
Konane 
 

Antes dos europeus chegarem  
ao Havaí, os nativos jogavam 

diversos jogos que exigiam 
habilidades verbais e mentais. 

Entre esses jogos está Konane, 
feito em tabuleiros de pedras 

vulcânicas com buracos e cujas 
peças eram pedras e conchas. 

 

Características do jogo 
 

O tabuleiro mais comum tem  
8 x 8 linhas e colunas e, como em 

Damas, na captura se pula as 
peças adversárias, uma ou mais 

que estejam intercaladas por 
casas vazias. Porém, o objetivo 
final do jogo é atingir a posição 
em que o outro não possa mais 
fazer uma captura, mesmo que 

restem várias peças no tabuleiro. 
 

Embora todas as jogadas da 
partida sejam obrigatoriamente de 

captura, somente os dois lances 
iniciais é que são diferenciados: 
cada jogador retira apenas uma 
peça de sua cor do centro ou de 

um dos cantos do tabuleiro, 
começando-se com as pretas. 

 

Regras do jogo 
 

1. As pretas começam e cada 
jogador deve remover uma de 

suas peças do centro das 4 casas 
do tabuleiro, onde se encontram 2 

peças brancas e 2 peças pretas 
diagonalmente opostas. Um início 

alternativo pode ser feito com a 
retirada de 1 peça preta e 1 

branca, alternadamente, de um 
dos quatro cantos do tabuleiro. 

 

  
2. Nas jogadas seguintes,  
os jogadores se revezam 
capturando as peças 
adjacentes ao pular sobre elas 
para espaços vazios. Esses 
movimentos devem ser feitos 
em linha reta, na horizontal ou 
na vertical e nunca na 
diagonal. Pode-se capturar 
várias peças em sequência, 
sem mudar de direção; não é 
necessário capturar todas, 
mas é obrigatório capturar 
pelo menos 1. 
 

3. Quando um jogador, na sua 
vez, não puder mais capturar 
nenhuma peça, perde o jogo. 
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À direita, a situação inicial do jogo com todas as 64 peças posicionadas e 
abaixo o modo de captura. A branca tem 2 opções: sobe na vertical e captura  

uma peça preta ou segue na horizontal e captura duas peças pretas.  

Número de jogadores: 2 


