
 Ming Mang 
 

Jogo abstrato dos antigos monges tibetanos, Ming Mang 
pode ser traduzido como “muitos olhos”, alusão à 
necessidade de uma visão ampla de jogo. Também é 
conhecido por outros nomes: Mig Mang, Mi Mang, Gundru, 
Gun-dru. Tem referências aos jogos chineses Go e 
Reversi, mas não se sabe quem influenciou quem. 
 

Regras do jogo 
 

São 14 peças de cores diferentes em lados opostos. Cada 
jogador escolhe a cor de um dos lados. As peças devem 
estar nas bordas do tabuleiro, como na imagem. 
 

Na sua vez, o jogador movimenta apenas 1 peça para 
qualquer direção horizontal ou vertical, mas nunca na 
diagonal. O movimento é feito para uma ou mais casas na 
direção escolhida, tal qual a torre do xadrez. Uma peça não 
pode saltar outra peça em seu movimento. 
 

A captura é realizada cercando-se uma ou mais peças 
adversárias. Na captura, as peças não são retiradas: o 
jogador vira todas elas para sua cor correspondente, 
passando a controlá-las em seu próximo turno. Uma peça 
pode se mover entre duas oponentes sem ser capturada, 
até que as peças refaçam novas posições. 
 

Não é possível realizar movimentos que façam com que o 
jogo retorne a uma situação anterior. Também não é 
possível capturar as peças do canto do tabuleiro. 
 

Se ambos os jogadores passarem a vez, o jogo termina. 
Vence quem tiver conquistado mais de 50% do tabuleiro, 
contando peças de sua cor e casas que cercou. Casas 
soltas não contam pontos. Também pode vencer quem 
capturou ou bloqueou todas as peças do adversário. 
 
 No diagrama da esquerda, abaixo, 1 peça preta sobe por entre  
3 peças brancas, que serão capturadas e viradas, tornando-se pretas. 
No outro diagrama, a brancas ganham por terem 27 peças e casas 
cercadas. Mesmo com peças a mais, pretas têm menor território (25). 
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