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Resumo 
O texto objetiva apresentar as potencialidades etnomatemáticas da Tarumbeta como artefato 
cultural mobilizador de etnomodelos. Delimitou-se como referencial para análise a 
Etnomatemática com aplicação prática por meio da etnomodelagem. Para tanto, busca-se 
pensar: Que objetos do conhecimento matemático são mobilizados a partir do jogo da 
Tarumbeta? Na busca de possíveis repostas se propõe uma abordagem Etnomatemática e 
Etnomodelagem do jogo a partir do contexto da cultura do Povo Chaga da Tanzânia e dos 
observadores de fora. Finalmente, apresenta-se a possibilidade de relacionar com a 
Tarumbeta os números triangulares, progressões aritméticas e Triângulo de Tartaglia como 
objetos do conhecimento matemático. 
 
Palavras-chave: Tarumbeta. Etnomatemática. Etnomodelagem. Currículo Trivium. 
Educação. 
 

Potencialidades Etnomatemáticos del Juego Tarumbeta 
 

Resumen 
El texto tiene como objetivo presentar el potencial etnomatemático de Tarumbeta como un 
artefacto cultural que moviliza etnomodelos. Se definió la etnomatemática como un referente 
para el análisis con aplicación práctica a través de la etnomodelación. Por tanto, buscamos 
pensar: ¿Qué objetos de conocimiento matemático se movilizan desde el juego de 
Tarumbeta? En la búsqueda de posibles respuestas, se propone un enfoque Etnomatemático y 
de la Etnomodelación del juego desde el contexto de la cultura del pueblo Chaga de Tanzania 
y desde observadores externos. Finalmente, se presenta la posibilidad de relacionar los 
números triangulares, las progresiones aritméticas y el Triángulo de Tartaglia como objetos 
de conocimiento matemático. 
 
Palabras clave: Tarumbeta. Etnomatemática. Etnomodelación. Currículo Trivium. 
Educación. 
 

Ethnomathematical Potentialities of the Tarumbeta Game 
 

Abstract 
The text aims to present the ethnomathematical potential of Tarumbeta as a cultural artifact 
that mobilizes ethnomodels. Ethnomathematics was defined as a reference for analysis with 
practical application through ethnomodeling. Therefore, we seek to think: What objects of 
mathematical knowledge are mobilized from the Tarumbeta game? In the search for possible 
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answers, an Ethnomathematics and Ethnomodeling approach to the game is proposed from 
the context of the culture of the Chaga people of Tanzania and from outside observers. 
Finally, the possibility of relating the triangular numbers, arithmetic progressions and 
Tartaglia's Triangle as objects of mathematical knowledge is presented. 
 
Keywords: Tarumbeta. Ethnomathematics. Ethnomodeling. Trivium Curriculum. Education. 
 

Introdução 

O presente texto objetiva apresentar as potencialidades etnomatemáticas do jogo de 

tabuleiro africano conhecido como Tarumbeta. Considera-se que este tipo de jogo como 

artefato cultural mobilizador de etnomodelos abre a possibilidade de diálogo com as 

necessidades educacionais ratificadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Lei 

10.639/2003, Lei 11.645/2008 e Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que coloca em 

pauta o tema de diversidade cultural, em particular a história e cultura afro-brasileira em todo 

o currículo escolar. 

No campo da educação matemática se percebe que essas demandas ainda estão em 

processo de incorporação ao processo de formação dos professores e cotidiano das escolas 

brasileiras. Neste contexto, jogos de tabuleiro africanos podem assumir o papel de material 

didático, ou seja, de recursos que mobilizam conhecimentos e habilidades interdisciplinares 

que potencializa a aprendizagem de forma autônoma, criativa, dinâmica e humanística. Na 

área da educação matemática, nota-se que esta tendência de incluir os aspectos culturais e 

humanísticos no processo de ensino aprendizagem está em fase de expansão.  

De modo geral, as pesquisas mais recentes sobre jogos de tabuleiros africanos são 

desenvolvidas em diversos campos de conhecimentos, a exemplo da informática, matemática, 

psicologia da educação e didática. O foco das pesquisas incide sobre três áreas de interesses: 

a) conteúdos matemáticos; b) habilidades intelectivas; c) sociabilidade. Já os enfoques 

teóricos referente à análise dos jogos africanos que aparecem de forma recorrente são: Digital 

Game Based, Etnoinformática, Etnomatemática, Afroetnomatemática, Psicogenética, 

Histórico Social e Teoria das Situações didáticas. 

Neste texto delimitou-se como referencial para análise do jogo de Tarumbeta a 

Etnomatemática que se consubstancia em sua aplicação prática por meio da etnomodelagem. 

Por este motivo busca-se perceber, com base na autorreflexão decorrente da vivência com a 

Tarumbeta, que objetos do conhecimento matemáticos podem ser mobilizados a partir do 

jogo da Tarumbeta?  



 

Journal of Mathematics and Culture 
June 2021 15(2) 
ISSN 1558-5336 
 

104 

Para uma aproximação de possíveis repostas propõe-se uma discussão sobre a relação 

entre Etnomatemática e Etnomodelagem como possibilidade de abordagem analítica do jogo 

de Tarumbeta. Em seguida a contextualização do jogo no âmbito da cultura do Povo Chaga 

destacando as adequações do jogo decorrentes das posturas etnocêntricas dos observadores de 

fora. Finalmente, apresenta-se alguns dos potenciais etnomatemáticos da Tarumbeta 

envolvendo números triangulares, progressões aritméticas e Triângulo de Tartaglia como 

resultado de um movimento autorreflexivo na mobilização de conhecimentos. 

 

Etnomatemática e Etnomodelagem: Referenciais Teórico-metodológicos para Estudo da 

Tarumbeta 

A Etnomatemática é vista como um programa voltado para “o desenvolvimento de 

habilidades dos alunos por meio do estudo das ideias, procedimentos e práticas matemáticas 

vinculadas ao próprio contexto cultural” (Rosa & Orey, 2018a, p.71). Neste sentido, cabe o 

professor/educador desenvolver materiais didáticos (artefatos culturais) e estratégias de uso 

que possibilitem fazer emergir a diversidade de saberes e práticas presentes no grupo social 

com que ser desenvolve o trabalho educativo, a exemplo da escola, propondo situações de 

aprendizagem que possibilite um processo de aprendizagem ativo e reflexivo, ou seja, 

problematizador da realidade. 

O jogo de Tarumbeta é um artefato cultural cuja regras são alicerçadas nos elementos 

da cultura africana, que mobilizam e estruturam o pensamento lógico-estratégico e a memória 

de trabalho e longo prazo para realização do cálculo mental. Isto possibilita a criação espaço 

e tempo para criatividade e evocação de conhecimentos na resolução de problemas 

matemáticos, sejam eles aprendidos na escola ou não, que emergem no momento do jogo. 

Enquanto material didático permite a ampliação do número de instrumentos e técnicas 

intelectuais cuja contextualização amplia a capacidade de enfrentar situações e resolver 

problemas ou determinar curso de ação, a exemplo daquelas que envolvem a necessidade da 

ação do indivíduo por meio do cálculo mental ou outros objetos do conhecimento matemático 

que são mobilizados deste a organização do tabuleiro para jogar ou durante a mudança da 

quantidade de peças que compõem o jogo. 

A proposta deste trabalho com o jogo de Tarumbeta dialoga com a concepção de 

currículo trivium presente na Etnomatemática, entendido como estratégia de ação educativa 

(D’Ambrosio, 2005), segundo o qual se baseia na literacia, materacia e tecnoracia.  

Considera-se que a “literacia é a capacidade de processar informação escrita e falada, o que 
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inclui leitura, escritura, cálculo, diálogo, ecálogo, mídia, internet na vida cotidiana 

(instrumentos comunicativos)” (D’Ambrosio, 2005, p. 119). Já a materacia se refere à 

“capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos, de propor e utilizar modelos e 

simulações na vida cotidiana, de elaborar abstrações sobre representações do real 

(instrumentos intelectuais)” (D’Ambrosio, 2005, p. 119). Por fim, “tecnoracia é a capacidade 

de usar e combinar instrumentos, simples ou complexos, inclusive o próprio corpo, avaliando 

suas possibilidades e suas limitações e a sua adequação a necessidades e situações diversas 

(instrumentos materiais)” (D’Ambrosio, 2005, p. 119). 

Dessa maneira, partimos do pressuposto de atividades com a Tarumbeta articula 

elementos EtnoMatemaTicos da cultura africana e ativam as capacidades previstas no 

currículo trivium (literacia, materacia e tecnoracia). Com base nos escritos de Rosa e Orey 

(2018a), referente ao currículo Trivium, é possível pensar o jogo como uma ação pedagógica 

de empoderamento do ensino, inclusive matemática, por meio da valorização das diferenças e 

diversidade cultural do pensamento presente no jogo enquanto um artefato cultural. 

É importante destacar que artefato cultural é um produto resultante da ação dos 

indivíduos que o manipula por meio de técnicas e procedimentos apropriados, a exemplo do 

jogo. A ideia de artefato cultural aproxima-se do pensamento de Certeau (2001) apud 

Carvalho e Silva (2009) ao se referir a “todos os produtos disponibilizados pelo poder 

proprietário, variando de produtos tecnológicos a simples recursos materiais ordinários que 

são usados pelos praticantes em seus cotidianos” (p. 6-7). 

No cotidiano da escola, Silva (2015) considera os artefatos culturais como objetos de 

manipulação dos professores e alunos que evocam vivências de diferentes espaços e tempos, 

abrindo a possibilidade para reflexões sobre temas trabalhados na escola. Esta abertura de 

negociação depende da concepção de educação e visão de mundo da escola, que caso esteja 

voltada para a cultura do singular tende a inclinar para a imposição de um único poder, 

diferentemente da cultura do plural que exige a disputa e se volta para a recomposição do 

poder por meio da inserção de diferentes artefatos culturais (Silva, 2015). 

Para construção dos artefatos culturais e sua aplicação ao contexto da educação é 

necessário a combinação de artefatos, mentefatos e sociofatos. De acordo com Fellman, Getis 

e Getis (1990) apud Rosa e Orey (2018a): 
Os artefatos são objetos culturais que propiciam as ferramentas materiais necessárias 
para o desenvolvimento de vestimentas, abrigos, defesas e transportes, bem como os 
auxiliam os membros desses grupos na resolução dos problemas diários com a 
utilização de técnicas e estratégias científicas e matemáticas (p. 87-88). 
Nota-se que os artefatos são os insumos necessários para a construção dos artefatos 
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culturais, a exemplo do suporte para o jogo e suas peças cujo sentido e significado no seu 

contexto de uso depende da operacionalização dos mentefatos. 

Para Rosa e Orey (2018a), “Os mentefatos referem-se às ideias, valores e crenças 

compartilhadas de geração em geração, como, por exemplo, a religião, a língua, os pontos de 

vista, as leis e os conhecimentos desenvolvidos e difundidos pelos membros de grupos 

culturais distintos” (p. 88). No contexto dos jogos, os mentefatos podem ser relacionados aos 

procedimentos e princípios que orientam o uso dos artefatos (tabuleiro e peças) cuja 

combinação dá significado e sentido ao jogo (artefato cultural). 

O jogo ao ser inserido na escola deixa de ser jogo pelo jogo e ganha outros 

significados e sentidos de uso, a exemplo de material didático no ensino de determinados 

objetos do conhecimento a serem aprendidos. Isto ocorrem em decorrência da influência dos 

sociofatos, ou seja, os aspectos sociais presentes nas “estruturas e organizações que 

influenciam o comportamento social e o desenvolvimento de saberes e fazeres científico e 

matemático de seus membros” (Rosa & Orey, 2018a, p. 88). 

Isto pode ser ilustrado pela situação em que o professor ao planejar o processo de 

ensino-aprendizagem deverá levar em consideração o que está previsto no currículo da 

escola, que por sua vez tem como parâmetros documentos normativos de abrangência mais 

geral, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum 

Curricular. Os sociofatos, são como os fatos sociais, ou seja, 
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, 1999, p. 13 - Grifos do 
autor). 
 
Exercem uma correção sobre o indivíduo e as organizações cujo efeito efetivo 

necessita da política, que envolve relações de poder e conflitos de interesses mediados por 

meio das deliberações na busca da construção de consensos no âmbito dos espaços de 

deliberação e decisão. A escola é o lugar que articula os interesses macropolíticos e as 

necessidades dos cidadãos do município onde residem, por meio da construção curricular que 

se consubstancia em proposta político-pedagógica. 

Os artefatos, mentefatos e sociofatos constituem a realidade sociocultural em que 

professores e alunos interagem diretamente e que dão sentido e significados do uso do jogo 

como um artefato cultural que ganha status de material didático. Este é o ponto de partida 

para o professor organizar os processos de aprendizagem que proporcione ao aluno a 
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construção ativa de conhecimento, ao conectar a realidade subjetiva dos alunos com a 

realidade objetiva circunscritas pelos fatos sociais presentes na escola, onde converge as 

demandas curriculares e as necessidades educacionais a serem trabalhadas, inclusive os 

valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros. 

Por meio dos jogos é possível vivenciar situações de aprendizagem que mobilizam os 

indivíduos de corpo inteiro na resolução de seus problemas, seja por meio da evocação de 

informações (fatos numéricos) da memória de longo prazo ou da criação de novas estratégias 

que passam a ser incorporadas às suas aprendizagens como fatos novos, que por sua vez, 

quando comunicados ou percebidos retroalimentam a realidade objetiva formando 

etnomodelos. 

Os etnomodelos são considerados como “pequenas unidades de informação que 

vinculam o desenvolvimento das práticas matemáticas desenvolvidas por esses membros com 

o seu patrimônio sociocultural” (Rosa & Orey, 2018b, p. 119). De acordo com os autores os 

etnomodelos podem ser de três tipos: a) etnomodelos êmicos são representação construídas 

de acordo com o entendimento dos membros dos grupos pesquisado (insiders); b) 

etnomodelos éticos são representações elaboradas com base nas concepções matemáticas dos 

observadores de fora (outsiders) ao grupo cultural; c) etnomodelos dialógicos são 

considerados como representações das ideias, procedimentos e práticas desenvolvidas 

localmente e guardam características de complementaridade com o global produzindo um 

dinamismo cultural (Rosa & Orey, 2018b). 

Sendo assim, é cabível informar que a Etnomodelagem elabora as traduções das 

matemáticas dos grupos distintos representados por meio dos etnomodelos, cujos significados 

e sentidos são relevantes tanto para a academia quanto ao grupo pesquisado. Ao dialogar com 

a da antropologia cultural contemporânea, a etnomodelagem se volta para aquilo que 

Laplantine (1999), denomina de infinitamente pequeno e cotidiano como uma totalidade. 

Desta forma, a etnomodelagem traduziu-se em “uma abordagem que pode ser considerada 

como aplicação prática da etnomatemática por meio da inserção da perspectiva cultural aos 

conceitos da modelagem” (Rosa & Orey, 2013, p. 3476). 

Esta abordagem permite dialogar com a concepção de modelagem matemática 

defendida por Burak (1992), segundo o qual “A Modelagem Matemática constitui-se em um 

conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar, 

matematicamente, os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer 

predições e a tomar decisões” (p. 62). Esta concepção permite pensar e aplicar a modelagem 
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matemática tanto no cenário da pesquisa quanto em sala de aula, visto que é uma abordagem 

provocativa de (auto)reflexão, a exemplo dos jogos africanos. 

Para isso Burak e Klüber (2013), propõe que a modelagem matemática envolve cinco 

etapas: escolha do tema, pesquisa exploratória, levantamento do problema, resolução do(s) 

problema(s) e o desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema, análise 

crítica da(s) solução(ões). Por meio dessas etapas é que se buscou a interligação necessária a 

aplicação prática da Etnomatemática com parte articulada da Etnomodelagem. 

Sendo assim, cabe explicitar que a primeira etapa deste estudo consistiu na 

delimitação dos conhecimentos etnomatemáticos presentes no jogo de Tarumbeta como o 

tema de interesse. Levou-se em consideração a vivência do pesquisador com o jogo e 

possibilidade de soluções variadas para um mesmo problema matemático que emerge nas 

situações do jogo. 

Este foi o ponto de partida para avançar na direção da segunda etapa, que consistiu na 

pesquisa exploratória bibliográfica com o uso do motor de busca do Google Acadêmico cujo 

resultado retornou os estudos de Eglash e Odumosu (2005), Gerdes (2008), Raum (1992) e 

Scherer (2013), que ampliaram a visão do pesquisador aceca das regras, origem do jogo e sua 

relação com a matemática no contexto da cultura do povo Chaga da Tanzânia e escola. Os 

dados coletados nesta etapa, conforme Burak e Klüber (2013), “permitem conhecer os 

processos, as características do objeto em estudo e adiciona elementos para favorecer a 

discussão e compreensão dos resultados” (p. 48). 

A terceira etapa envolveu o levantamento de problemas, ou seja, questões que 

orientaram a busca por conteúdos matemáticos requeridos na resolução dos problemas no 

jogo de Tarumbeta. Este foi o momento filosófico da modelagem caracterizado pelo 

levantamento de questões baseadas nos etnomodelos do pesquisador. 

A etapa seguinte, resolução de problemas e desenvolvimento do conteúdo 

matemático, envolveu operacionalização de conhecimentos decorrentes do processo 

formativo do pesquisador e pesquisa exploratória. É o momento de articulação de 

conhecimentos aparentemente insolados para a construção de modelos matemáticos, aqui 

entendidos na mesma perspectiva de Burak e Klüber (2013), ou seja, como uma 

representação que auxilia na tomada de decisões, a exemplo do uso de uma fórmula já 

conhecida ou, ainda, a criação de ferramentas matemáticas para situações novas. 

Por fim, a análise crítica da(s) solução(ões), consistiu no processo de reflexão acerca 

da argumentação lógica e sua coerência das respostas construídas para cada uma das questões 
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que envolve o jogo de Tarumbeta e os conteúdos matemáticos. Nesta etapa é possível 

antecipar a utilização dos achados como hipótese a ser operacionalizadas em sala de aula 

como um recurso ou estratégia de ensino de conteúdos da educação básica ou no 

levantamento de novos problemas e soluções não alcançadas a partir do capital cultural no 

pesquisador.  

Assim, as situações de aprendizagem por meio dos jogos desta natureza possibilitam a 

criação de fissuras nas estruturas rígidas da escola instituída, dando espaço para processos 

instituintes de diálogos, identificação e estranhamento entre os saberes matemáticos 

cristalizados pela escola com aqueles presentes no jogo. A vivência com o jogo de Tarumbeta 

promove deslocamentos, senão um descolamento de modos de pensar e agir em situações que 

envolvem objetos do conhecimento matemático relacionados à cultura do Povo Chaga da 

Tanzânia. 

 

Povo Chaga e a Tarumbeta 

Segundo Raum (1996), a Tarumbeta está associada à cultura do povo Chaga, que vive 

sob o abrigo da montanha Kilimanjaro, uma das montanhas mais altas e isolada do continente 

africano, cuja altura é de aproximadamente 5.895 metros e está localizada no nordeste da 

Tanzânia. o povo Chaga é predominantemente agrícola e vivem do cultivo de terras por meio 

da plantação de café e bananas, como algumas de suas principais culturas irrigadas com as 

águas que escorrem do topo da montanha (Sébastien, 2010). 

A Tarumbeta é uma invenção do povo Chaga acerca da ideia de números e contagem 

utilizando sementes organizadas sobre o chão em formato triangular (Raum, 1996). Trata-se 

de um jogo de socialização intergeracional ligado diretamente aos conhecimentos 

etnomatemáticos no campo da aritmética (contagem, soma, subtração, etc.). 

No Brasil ainda é pouco difundido, mas aparece em trabalhos acadêmicos e não 

acadêmicos sobre jogos e brincadeiras africanas, com destaque: Raum (1996), Gerdes (2008), 

Scherer (2013) e Cunha (2016). Para conhecer suas potencialidades etnomatemáticas para o 

cálculo mental é importante conhecer suas regras e possibilidades de uso como dispositivo 

pedagógico. 

A Tarumbeta entre as crianças Chagas da Tanzânia é jogada diretamente sobre o 

chão com sementes organizadas em forma de um triângulo. De acordo com Raum (1996), o 

jogo é originalmente composto por sementes de feijões, mas outros materiais podem ser 

utilizados, a exemplo de conchinhas, pedrinhas e até sementes de outros tipos. 
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Certamente sua inserção no universo ocidental pode ter ocorrido no contexto do 

projeto colonial na África, implementado no período de 1885 a 1914, pelos alemães na África 

Oriental Alemã, onde atualmente estão situadas a Tanzânia, além de outros países como 

Ruanda e Burundi. Neste período, conforme indica Souza Correa (2015), “no continente 

africano, estações missionárias, postos militares e empórios comerciais, respectivamente de 

ordens religiosas, bandeiras e empresas europeias, aumentaram em número no último quartel 

do século XIX” (p. 54). 

Desta maneira, o jogo ao ser descolocado para o contexto da cultura ocidental 

passou por modificações a partir do incremento da cultura do outro (outsider), ou seja, 

demarcando um posicionamento etnocêntrico na forma de interpretar. Uma desta 

modificações incidiu sobre o sentido (direção) dos movimentos do jogo, ao determinar o 

início da partida pelo ápice e não pela base, mas preservando o formato triangular do jogo, 

que é o etnomodelo geométrico presente entre os Chagas. 

Outra modificação se relaciona com a enumeração das peças e suporte do tabuleiro, 

visto que o jogo original é feito no chão com sementes não enumeradas. Na versão 

modificada, conforme indica os escritos de Scherer (2013), a quantidade de jogadores, 

posições e funções são preservadas no jogo: referee (juiz), assistant (assistentes) e candidate 

(candidato) (Figura 1). 

 
Figura 1: Tarumbeta adaptada I 

 
Fonte: Scherer 2013 

 

O trabalho de Scherer (2013) ainda registra uma segunda versão do jogo adaptada a 

partir da perspectiva ocidental com peças enumeradas, mas que preserva as regras originais, 

iniciando a partida da base para o ápice do triângulo. A adaptação do jogo ocorre por meio de 

ato de tradução da linguagem oral para a linguagem gráfica das peças do jogo e/ou do 

tabuleiro, dando origem a um etnomodelo dialógico (Figura 2) da combinação de artefatos 
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(peças do jogo), mentefatos (representação numérica) e sociofatos (procedimentos e 

princípios) da cultura do povo Chaga (insiders) e de fora da sua cultura (outsiders) podendo 

assumir utilidade de material didático na escola. 

 
Figura 2: Tarumbeta adaptada II 

 
Fonte: Scherer (2013) 

 
Nesta segunda versão o juiz (referee) passa a ser denominado de Chefe (chief), os 

assistentes (assistants) tornam-se jogadores (players) e o candidato (candidate) ganha o nome 

de desafiante (Challenger). Esta última versão é a mais comum na literatura (Gerdes, 2008; 

Scherer, 2013; Cunha, 2016), todavia os papeis de cada um no jogo continuam os mesmos. É 

importante destacar que alunos e professores, em sala de aula ou fora dela, podem 

confeccionar o jogo por meio de desenhos no chão e peças com os materiais disponíveis no 

ambiente, desde que sejam promocionais às localizações projetadas para o jogo.  

O jogo é do tipo abstrato e preserva princípios cognitivos universais como contagem e 

cálculos com base em princípios aditivos, multiplicativos e subtrativos, que se adequam às 

interpretações culturais locais. Ademais, a composição material do tabuleiro torna-se 

irrelevante em relação às regras dos jogos, pois são facilmente adaptáveis inclusive para o 

formato de game e flexíveis ao contexto em que é reproduzido ou deslocado, possibilitando 

aos jogadores jogarem com referência na estrutura de pensamento construídas socialmente 

em sua realidade local. 

 

 

Regras da Tarumbeta 

Neste estudo as regras do jogo de Tarumbeta são descritas conforme as 

contribuições retrata o estudo antropológico de Raum (1996), Gerdes (2008) e Scherer (2013) 
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e são entendidas neste estudo como sociofatos. Os escritos dos autores em comento indicam 

que originalmente o jogo é realizado com 45 peças, entretanto pode ser adequado a uma 

quantidade maior ou menor contribuído para aumentar ou diminuir o nível de dificuldade 

para jogar. É interessante, destacar que as crianças aprendem este jogo na Tanzânia primeiro 

com um triângulo de dez feijões antes de tentar com 45 feijões, que é considerado mais difícil 

(Scherer, 2013). 

Raum (1996) registra que os Chagas distribuem 45 feijões em nove linhas, sendo 

que na linha da base possui 9 sementes e em cada linha subsequente existe uma semente a 

menos que a anterior, chegando ao ápice com apenas uma. Nota-se que as porções de 

sementes são distribuídas em sequência, de maneira que a quantidade de sementes em cada 

linha é igual ao valor numérico da linha.  

A partir dos escritos de Raum (1996), Gerdes (2008) e Scherer (2013) é possível 

reconstruir as regras que regulamentam o papel de cada um dos jogadores no jogo, em 

relação ao chefe, ajudantes e desafiante. Escolhe-se um dentre quatro jogadores para ser o 

chefe que atua como árbitro e sua posição no jogo é no ápice da Tarumbeta. Ele tem o papel 

fundamental de garantir que os jogadores joguem de acordo as regras do jogo e emitir um 

sinal, por exemplo, bater palmas para assinalar o momento do desafiante falar o valor 

numéricos da semente ou campo da vez (Figura 3).  

 
Figura 3: Regras especiais para o desafiante chamar ou silenciar jogo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Na base da Tarumbeta está o jogador desafiante, que se posiciona de costas para o 

tabuleiro (Cunha, 2016) ou com os olhos vendados (Scherer, 2013). Não visualizar o 

tabuleiro aumenta o grau de dificuldade do desafiante para contar e calcular mentalmente da 

primeira até a última peça do jogo e ser declarado vencedor.  
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Os outros dois jogadores, chamados de ajudantes, sentam-se um de cada lado do 

tabuleiro, sendo um à direita e o outro à esquerda do desafiante. O papel desses jogadores é 

colher cada uma das sementes (peças) do jogo uma por uma, de fora para dentro, iniciando da 

linha da base e avançando para as linhas de cima, limpando-as sucessivamente até o ápice. 

Sempre que o ajudante, da direita ou da esquerda, faz a uma retirada de semente da linha ele 

pergunta ao desafiante qual é o valor numérico correspondente da semente colhida do 

tabuleiro. 

Quando o chefe bate palmas o ajudante A leva a primeira semente cujo valor é 1, 

mas o desafiante permanece em silêncio. O Chefe novamente bate palmas e o ajudante B 

retira a semente no campo 9, e simultaneamente o desafiante fala o número correspondente: 

“Nove!”. Dessa maneira, o jogo é levado até o fim ao chamar alternadamente cada número: 1, 

9, 2, 8, 3, 7, 4, 5. Então o jogo continua até a semente de número 45.  

O jogador desafiante avança no jogo na medida em que chama corretamente o valor 

numérico de cada semente ou campo do tabuleiro. Todavia, existe uma regra especial, 

segundo o qual o desafiante não pode falar o valor numérico da primeira semente de cada 

fila. O desafiante deve lembrar que o valor omitido deve ser incluído no cálculo dos números 

seguintes e caso não cometa nenhum erro ganhará todas as sementes distribuídas no 

Triângulo. Caso erre outro jogador assume o lugar do desafiante e se inicia uma nova rodada 

no jogo.  

Scherer (2013) chama atenção ao fato de que os jogadores que escolhem a 

memorização como estratégia da linha numérica de forma mecanicista terão dificuldade em 

avançar no jogo. Neste sentido, a autora afirma que o jogo pode contribuir para uma maior 

flexibilidade e formação de triângulos com interações que podem variar de 10 a 45 sementes. 

Entretanto, a autora não apresenta em seu trabalho como calcular a formação correta e exata 

de cada estágio de interação da menor até a maior quantidade de peças. 

Esta possibilidade apontada por Scherer (2013) é retratada por Eglash e Odumosu 

(2005), como um ponto comum com os jogos de mancalas, ao indicarem que as diferentes 

sequências numéricas da Tarumbeta formam números triangulares considerados como 

assinaturas comuns de sistemas recursivos e auto-organizados, ou recorrência de primeira 

ordem, a exemplo da sequência 1, 3, 6, 10, 15, 21, etc. Isso demarca um dentre outros 

potenciais matemáticos que podem ser explorados por meio deste jogo. 

A Tarumbeta é um jogo que concentra potenciais para explorar diversos assuntos no 

campo da matemática, dentre os quais as contagens, operações básicas (adição, subtração, 
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multiplicação e divisão) e suas propriedades, números triangulares, progressão aritmética e 

função polinomial de primeiro e segundo grau, triângulo de Pascal. Estes conteúdos podem 

ser explorados na ocasião em que se pretende estabelecer o número de sementes do jogo em 

relação aos diferentes níveis de interação, determinar a quantidade total de sementes para 

uma Tarumbeta de  linhas. 

 

Tarumbeta e Números Triangulares 

Por meio da contagem ordinal é possível também saber a quantidade de elementos 

(peça) que compõe o jogo, particularmente se os jogadores forem crianças pequenas. 

Segundo Domingues (2017): 
Na época de Pitágoras, ainda se contava através do uso de pedrinhas ou de marcas de 
pontos na areia. Por outro lado, eram os pitagóricos observadores atentos de forma 
geométricas. Daí porque, talvez, tiveram sua atenção chamada para os números 
figurados. Estes, como diz o próprio nome, resultam de arranjos com pontos ou 
pedrinhas de maneira a formar figuras geométricas. Assim, os números 1, 3, 6, 10, ... 
são chamados triangulares porque correspondem à distribuição de pedrinhas num 
plano na forma de triângulo (p. 28). 
 
Para representar os números triangulares o autor faz a representação da seguinte forma 

(Figura 4). 

Figura 4: Distribuição de pedrinhas num plano na forma de triângulo 

 
Fonte: Domingues (2017, p. 28) 

 
Pode-se afirmar que a Tarumbeta é formada por números figurados pela característica 

de que o jogo é composto por sementes que são arranjadas de forma a desenhar a figura 

geométrica triângulo. Em outras palavras, a quantidade de sementes que formam o jogo 

Tarumbeta são números triangulares, entendido na mesma perspectiva que Chiconello (2013). 

Dessa maneira, os números triangulares sucessivos de uma determinada sequência 

podem ser obtidos adicionando as quantidades de sementes de uma interação anterior ao 

valor posicional da interação atual, por exemplo: ; etc. Já a 

sequência de interações se obtém por meio da adição da constante 1 (um) ao valor ao termo 

anterior, conforme segue: ; etc. (Figura 5). 
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Figura 5: Jogo de Tarumbeta em diferentes estágios de interação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Pode-se fazer a seguinte interpretação matemática escrevendo: ; ; 

; . Fazendo uma análise para n triângulos por meio da Equação 1: 

 

 

 

 

 (1) 

 
De acordo com Castro (2016, p.18), “Uma recorrência de primeira ordem expressa 

 em função de . Ela é dita linear se, e somente se, essa função for 1º grau”. Dessa 

forma, a lei de recorrência que interpreta os números triangulares é dada por 

 que é uma função polinomial do primeiro grau com . 

Dessa maneira, para cada interação  existirá um respectivo número triangular que 

representa exatamente o total de elementos de um jogo de Tarumbeta . Dessa forma, a 

interação é representada por  que também indica a posição do último número triangular, 

enquanto que é o número de elementos do triângulo anterior e finalmente  é igual a 

soma do número de elementos do triângulo anterior e o valor da interação. 

A Tabela 1 contém a representação da dinâmica do comportamento dos números 

triangulares tomando como valor . Dessa maneira, pode informar que: na primeira 

coluna está representado os números naturais; na segunda coluna está o valor do número 

1 ( 1)n nx x n+ = + +

1( )nx +

1n +

nx 1nx +
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triangular anterior; na terceira coluna contém a aplicação da interação; na quarta coluna 

registra-se o valor do último número triangular da sequência. 

 
Tabela 1: Interações  e Números triangulares  

    

1 1   
2 3   
3 6   
4 10   
5 15   
6 21   

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Pode-se afirmar que o jogo de Tarumbeta é definido como sendo os números 

triangulares sem a interação , ou seja, a sequência que define os elementos de cada 

Tarumbeta será , etc. Fazendo uma análise para 

Tarumbetas utilizando a Equação 2: 

 

 

 

 

 

 

 (2) 

 
Com isso, temos a lei de recorrência que interpreta o número elementos de cada 

Tarumbeta é dada por com , que é uma função polinomial do 1º 

grau com . De acordo com Lima (2016, p. 64) “As recorrências lineares não 

homogêneas de primeira ordem, que mais facilmente se resolvem, são as da forma 

”. Como a recorrência , com  é não homogênea 

de primeira ordem, podemos resolver usando a soma telescópica, ou seja: 

 

( )n 1( )nx +

n
nx 1n +

1 ( 1)n nx x n+ = + +

1 1x =

1 2 3 4 53,  6,  10,  15,  21x x x x x= = = = =

n

1 ( 2)n nx x n+ = + + 1 3x =

1 ( )n nx x f n+ = + 1 ( 2)n nx x n+ = + + 1 3x =
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Somando membro a membro, obtemos: 

 

 
 
Fazendo a transformação , teremos: 

 
 
Sem perda de generalizações podemos reescrever a expressão em termos de 

resultando na Equação 3:   

. (3) 

 

Tarumbeta e Progressões Aritméticas 

Podemos notar ainda à questão de como determinar a quantidade de peças ou 

sementes para cada estágio de interação por meio da soma dos termos de uma progressão 

aritmética (PA). Essa (PA) é dada pela função polinomial do 2º grau: 

 

 
É interessante notar que os algarismos trabalhados que representam a constante, a 

interação e o número triangular aparece de forma nítida nas extremidades de cada Tarumbeta 

em todos os seus estágios. Nota-se que o valor constante e o nível da interação aparecem 

respectivamente na primeira e última posição da linha da base, enquanto o número triangular 

está posicionado no ápice da Tarumbeta e corresponde ao total das peças distribuídas no 

tabuleiro (Figura 6). 

n

 

 

 

 
... ... ... ... ... 

 

 

 

 

 
... ... ... ... ... 
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Figura 6: Constante, estágio de interação e número triangular na Tarumbeta 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Podemos então definir o número triangular  de cada interação de 

Tarumbeta (A, B, C, D e E) é somar mentalmente, ou por escrito. Define-se a primeira peça 

do jogo como um valor 1, enquanto a interação corresponde ao valor da última peça 

que aparece no final da linha da base do Tabuleiro e o valor posicionado no ápice da 

Tarumbeta será igual a metade do produto entre o valor da última peça pelo seu consecutivo, 

ou seja,  (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Determinação dos números triangulares pela soma dos valores dos extremos da 
Tarumbeta 

Tarumbeta    
A 1 1 + 1 = 2 

 
B 2 2 + 1 = 3 

 
C 3 3 + 1 = 4 

 
D 4 4 + 1 = 5 

 
E 5 5 + 1 = 6 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Tarumbeta e Triângulo de Tartaglia (ou Triângulo de Pascal) 

Além da relação da Tarumbeta com números triangulares também existe com 

Triângulo de Pascal ou Triângulo de Tartaglia (Figura 7). Nota-se que os números dos 

extremos do jogo de Tarumbeta podem ser visualizados das bordas para o centro do 

triângulo, pelo menos de quatro maneiras, iniciando pela constante, passando pelo valor 

( 1)n +

n
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correspondente ao estágio de interação até chegar ao número triangular, conforme pode ser 

feito ao elaborar um triângulo de Pascal: A= (1, 2, 3); B= (1, 3, 6); C = (1, 4, 10); D = (1, 5, 

15); E = (1, 6, 21). 

 
Figura 7: Triângulo de Pascal até a 6ª interação no jogo de Tarumbeta 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A soma pode ser representada pela função , sabendo que:  é um 

número total de elementos da Tarumbeta;   indica qual Tarumbeta vai se determinar valor 

numérico da quantidade de peças para formá-la;  indica qual é o valor da peça no final 

da linha da base do tabuleiro da Tarumbeta, o valor da interação a ser realizada e o número de 

linhas do triângulo. A quantidade de elementos da Tarumbeta com nove elementos na base 

pode ser encontrada aplicando a função. De fato, temos que: 

Dados:  

i) o número de elementos da base é , logo, teremos:  

ii) a quantidade de elementos é dada pela função polinomial do 2º grau, retratada na 

Equação 4: 

 (4) 

A quantidade de elementos será de 45 unidades. 

Observa-se com base no cálculo que caso os jogadores queiram organizar o jogo de 

Tarumbeta com nove elementos na deverão ter em posse um total de 45 peças ou sementes 

para jogar. Ao se definir o total de peças a parte no número de elementos da base descobre 

também todos os valores numéricos do jogo: 1, 9 e 45. 

É igualmente possível determinar o número de elementos da base e de linhas de uma 

Tarumbeta possuindo apenas o valor numérico do total de peças a ser utilizadas para 

organizar o tabuleiro. Assim, pergunta-se: com 55 sementes é possível organizar um jogo de 
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Tarumbeta com quantas linhas e sementes na base? Todas as sementes serão inclusas no jogo 

ou haverá resto? 

Dado:  é possível? 

Pela função polinomial do 2º grau  vamos obter 

 

Pelo algoritmo de Bhaskara, tem-se:  

i)  

ii)  

Diante do resultado se observa que uma Tarumbeta é possível realizar a organização 

do jogo de Tarumbeta com 55 elementos, sendo 10 linhas e 10 sementes na base. Ademais, 

para o cálculo no número de elementos da base e de linhas por meio da função polinomial do 

2º grau, considera-se apenas a raiz positiva, visto que no jogo não admite cálculos com 

números negativos, somente os naturais. Caso a raiz de Δ seja um número racional ou 

irracional aproxima-se o valor para o número inteiro mais próximo. Exemplo disso, é 

possível uma Tarumbeta ser formada por 63 elementos? 

Dado:  é possível? 

  

 
Pelo algoritmo de Bhaskara, temos: 

i)  

 

Vale afirmar que por questão de aproximação podemos considerar que 

. 

Agora é preciso saber quantas sementes ao todo serão precisas para organizar o jogo 

de Tarumbeta com 10 elementos na base e 10 linhas. Para tanto, aplica-se a função 

polinomial do 2º grau e como resultado realiza-se o cálculo subtrativo com o valor proposto. 

 

 

55nx =

63nx =
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Neste sentido, do conjunto de 63 sementes é possível montar uma Tarumbeta com 55 

sementes e sobram 8 sementes fora do jogo. 

 
Conclusão 

Objetivou-se apresentar as potencialidades etnomatemáticas do jogo de tabuleiro 

africano Tarumbeta. Considerou-se o jogo como artefato cultural mobilizador de 

etnomodelos que abre a possibilidade de diálogo com objetos do conhecimento matemático 

previsto no currículo brasileiro, a exemplo das contagens, operações básicas (adição, 

subtração, multiplicação e divisão) e suas propriedades, números triangulares, progressão 

aritmética e função polinomial de primeiro e segundo grau, triângulo de Pascal. 

Percebe-se que o jogo contribui para mobilização de objetos do conhecimento 

matemático com base nas regras do jogo, ou seja, os sociofatos que possibilitam aos 

jogadores articularem os mentefatos e artefato. Isto exigiu uma compreensão prévia do jogo 

no contexto da cultura do povo Chaga. 

Esta contextualização possibilitou a percepção dos potenciais etnomatemáticos da 

Tarumbeta enquanto uma atividade lúdica, cultural e matemática que mobiliza 

conhecimentos relativos aos números triangulares, progressões aritméticas e Triângulo de 

Tartaglia, por meio da aplicação da modelagem matemática. Mostrou-se o potencial do jogo 

para a aproximação de conhecimentos variados, sendo a (etno)modelagem matemática um 

componente estratégico na mobilização e construção de conhecimento etnomatemáticos 

numa perspectiva dialógica que satisfaz a exigência do currículo Trivium. 

O jogo de Tarumbeta possui potencialidades matemáticas inerentes à natureza do 

próprio jogo, que abre a possibilidade de dialogar com os conteúdos trabalhados pela escola. 

Ademais, é um jogo que trabalha as dimensões socioemocionais relativas à partilha, respeito 

e confiança, elementos necessários para a convivência humana. 

A Tarumbeta ao ser inserida na escola pode ganhar outro significado, pois deixa de 

ser apenas o jogo pelo jogo e se torna material didático. Para tanto, o pesquisador-professor 

ao inseri-lo no contexto de sala de aula deve determinar que objetivos, competências gerais e 

específicas, além das habilidades que pretende desenvolver ao trabalhar determinado objeto 

do conhecimento com a Tarumbeta.  

O uso do jogo de Tarumbeta como recurso didático, orientado pela Etnomatemática e 

etnomodelagem, exige que o professor deixe de ser o centro do conhecimento elaborado e se 

torne o mediador no processo de construção do conhecimento centrado na aprendizagem do 
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educando, por conseguinte, do seu grupo cultural.  Em vez de situações prontas, a 

etnomodelagem possibilita situações de problematização por meio de uma aprendizagem 

ativa e crítica e traduções dialógicas entre os contextos diferentes. 

Situações de aprendizagem envolvendo a Tarumbeta permite realizar a observação 

direta das estratégias exitosas e erros de cálculos que podem ser corrigidos na montagem e 

durante o jogo. Ademais, promove o raciocínio lógico e ativação da memória, em particular a 

memória de trabalho, visto que estimula o desenvolvimento da memória verbo-linguística e 

viso-espacial, tão importante para (re)produção dos etnomodelos. 

Em suma, o jogo de Tarumbeta propicia aprendizagens decorrentes da interação com 

a alteridade. Exige competência para pensar estrategicamente, tomar decisões e calcular 

conforme as regras do jogos que contém procedimentos, valores e estruturas de pensamento 

etnomatemático de origem africana, que possibilita a interação centrífuga dos conhecimentos 

éticos trabalhados pela escola, dentre os quais os números triangulares, progressões 

aritméticas e Triângulo de Tartaglia, presentes no currículo da educação básica nas escolas 

brasileiras, podendo ser ampliado para outros aspectos, a exemplo da contagem na língua 

Swahili, que é falada oficialmente na Tanzânia, e revela especificidades de pensamento 

matemáticos não explorados neste estudo, mas que vale apena fazê-lo em próximos estudos. 
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