
 

encontramos intelectuais que fazem parte dos núcleos de jogos tradicionais. Porém, alguns 

destes intelectuais, ainda não assumem serem praticantes de jogos tradicionais por 

considerarem ser estes como modalidades que não fazem parte da cultura elitizada. Tais 

concepções estão pautadas em influências ocidentais, tendo em vista que em Moçambique, as 

modalidades desportivas elitistas, as que são consideradas oficiais, são o futebol, basquetebol, 

voleibol, entre outros, todas oriundas da cultura ocidental.  

Esta concepção ficou muito evidente quando estávamos numa entrevista de uma 

emissora de TV local, em que o programa destacava o sucesso obtido pela cidade de Nampula 

no festival nacional de jogos escolares nas modalidades oficiais, futebol e basquetebol. Neste 

mesmo festival, a cidade de Nampula se consagrou campeã na modalidade jogos tradicionais 

e tal conquista ao menos foi mencionada. Durante a entrevista, o professor universitário 

Abudo Atumane Ossofo, meu companheiro de pesquisa em Moçambique, simulou uma 

partida de M’pale falando em língua local Emakhuwa. No outro dia, o Abudo Atumane 

Ossofo me relatou que alguns colegas de trabalho da esposa, haviam perguntado a ela, se o 

marido não era mais professor da universidade, pois tinham visto ele na TV jogando M’pale. 

Neste contexto, percebe-se a concepção de que os jogos tradicionais não fazem parte da 

cultura elitizada moçambicana, pois não é muito comum ver um professor universitário 

praticando jogos tradicionais com pessoas que não estão na mesma condição social.  

É um tipo de concepção preconceituosa pautada na influência da cultura ocidental 

transplantada em Moçambique pela colonização. O país vem de uma recente independência e 

resquícios da cultura ocidental do colonizador ainda estão presentes em Moçambique, 

principalmente nas grandes cidades moçambicanas. No entanto, nos subúrbios e nas cidades 

do interior, a cultura típica moçambicana, praticamente, continua intacta, e a prática dos jogos 

tradicionais, que acontecem diariamente, se configuram como parte integrante dos costumes 

tradicionais herdados pelos antepassados. É neste viés que caminha o trabalho da Associação 

Provincial de Jogos Tradicionais de Nampula, pois através da prática e divulgação dos jogos 

tradicionais africanos, pretende-se resgatar e promover valores históricos da cultura 

tradicional moçambicana. Com isso, será possível, por intermédio dos jogos de covas, 

promover a aproximação e a interação de pessoas pertencentes a diferentes classes sociais. 

O jogo também contribui para a reinserção social de presidiários a partir do momento 

que ele reintegra as pessoas por intermédio de sua prática. No presídio, o campeonato vencido 

pelo detento Malfo Luís significou uma vitória de todos os detentos que convivem com ele no 

Presídio Industrial de Nampula. A sua vitória não foi pessoal, foi coletiva, todos os detentos 

também ganharam, isto é, ganharam autoestima ao perceberem que também são capazes de 
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representar, competir e ganhar. O ganhar não se torna tão relevante, o importante é participar 

e representar os seus companheiros com dignidade. Ganhar ou perder é uma consequência do 

jogo, na verdade, ganha-se sempre, não há perdedor, ganha-se experiência, ganha-se 

conselhos, ganha-se novos amigos, ganha-se reconhecimento da superioridade do oponente, 

entretanto, ganha-se também a certeza que podes vencer numa próxima oportunidade. Isso é o 

que é bacana no jogo, o espírito desportivo que os jogadores demonstram ali enquanto estão 

jogando. É por isso que não se joga apostando.  

A prática do jogo também traz para os jogadores uma sensação de felicidade por estar 

com o teu próximo a se divertir e compartilhar ideias. A percepção disso está num relato de 

um praticante de jogos tradicionais ao afirmar que se sente feliz em jogar e não gosta que 

venham lhe chamar para resolver qualquer coisa na hora do jogo. O jogador não gosta de ser 

interrompido porque ele fica ali concentrado no jogo, num estado de emoção, de sentimento 

de felicidade, de satisfação e prazer por estar participando da partida. Alguém que não 

entende poderia olhar e dizer, “poxa vida, tem duas pessoas que estão ali a horas sentadas 

mexendo aquelas pedrinhas, não tem algo melhor para fazer? ” Hora, os africanos possuem 

muitas coisas para fazerem, e a prática do jogo faz parte destes afazeres. O jogo para o 

africano é uma diversão, é mais que uma simples diversão, é algo que o identifica. Neste 

contexto, percebe-se que a diversão é lazer, e este se configura como um componente da 

própria cultura universal. Sendo assim, consideramos que o lazer proporcionado pela prática 

do jogo M’pale se configura numa das grandes referências dos jogos de covas.  

Desta forma, estes jogos possuem um papel relevante para a preservação da identidade 

cultural do povo moçambicano. Em Moçambique, os jogos de covas se configuram ainda 

numa das formas de expressar a cultura moçambicana.  Como o próprio nome diz, os jogos de 

covas são jogos tradicionais, ou seja, é uma tradição que não parte da contemporaneidade, é 

uma herança dos antepassados que foi propagada de geração em geração. Com isso, criou-se 

uma identidade cultural, ou seja, os jogos de covas estão carregados de práticas culturais 

moçambicanas, como o compartilhar, a coletividade, oralidade, solidariedade, lazer, 

sociabilidade, práticas sociais e filosóficas, entre outros. Estes jogos são praticados durante o 

tempo disponível, sem prejuízo para as atividades de sobrevivência, pois é um lazer, é a 

oportunidade para estar com outro numa relação de troca, isto é sociabilidade. Os 

moçambicanos têm os seus afazeres e o jogo faz parte destes afazeres. As pessoas não 

praticam o jogo por não terem outra coisa a fazer, praticam porque gostam desta prática 

cultural. Sentem-se felizes por estar com o outro a dialogar enquanto jogam. As pessoas que 
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assistem também se divertem, ora comentando ou fazendo brincadeiras, o que promove a 

sociabilidade entre os pares.  

A quebra do tabu nos dias atuais, em relação a participação de crianças e adolescentes, 

na prática dos jogos de covas em Moçambique, tem contribuído para o fortalecimento das 

relações entre pais e filhos, crianças e adultos. Neste contexto, por exemplo, uma criança ou 

adolescente, pode ter alguma coisa o incomodando e, na hora do jogo, pelo sorriso do pai, do 

tio ou do adulto, sente-se à vontade para perguntar sobre algo que o está importunando, ou 

sobre alguma questão ou problema. Percebe-se ali o momento propício para dialogar pela 

dinâmica descontraída que o jogo oferece. Muitas vezes, é neste momento que um rapaz 

recebe de seu pai ou seu tio orientações sobre sexo, casamento e profissão. No entanto, em 

relação a orientações sobre o casamento, estas podem se configurar numa dificuldade quando 

é atribuído a mulher um papel coadjuvante, ou seja, quando o seu papel está limitado as 

atividades domésticas não permitindo que a mulher tenha uma condição de igualdade de 

gênero nas relações sociais e matrimoniais. 

 Durante a prática do jogo a criança conversa com os seus pais sobre os problemas que 

teve na escola ou em qualquer outro lugar. Neste contexto, o jogo encurta a distância que 

existe entre o adulto e a criança, ou seja, promove a interação entre estes pares o que favorece 

o diálogo. Com isso, estes jogos contribuem para a inter-relação humana com diferentes 

faixas etárias, bem como favorece a reconciliação entre as pessoas, tendo em vista o diálogo 

que acontece durante as partidas. Nesta relação entre os mais novos com os mais velhos, as 

pessoas podem coletar e transmitir mensagens, valores culturais e experiência de 

sobrevivência humana. 

Os jogos de covas são atividades intelectuais. Promovem um exercício para a mente 

por intermédio da concentração, raciocínio, lógica e cálculos matemáticos envolvidos na 

prática do jogo. Com isso, a pessoa não fica com a mente ociosa. Quando um jogador efetua 

os cálculos no jogo, ele utiliza a ciência matemática e enquanto jogam, os jogadores fazem os 

cálculos e dialogam sobre diversos assuntos. Numa partida em que um dos participantes está 

com o casamento marcado para daqui a alguns dias, o seu oponente sente-se à vontade para 

lhe perguntar sobre a data e local do matrimônio. Neste contexto, os jogadores estão 

utilizando o raciocínio para, dialogar com o outro e calcular matematicamente, no mesmo 

espaço e tempo. Esse é um exercício mental enorme. Para nós ocidentais é complicado refletir 

matematicamente ao mesmo tempo refletir socialmente. Entretanto, na cultura ocidental, 

pratica-se a ideia que somente as mulheres é quem conseguem fazer várias coisas ao mesmo 
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tempo, pois o homem, só consegue fazer uma coisa de cada vez. O homem africano é 

diferente, consegue raciocinar socialmente e matematicamente no mesmo espaço e tempo. 

Um raciocinar dinâmico, com uma rapidez mental incrível. Enquanto um jogador está 

efetuando a semeadura, o adversário, antes mesmo do outro terminar o seu movimento, 

começa a semear, pois já fez uma rápida reflexão sobre as diversas possibilidades de 

movimentos, levando em consideração as estratégias de ataque e defesa das peças no 

tabuleiro. Nos jogos de estratégias ocidentais, o pensamento está mais voltado para as 

estratégias de ataque, enquanto que os jogos de estratégias orientais, o pensamento está mais 

voltado para as estratégias de defesa. Neste contexto, a melhor estratégia para um jogo 

africano de covas, geralmente é a defesa. Para tanto, um jogador simula mentalmente as 

diversas possibilidades de movimentos, utilizando uma série de pensamentos e cálculos 

matemáticos. Os movimentos não são realizados de forma aleatória sem intencionalidade, são 

executados por intermédio de ideias matemáticas que são fundamentais para a sobrevivência 

no mundo contemporâneo.  

No processo de aprendizagem é importante que o aluno tenha um momento para 

relaxar e distrair a memória, que tenha um momento de lazer. Exigir muito tempo de 

concentração acaba prejudicando a assimilação dos conteúdos. Neste contexto, os jogos, em 

horários propícios, podem se configurar em uma ferramenta fundamental para refrescar a 

memória do aluno por meio da diversão e do lazer proporcionado pelos jogos de covas. O 

jogo permite que o aluno pense em algo diferente do que está sendo abordado durante a sala 

de aula e, ao mesmo tempo, promove um exercício de memória de maneira espontânea pela 

própria dinâmica do jogo. Quando o aluno retorna para as atividades escolares, com a mente 

mais relaxada, consegue ter novas inspirações e novas motivações para a aprendizagem dos 

conteúdos.  

Desta forma, poderemos obter um elo de ligação muito forte entre o jogo e o processo 

de ensino aprendizagem. O próprio jogo também é uma aprendizagem, considerando a 

possibilidade de construção de conceitos matemáticos por intermédio de situações concretas 

que aparecem durante as partidas. De fato, ao analisarmos uma dada configuração do 

tabuleiro, podemos simular todas as possibilidades de capturas e defesas das peças. Com isso, 

podemos fazer estimativas, usar o raciocínio lógico matemático e usar as operações 

aritméticas para construir o conceito de probabilidade. Também podemos construir a partir 

desta configuração o conceito de porcentagem. Ademais, podemos construir por intermédio 

de situações concretas outros conceitos, como a progressão aritmética, progressão geométrica, 

análise combinatória, entre outros. Toda essa gama de possibilidades matemáticas pode ser 
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potencializada no campo da educação matemática, entretanto, tudo depende da orientação do 

professor, ou seja, dependendo da forma como o jogo é abordado em sala de aula, ele pode 

contribuir para a construção de conceitos matemáticos, o que foi comprovado em nossa 

dissertação, Pereira, R. (2011). Entretanto, a prática do jogo em si só já traz incutida em sua 

prática uma série de conceitos matemáticos que são sistematizados pela escola. A percepção 

disso está na forma como o jogo é praticado, ou seja, enquanto se joga, os praticantes fazem 

estimativas de capturas e defesas das peças do jogo mediante a simulação de movimentos em 

situações concretas. Com isso, de forma involuntária e espontânea, utilizam vários cálculos 

matemáticos que a própria dinâmica do jogo exige, como a contagem, estimativas, 

probabilidade, análise combinatória, concentração e raciocínio lógico. Sendo assim, o jogo em 

si só contribui para a aprendizagem matemática ao proporcionar aos praticantes a capacidade 

para desenvolver habilidades matemáticas por meio do cálculo mental, estimativa e do 

raciocínio lógico matemático.  

Neste contexto, queremos refletir a forma como acontece a aprendizagem matemática. 

No primeiro plano, vamos pensar na situação de alguém que ainda não conhece o jogo. Por 

meio das observações no ambiente do jogo e pelas orientações de alguém que conhece as 

regras, um indivíduo aprende a jogar. As potencialidades matemáticas são desenvolvidas, 

construídas, por meio da experiência com a prática do jogo, não são herdadas de forma direta. 

No entanto, as ideias matemáticas começam a ser construídas quando se aprende a jogar com 

alguém. Sendo assim, consideramos que a construção da aprendizagem matemática, ou seja, 

os primeiros passos, se dão por meio da interação do indivíduo com quem o ensinou a jogar. 

Neste contexto, o processo de aprendizagem matemática se inicia quando o indivíduo aprende 

a jogar e se desenvolve quando vai adquirindo mais experiência com a prática do jogo. É uma 

aprendizagem que ocorre, inicialmente, no plano da oralidade, ou seja, as ideias matemáticas 

incutidas na dinâmica do jogo são perpassadas as futuras gerações por meio da prática do 

jogo. Sendo assim, compreendemos que os jogos de covas contribuem para preservar uma 

importante referência cultural africana, a oralidade.  

Em segundo plano, podemos pensar numa aprendizagem matemática de forma 

sistematizada, ou seja, aquela que acontece na escola. Um professor pode se apropriar de uma 

situação concreta do jogo para então refletir matematicamente com seus alunos. Podemos 

exemplificar este pensamento por meio do seguinte exemplo. Podemos pensar numa situação 

concreta do jogo em que um jogador precisa analisar todas as possibilidades de movimentos e 

todas as possibilidades de capturas das peças do jogo, levando em consideração as possíveis 

mudanças das peças do tabuleiro e as prováveis perdas ao passar a vez para o adversário. 
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Observe que é um raciocínio bem complexo. Depois de calcular as possibilidades de 

movimentos e as possibilidades de capturas, o professor pode induzir o aluno a construir o 

conceito de probabilidade ao definir tal conceito como o quociente entre o número de 

possibilidade de capturas e o número de possibilidade de movimento. No entanto, uma 

captura não implica necessariamente em vantagem, tendo em vista, o movimento posterior do 

adversário. Sendo assim, um jogador poderá capturar num movimento certa quantidade de 

peças e deixar posteriormente o caminho livre para o adversário capturar uma quantidade 

maior ou desestabilizar toda a sua estratégia de movimento na partida. Neste caso, a melhor 

estratégia não seria a captura, mas a defesa das suas peças no tabuleiro. 

O jogo M’pale também traz consigo uma aprendizagem cultural, pois a sua prática está 

permeada de valores culturais dos antepassados africanos que os criaram. O M´pale, por 

exemplo, detém consigo valores sociais e históricos africanos que podem ser potencializados 

na escola e que podem contribuir para a construção da identidade cultural africana. Dentre tais 

valores, encontramos a partilha, coletividade, ancestralidade, oralidade, sociabilidade, 

filosofia de matriz africana, lazer, solidariedade, história, memória, tolerância religiosa, 

inclusão, autocontrole, autoajuda, interação entre jovens e adultos, reabilitação social e 

competitividade consciente e solidária, ou seja, vencer é o objetivo do jogo, no entanto, estar 

junto com o outro numa relação de troca é maior, mais importante do que o vencer. Além 

disso, enquanto jogam, os mais novos aprendem com os mais velhos por intermédio de sua 

experiência de vida, a forma de enfrentar os problemas do cotidiano, a se comportar diante da 

comunidade, a respeitar a hierarquia e principalmente, valores sociais de convivência humana. 

São jogos educativos onde as pessoas podem aprender a ter laços de convivência social e 

coletiva, como: plantar, colher, compartilhar, doar e receber. Toda esta gama de construção 

coletiva de convivência social está presente no jogo M’pale.  

Os jogos de covas, as festividades Marrabenta, celebração Gwaza Muthini e a festa do 

canhú contribuem para que haja uma interação entre as pessoas preservando assim, a cultura 

coletiva presente nas sociedades africanas, como acontece em Moçambique. O fato de estar 

ali participando, seja jogando ou assistindo, celebrando o Gwaza Muthini ou tomando um 

copo de vinho de canhú, traz para o africano um sentimento de felicidade, de pertencimento, 

de identidade, o que contribui para promover a harmonia entre as pessoas. Estas práticas 

culturais moçambicanas revelam a sua tradição cultural como também contribuem para a 

promoção e preservação da cultura de Moçambique. A interação proporcionada nestes 

momentos acontece numa relação mútua de troca, e isto é sociabilidade. Desta forma 

entendemos que todas estas manifestações culturais, bem como a própria prática do jogo 



318 
 

M’pale contribuem para a sociabilidade entre seus pares. Também é lazer, as pessoas estão ali 

se divertindo, interagindo, isso é cultura. Entretanto, podemos refletir agora a relação dos 

referenciais culturais moçambicanas presentes no jogo M’pale com a cultura afro-brasileira. 

Para tal reflexão, se faz necessário regressar a nossas origens afro-brasileiras. Sendo 

assim, é importante levar em consideração a nossa ancestralidade que é a principal referência 

das sociedades africanas e de nossa cultura afro-brasileira. Ancestralidade é aqui concebida 

não apenas como laços consanguíneos, mas como sendo um dos principais componentes da 

cosmovisão africana no Brasil, Oliveira E. (2009), como símbolo da resistência 

afrodescendente. É no contexto da cosmovisão africana no Brasil que encontramos os valores 

civilizatórios afro-brasileiros como a coletividade, circularidade, religiosidade, ludicidade, 

ancestralidade, filosofia de matriz africana, o respeito aos mais velhos, os princípios da 

inclusão social, a consciência coletiva, a tolerância, entre outros. Não é difícil perceber, que 

os valores civilizatórios afro-brasileiros se identificam, ou se originam, dos mesmos valores 

culturais de Moçambique, tendo em vista que, nós afro-brasileiros possuímos vários traços 

culturais moçambicanos, como já mencionada acima, partilha, coletividade, entre vários 

outros. Além disso, afro-brasileiro e moçambicano possuem laços consanguíneos por ser o 

Brasil o destino de milhares de moçambicanos escravizados.  

Neste sentido, falar de referenciais culturais moçambicanos no Brasil nos leva ao 

regresso de nossas próprias raízes afrodescendentes. Sendo assim, os referenciais culturais 

moçambicanos se forem associados ao processo educativo em escolas brasileiras poderiam 

contribuir para revelar e valorizar nossa identidade afrodescendente, ou seja, nossas raízes 

africanas. A educação brasileira possui como um dos princípios, preparar o aluno para o 

mercado de trabalho e a prática social.  Neste sentido, consideramos que o jogo M’pale 

poderá ter um impacto fundamental na formação educacional brasileira, pois a dinâmica do 

jogo, a sua essência, a filosofia do jogo, fundamenta-se, como apuramos nesta tese, na prática 

social. Pois ali no jogo é que encontramos uma diversidade de valores sociais, como por 

exemplo, inclusão, sociabilidade, lazer, reabilitação social, partilha, coletividade, entre outros, 

que são valores sociais fundamentais para a convivência coletiva. Além disso, trabalhar com 

os referenciais culturais moçambicanos nas escolas brasileiras vai de encontro com a 

determinação da Lei 10.639/03 que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura 

afro-brasileira nos estabelecimentos oficiais do ensino fundamental e médio.  

Entretanto, a possibilidade da inclusão de referenciais culturais moçambicanos em 

escolas brasileiras por intermédio do jogo M’pale é uma teoria que necessita ser testada em 

outro momento posterior a esta pesquisa, ou seja, agora no campo empírico do universo 
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escolar brasileiro. No entanto, a dissertação de Pereira R. (2011), demostrou que a inclusão 

dos referenciais afro-brasileiros na educação é uma associação possível por meio do jogo 

Mancala II e como resultado apresentou um aumento significativo da autoestima do aluno 

afrodescendente em relação ao negro e a nossa cultura afro-brasileira. Os resultados também 

demostraram que os valores civilizatórios afro-brasileiros, presentes no jogo Mancala II, 

contribuíram para que o aluno afrodescendente construísse uma identidade cultural, ou seja, 

um sentimento de pertencimento, orgulho em ser afro-brasileiro. Maiores informações sobre 

estes resultados podem ser encontradas em minha dissertação intitulada, “O jogo Africano 

Mancala e o Ensino de Matemática em Face da Lei 10.639/03”, Pereira R. (2011).  

No campo da educação matemática brasileira, sem dúvidas o jogo pode contribuir para 

a construção de conhecimentos matemáticos, o nosso referencial teórico justifica esta 

concepção. Sendo assim, compreendemos que o jogo M’pale pode contribuir para a 

aprendizagem do aluno, tendo em vista que, os jogos, se forem planejados e mediados pelo 

professor, contribuem para o processo de ensino e aprendizagem matemática. Entretanto, a 

inserção do jogo africano M’pale no contexto educacional brasileiro é uma possibilidade que 

necessita ser testada em outro momento posterior a esta pesquisa no universo da escola 

brasileira. Porém, a dissertação de Pereira R. (2011), demostrou que com o suporte da 

etnomatemática é possível construir conceitos de matemática por meio do jogo africano 

Mancala II e como resultado, apurou que este jogo, dependendo da orientação do professor, 

pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem matemática. 

No campo da educação moçambicana, o jogo M’pale, pode contribuir para o processo 

de ensino e aprendizagem dessa disciplina, dependendo da orientação do professor. Por meio 

de situações concretas do jogo, pode-se, de forma contextualizada com o jogo, construir 

conceitos de matemática. O conjunto de elaborações possíveis, depende da orientação do 

professor. É uma teoria que necessita ser ainda testada no universo educacional 

moçambicano, entretanto, com fundamento em nosso referencial teórico, consideramos que a 

utilização dos jogos no ambiente escolar, inclusive o jogo M’pale, de forma planejada e 

mediada pelo professor, pode contribuir para o processo de ensino e aprendizagem dessa área 

do saber. No tocante ao campo cultural, o jogo M’pale além de promover o lazer, que é 

cultura, pode contribuir para a construção de conhecimentos culturais de referências 

moçambicanas bem como valores sociais que se fazem presente na própria dinâmica da 

prática do jogo. 

A última reflexão que fazermos aqui neste trabalho está voltada para a nossa 

inquietação inicial, ou seja, queríamos investigar a possibilidade da existência ou não de 
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referenciais culturais e matemáticos no Mancala IV distintos daqueles que foram apurados no 

Mancala II em nossa dissertação, Pereira R. (2011). Suspeitávamos inicialmente, pela 

complexidade das regras do jogo Mancala IV bem como pela localização deste jogo na África 

Oriental, que encontraríamos representações matemáticas e culturais distintas das que foram 

apuradas no Mancala II em nossa dissertação. Em primeiro lugar, refletiremos sobre as 

potencialidades matemáticas encontradas no Mancal IV. De fato, a complexidade das regras 

deste jogo, possibilita a construção de outras representatividades matemática distintas das que 

foram apuradas no Mancala II. Na variação Mancala IV, o raciocínio sobre as diversas 

possibilidades de movimentos é muito mais complexo. A percepção disso está na quantidade 

de buracos que este tabuleiro possui. Simplificaremos este raciocínio por meio do componente 

ocidental da comparação, que neste caso, se torna pertinente.  

O Mancala II é composto por doze covas e o raciocínio sobre as diversas 

possibilidades de movimentos estão centradas nesta quantidade. Além disso, o Mancala II 

possui movimentos simples o que facilita o raciocínio sobre as diversas possibilidades de 

movimentos. Já o Mancala IV moçambicano na variação M’pale, é composto por cinquenta e 

duas covas e o raciocínio sobre as diversas possibilidades de movimentos está centrada nesta 

quantidade. Usando o componente da comparação, refletimos: o que seria mais simples, um 

raciocínio centrado em doze covas ou em cinquenta e duas covas? Hora, quanto maior for a 

quantidade de covas, mais complexo é o raciocínio, além disso, os movimentos múltiplos do 

Mancala IV aumentam exponencialmente o grau de complexidade do raciocínio. Ademais, 

consideramos também que o Mancala IV por meio da complexidade de sua regra, nos 

possibilitou a construção de conceitos matemáticos num nível mais avançado, onde pode-se, 

por exemplo, trabalhar com representatividades matemáticas em nível acadêmico superior. 

Em relação ao campo cultural, encontramos de fato, outras representatividades 

distintas das que foram apuradas no Mancala II como também encontramos muitas 

semelhanças nos aspectos culturais. Entretanto, a principal diferença está no valor social que o 

moçambicano atribui ao jogo. No Mancala II analisamos as potencialidades culturais por meio 

de levantamentos de dados bibliográficos, sem ter um real aprofundamento sobre o valor 

social que é atribuído ao jogo em seu local de origem. Já no Mancala IV, levantamos dados 

bibliográficos e empíricos, entretanto, a interação, a presença in loco é que foi representativo 

para a identificação das diferenças. Foi por meio do valor social que o moçambicano atribui 

ao jogo que foi possível perceber como diferença, por exemplo, a componente sociabilidade, 

reabilitação social, inclusão, interação entre o mais jovem com o ancião, entre outros. Em 

consequência disso, concluímos que o jogo Mancala IV possui representatividades culturais e 
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matemáticas de maneira mais profunda das que foram encontradas no jogo Mancala II. 

Entretanto, o que mais importa a ser considerado, como professor de matemática, pedagogo e 

pesquisador, é a utilização do jogo M’pale, que apuramos em nossa pesquisa, no campo 

educacional brasileiro e moçambicano. Estes resultados terão algum significado se forem 

aplicados na escola para construir conhecimentos matemáticos e culturais africanos e afro-

brasileiros. 
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