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Para Virginia e Eduardo Roters da Silva 
 
 
 
 
[...] o cérebro funciona de fato como uma orquestra muito 
peculiar, na qual a música produzida pode, quase que 
instantaneamente, modificar a configuração dos instrumentos 
musicais e dos músicos, e, nesse processo, compor uma 
melodia completamente inédita. Tudo isso sem a presença de 
nenhum maestro de batuta na mão! 
 

Miguel Nicolelis (2011, p. 46-47) 
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Apresentação 
 

Pode-se dizer que a origem deste livro remonta ao ano de 1974 ou 

1975, quando aprendi a jogar xadrez. Tive o privilégio de aprender este jogo 

em uma escola pública da periferia de Curitiba, na 3ª ou 4ª série do Ensino 

Fundamental, no Grupo Escolar Núcleo Social Yvone Pimentel (hoje um 

Colégio Estadual), onde estudei de 1974 a 1979. Como não havia quadra 

esportiva coberta na escola, nos dias de chuva o professor de Educação Física 

ensinava teoria dos esportes e, havendo tempo, ele nos deixava brincar com 

alguns jogos que ficavam guardados em um baú, no canto da sala. 

Dos jogos que havia neste baú, o meu interesse voltou-se para o 

xadrez, pois possuía peças que eram atrativas para mim: Rei, Dama, Cavalo, 

etc. O professor, então, me ensinou os movimentos básicos, pois era tudo o 

que conhecia, e comecei a praticar com meu irmão mais velho, que também 

aprendeu a jogar na mesma escola. Durante o período de 1975 a 1985, não me 

lembro de ter vencido nenhuma partida dele, sofrendo inúmeras e amargas 

derrotas. 

Em 1985 descobri o Clube de Xadrez Erbo Stenzel, clube este que 

homenageia o artista plástico e campeão paranaense de xadrez de 1959. 

Neste clube havia livros de xadrez (coisa que eu desconhecia que existia até 

então) e também aulas, que passei a frequentar regularmente. Em 1988 

ingressei na Fundação Cultural de Curitiba para ensinar xadrez para as 

crianças da periferia de Curitiba, e posteriormente comecei a capacitar 

professores para o ensino do xadrez nas escolas, no Projeto Xadrez nas 

Escolas Públicas do Paraná. Uma das primeiras constatações que fiz, ao iniciar 

o trabalho com os professores, foi a escassez de materiais destinados ao 

ensino de xadrez nas escolas. Neste sentido, passei a desenvolver alguns 

materiais (textos, apostilas e livro) para subsidiar o projeto de xadrez escolar do 

Paraná. No entanto, devo ressaltar que tive o privilégio de contar com o apoio 

do Grande Mestre Internacional de xadrez Jaime Sunye, que disponibilizou sua 
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enorme experiência com o xadrez escolar, fruto dos anos em que viveu na 

Europa jogando xadrez profissionalmente. 

De 1995 a 1998, cursei Pedagogia na UFPR para, principalmente, 

melhorar meu trabalho destinado à formação de professores de xadrez, e de 

2001 a 2002, fiz um curso de especialização em Psicopedagogia, pelo Instituto 

Brasileiro de Pós Graduação e Extensão (IBPEX), cuja monografia se chamou: 

Jogo, cognição e educação: reflexões sobre a utilização do xadrez visando o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos no Ensino Fundamental (SILVA, 2002). 

Nessa monografia, desenvolvi algumas ideias sobre o ensino do xadrez nas 

escolas. 

De 2002 a 2004, cursei o Mestrado em Educação na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), na linha de pesquisa Cognição e Aprendizagem 

Escolar, durante o qual desenvolvi a pesquisa intitulada Processos Cognitivos 

no Jogo de Xadrez (SILVA, 2004)1, sob a orientação da Profª Drª Tamara da 

Silveira Valente. Nesta pesquisa busquei explicar o êxito e o fracasso em uma 

partida de xadrez mediante o conceito piagetiano de Tomada de Consciência, 

bem como efetuar a análise do erro no jogo de xadrez. 

Durante minha pesquisa no mestrado pude constatar que os estudos 

que até então subsidiavam minha reflexão sobre os benefícios que o xadrez 

proporciona eram completamente ignorados pela comunidade científica 

internacional. Essa constatação me levou a discutir, com os dirigentes do 

xadrez no Paraná, como é frágil a argumentação apresentada pelos 

professores de xadrez aos governos (municipais, estaduais e federal) para a 

inclusão e manutenção das aulas de xadrez nas escolas. 

Em 2005, fui convidado pelo MEC para atuar no Projeto Nacional de 

Xadrez, efetuando a capacitação de professores em 5 capitais: Recife/PE, Belo 

Horizonte/MG, Campo Grande/MS, Teresina/PI e Rio Branco/AC. O livro Meu 

Primeiro Livro de Xadrez: curso para escolares (TIRADO; SILVA, 2005)2, do 

qual sou coautor, foi escolhido como material didático para ser utilizado neste 

projeto. 

                                                             
1 Disponível em: www.wilsondasilva.com.br 
2 Idem. 
3 Disponível em: www.wilsondasilva.com.br 

2 Idem. 
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Uma vez que a maioria dos projetos de xadrez escolar está baseada na 

premissa de que o estudo e a prática sistemática do xadrez podem auxiliar no 

desenvolvimento cognitivo do aluno, mais especificamente nas questões 

ligadas ao raciocínio lógico, após o término do mestrado decidi investigar estas 

possíveis relações na pesquisa de doutorado intitulada Raciocínio Lógico e o 

Jogo de Xadrez: em busca de relações (SILVA, 2009)3, sob a orientação da 

Profª Drª Rosely Palermo Brenelli. Nesta pesquisa busquei investigar as 

possíveis relações entre a expertise no xadrez e o desempenho em tarefas que 

necessitam do pensamento formal. 

A experiência com o ensino do xadrez escolar ajudou-me a refletir 

sobre quais conhecimentos são necessários para ser professor de xadrez. 

Lasker, no seu manual, diz: “el camino a recorrer hacia esta enseñanza 

requiere buenos profesores, unos maestros de ajedrez que sean al mismo 

tiempo unos genios de la docência”. (LASKER, 1947, p. 350). 

Mas, uma vez que este equilíbrio entre formação pedagógica e 

expertise no xadrez é difícil de encontrar, o que deveria ser prioritário para o 

professor de xadrez: ser enxadrista sem formação pedagógica ou ter formação 

pedagógica, mas com pouco conhecimento de xadrez? As experiências no 

Paraná mostram que, geralmente, quando enxadristas sem formação 

pedagógica ensinam xadrez nas escolas, as aulas tornam-se elitizadas, pois 

gradativamente voltam seu trabalho para os alunos que se destacam. Dessa 

forma, os possíveis benefícios que o xadrez pode trazer ficam restritos a um 

pequeno segmento da escola. 

Assim, para que o ensino do xadrez nas escolas seja potencializado, 

faz-se necessário que os professores sejam capacitados adequadamente para 

exercer tal atividade. As capacitações, que normalmente são organizadas pelas 

federações de xadrez, muitas vezes são ministradas por bons jogadores, mas 

com pouca ou nenhuma experiência pedagógica, o que ocasiona uma 

exploração superficial do potencial educativo do jogo. 

Também é necessário desenvolver metodologias que sejam 

adequadas para o xadrez escolar, pois a maioria dessas metodologias volta-se 

mais para o ensino em clubes e academias do que efetivamente para o ensino 
                                                             

3 Disponível em: www.wilsondasilva.com.br 
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nas escolas, e ensinar xadrez em uma sala de aula com muitos alunos (nem 

sempre motivados a aprender) não é a mesma coisa que ensinar em um clube, 

onde geralmente as aulas são particulares, de forma individual ou em 

pequenos grupos, e todos estão interessados em aprender. Estes são alguns 

dos desafios que devem ser superados ao se proporem aulas de xadrez nas 

escolas, para que o ensino deste jogo não fique restrito apenas aos dias de 

chuva, nas escolas que não têm quadra coberta. 

Dessa forma, o presente volume surgiu da necessidade de reunir as 

pesquisas sobre a utilização do jogo de xadrez em contextos educativos, pois 

se observa um interesse crescente pela utilização do jogo de xadrez nas 

escolas. Este interesse se baseia, na maioria dos casos, na premissa de que o 

estudo e a prática sistemática do xadrez podem auxiliar no desenvolvimento 

cognitivo dos alunos. No entanto, o que se observa é que a argumentação dos 

defensores do xadrez escolar (professores de xadrez, dirigentes das 

federações de xadrez, etc.) geralmente não leva em consideração as 

pesquisas feitas nessa área. Neste sentido, este volume pretende suprir esta 

lacuna, apresentando uma visão global das principais pesquisas realizadas no 

exterior e um aprofundamento dos estudos realizados no Brasil. 

O livro abrange 115 anos de estudos sobre o jogo de xadrez (de 1896 

a 2010), com pesquisas internacionais, que são abordadas na forma de revisão 

bibliográfica, e também com pesquisas brasileiras, abordadas mais 

profundamente em cada capítulo deste livro. Foram selecionadas pesquisas 

feitas no Brasil de pós-graduação stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-

doutorado) na educação, ou que se mostram importantes para a educação. 

No capítulo 1, “O jogo e o xadrez: entre teorias e histórias”, Wesley 

Rodrigues Rocha analisa e discute o jogo como elemento da cultura e como 

fenômeno histórico. 

No capítulo 2, “O estado da arte nas pesquisas sobre o jogo de 

xadrez”, Wilson da Silva e Rosely Palermo Brenelli fazem uma revisão nas 

principais pesquisas sobre o jogo de xadrez, abordando tanto pesquisas 

realizadas no Brasil quanto no exterior. O capítulo discute a crítica feita por 

Gobet e Campitelli (2006) sobre a fragilidade das pesquisas no campo do 
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xadrez escolar, e termina apresentando as pesquisas no campo da Psicologia 

Cognitiva. 

No capítulo 3, “Habilidades que compõem a expertise no jogo de 

xadrez”, Márcia Valéria Rodrigues Ferreira, Alexandre Ibrahim Direne, Wilson 

da Silva, Antônio Edison Urban, Marcos Sfair Sunye, Luis Carlos Erpen de 

Bona, Fabiano Silva e Andrey Ricardo Pimentel discutem aspectos relevantes 

para o desenvolvimento da expertise no jogo de xadrez. 

No capítulo 4, “Raciocínio lógico e o jogo de xadrez: em busca de 

relações”, Wilson da Silva e Rosely Palermo Brenelli investigam as relações 

entre o pensamento formal e o jogo de xadrez, mostrando que há uma 

correlação positiva entre a expertise no xadrez e o desempenho nas provas 

formais da Escala de Desenvolvimento do Pensamento Lógico. 

No capítulo 5, “O jogo xadrez simplificado como instrumento 

diagnóstico da perspectiva social e cognitiva em escolares”, Francismara 

Neves de Oliveira e Rosely Palermo Brenelli estudam as condutas de escolares 

no jogo Xadrez Simplificado, relacionando-as à coordenação das perspectivas 

espacial e social. Investigou-se como jogam alunos de diferentes idades e 

séries, e se há relação entre as condutas apresentadas no jogo Xadrez, os 

níveis de construção da perspectiva espacial e os níveis de tomada de 

perspectiva social. 

No capítulo 6, “Processos cognitivos no jogo de xadrez”, Wilson da 

Silva e Tamara da Silveira Valente analisam processos cognitivos no jogo de 

xadrez, como a tomada de consciência e a análise dos erros no jogo de xadrez 

em sujeitos “experts” de 8 a 17 anos. 

No capítulo 7, “Níveis de construção dialética espaço-temporal no jogo 

de xadrez”, Iron Pedreira Alves e Rosely Palermo Brenelli oferecem uma 

sugestão de análise do jogo de xadrez, a partir da teoria psicogenética de Jean 

Piaget. 

No capítulo 8, “Ensino enxadrístico em contextos escolar, periescolar e 

extraescolar: experiências em instituições educativas na França e suas 

repercussões”, Antônio Villar Marques de Sá busca responder às seguintes 

questões: quais fatores influenciam a utilização do xadrez como inovação 

pedagógica no ensino regular? O que caracteriza e diferencia a introdução do 
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xadrez nos ambientes escolar, periescolar e extraescolar? Qual método 

educativo e qual programa didático melhor atende às especificidades deste 

ensino? 

No capítulo 9, “O jogo de xadrez e a formação do professor de 

matemática”, Daniel de Cerqueira Góes investiga e identifica as habilidades e 

competências necessárias à formação do Licenciado em Matemática, na visão 

do próprio Licenciado, e compara com aquelas que podem ser desenvolvidas 

com a prática educativa do jogo de xadrez, além de ressaltar os benefícios da 

dimensão lúdica nos processos de ensino e aprendizagem. 

No capítulo 10, “Um estudo comparativo das concepções de 

professores e alunos sobre os efeitos do xadrez no ensino-aprendizagem de 

matemática”, Josinalva Estacio Menezes faz um estudo comparativo das 

concepções de professores e alunos sobre os efeitos do xadrez no ensino-

aprendizagem de matemática. 

No capítulo 11, “Ensino de xadrez em escolas de tempo integral: um 

estudo exploratório em Palmas, Tocantins”, Marlucia Ferreira Lucena de 

Almeida e Antônio Villar Marques de Sá discutem as contribuições do ensino 

de xadrez em escolas de tempo integral. 

No capítulo 12, “Práticas pedagógicas no ensino-aprendizado do jogo 

de xadrez em escolas de Montes Claros, Minas Gerais”, Rosângela Ramos 

Veloso Silva e Antônio Villar Marques de Sá examinam as práticas 

pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem enxadrístico em escolas de 

educação fundamental. 

No capítulo 13, “Frequência cardíaca, variabilidade da frequência 

cardíaca e o desempenho em uma partida de xadrez”, Luciano Bertol Teixeira, 

Mariana Lopez e Emílio Takase analisaram as respostas psicofisiológicas da 

frequência cardíaca e da variabilidade da frequência cardíaca com o processo 

de tomada de decisão durante uma partida de xadrez. 

No capítulo 14, “Inteligência artificial e as abordagens 

sociointeracionistas para apoiar a condução de diálogos com aprendizes de 

xadrez”, Antonio Hobmeir Neto, Alexandre Ibrahim Direne, Luis Carlos Erpen 

de Bona, Fabiano Silva e Rubens Massayuki Suguimoto apresentam 
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ferramentas tecnológicas desenvolvidas pelo Departamento de Informática da 

UFPR destinadas a auxiliar o estudo e a prática do xadrez. 

No capítulo 15, “Apontamentos sobre o ensino do xadrez no Brasil: o 

projeto nacional e o projeto do Paraná”, Antônio Villar Marques de Sá, Wilson 

da Silva, Jaime Sunye e Claudio Antonio Tonegutti discutem os projetos 

estadual e federal de ensino do jogo de xadrez nas escolas públicas. 

Espero que a seleção de pesquisas apresentada neste livro possa 

estimular outros trabalhos científicos voltados a aprofundar a investigação 

sobre a utilização do jogo de xadrez em contextos educativos. 

Por fim, espero que este livro auxilie professores de xadrez, dirigentes 

das federações de xadrez, a refletir sobre os limites e as possibilidades da 

utilização do jogo de xadrez nas escolas. 

 

 

Wilson da Silva 
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O jogo e o xadrez: entre teorias e histórias 
 

 

Wesley Rodrigues Rocha 

 

 

 

 

1 Introdução 
 

O jogo como um elemento da cultura contém formas de pensar e 

estabelecer relações na valorização do jogo no sistema que o acolhe; no 

intercâmbio de saberes, costumes e formas de agir, isoladamente ou em grupo. 

Associar jogo e educação, jogo e psicologia ou jogo e saúde é uma atitude 

frequente entre pesquisadores, e, sobre essas relações, encontra-se uma 

extensa publicação. Entretanto, é preciso dizer que associar jogo e cultura 

também é importante, principalmente em uma perspectiva histórica que mostra 

como as transformações sociais ocorridas na sociedade moderna e 

contemporânea resultaram em efeitos de várias ordens no jogo. Estudar o jogo 

é uma forma de compreender a sociedade na qual ele está inserido. 

O historiador cultural Huizinga (2007), em sua obra “Homo ludens: o jogo 

como elemento da cultura”, publicada em 1938, estudou o jogo explorando 

essa relação, inclusive analisando o declínio do fator lúdico no jogo e na 

cultura. Ao lado de uma exaustiva investigação sobre o jogo, nessa obra o 

autor apresenta um conceito de jogo, estabelecendo sua essência e muitas de 

suas características positivas. O autor Huizinga considera o jogo como uma 

categoria primária da vida, da qual nasce a cultura sob a forma de linguagem e 
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poesia, de ritual e de sagrado, considerando, assim, sua importância no 

raciocínio (homo sapiens) e na construção de ferramentas (homo faber). 

O “Homo ludens [...]” (HUIZINGA, 2007) tem colaborado muito com as 

pesquisas que tomam como temática o jogo, apoiando e dando possibilidades 

para a continuação da discussão sobre o jogo, inclusive para o xadrez. Nesse 

sentido, a dissertação O jogo e o xadrez: entre teorias e histórias se insere 

nesse movimento desencadeado por Huizinga (2007), principalmente porque 

ele usou com deferência o xadrez para ilustrar seus pressupostos sobre o jogo. 

O xadrez é a modalidade de jogo mais empregada por Huizinga para discutir 

importantes características da categoria jogo. No trabalho sobre O jogo e o 

xadrez: entre teorias e histórias, as palavras-chave são Jogo, Xadrez, Histórias, 

Culturas. 

O jogo no sentido figurado e a categoria jogo: suas características. A 

palavra “jogo” no sentido figurado é usada em diferentes contextos ou em 

distintas situações. Consideradas as circunstâncias, são usadas as 

expressões: abrir o jogo; jogo sujo; amaciar o jogo; amarrar o jogo; cantar o 

jogo; fora do jogo; jogar o jogo; jogo de espírito; jogos florais; jogos malabares; 

jogo de búzios; jogo de cena; jogo de parar. Segundo Gadamer (2005, p. 156), 

se considerarmos o uso da palavra “jogo”, dando preferência ao significado 

figurado, resultará o seguinte: falamos do jogo das luzes, do jogo das ondas, 

do jogo da peça da máquina no rolamento, do jogo articulado dos membros, do 

jogo das forças, do jogo das moscas, até mesmo do jogo das palavras. 

Em sentido figurado e amplo, tudo que move é “jogo”. Segundo 

Gadamer (2005), “O movimento que é ‘jogo’ não possui nenhum alvo em que 

termine, mas renova-se em constante repetição” (GADAMER, 2005, p. 156). 

Segundo esse autor, “[...] toda ação humana é um jogo” (HUIZINGA, 2007, p. 

234); “Seria mais ou menos óbvio, mas também um pouco fácil, considerar 

‘jogo’ toda e qualquer atividade humana” (HUIZINGA, 2007, p. 1 - prefácio). O 

movimento é uma característica essencial do jogo (onde ocorre movimento, há 

“jogo”). Os movimentos, inclusive nos jogos, não são estéreis para a cultura. 

Fazer alguma coisa é uma disposição intrínseca do ser humano. Ato ou 

efeito de atuar é pôr em ação. Ação é movimento, energia; modo de atuar; 

gesto; acontecimento; batalha; resultado de uma força ou habilidade. O 
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movimento é uma das capacidades humanas. Na ação de brincar ou divertir 

também há movimentos. O ato de brincar em qualquer tempo e lugar é 

significante para quem brinca. Jogar é brincar, segundo Huizinga (2007, p. 6), 

“[...] o que importa é justamente aquela qualidade que é característica da forma 

de vida que chamamos jogo”. 

Huizinga (2007) investigou o xadrez nos seus estudos sobre o jogo 

como um elemento da cultura exatamente para discutir o que é comum a todos 

os jogos. Em sua árdua pesquisa, recorreu aos estudos de historiadores, 

filósofos, antropólogos, e compreendeu a importância do impulso competitivo, 

marcando e acompanhando a cultura. A luta permanente pelo prestígio, pela 

conquista da vitória. 

Segundo Huizinga (2007), o jogo “Ultrapassa os limites da atividade 

puramente física ou biológica” (HUIZINGA, 2007, p. 3). E um belo jogo nutre a 

cultura, ultrapassando os limites da atividade física ou biológica. 

O jogo possui a característica do que é intenso – seja pelo vigor, tensão, 

beleza, alegria, suavidade, elemento surpresa, fantasia, capacidade de 

excitação, divertimento. O jogo provoca fascínio. “A intensidade do jogo e o seu 

poder de fascinação não podem ser explicados por análises biológicas” 

(HUIZINGA, 2007, p. 5). O autor concluiu que os elementos essenciais da 

natureza do jogo humano são “brincar mediante um certo ritual de atitudes e 

gestos [...] prazer e divertimento. [...] Existem [...] verdadeiras competições, 

belas representações destinadas a um público” (HUIZINGA, 2007, p. 3). O jogo 

tem diversas funções, como fisiológica (física ou biológica), psicológica, social, 

educacional, cultural, econômica e política. Jogar não é fazer no sentido de 

ação ou movimento insignificante, ao contrário, conforme nos afirma Huizinga 

(2007, p. 3-4), o jogo “É uma função significante, isto é, encerra um 

determinado sentido. No jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende as 

necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação”. Implica, 

portanto, “a presença de um elemento não material em sua própria essência” 

(HUIZINGA, 2007, p. 4). 

Para Huizinga, no combate, a luta é limitada por certas regras e 

desenvolvida em um clima de tensão, competição, sorte, resultados. 
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A competição é uma importante característica do jogo, segundo Huizinga 

(2007), “A competição não se estabelece apenas ‘por’ alguma coisa, mas 

também ‘em’ e ‘com’ alguma coisa” (HUIZINGA, 2001, p. 59). Onde há 

movimento e competição, há características de jogo. Na política há movimento 

e competição, no entanto, quando ela não é séria, é um falso jogo. A seriedade 

é de fundamental relevância na estrutura do jogo. Desconhecer as regras, ou 

conhecer e jogar desconsiderando-as, é uma prova de que o jogador não 

entrou no jogo – entendido como verdadeiro jogo. 

A transição do divertimento ocasional para a existência da competição 

organizada por meio de clubes e federações é um fenômeno sociocultural – 

verifica-se isso no processo histórico. Segundo Huizinga (2007), “A aceitação 

dos jogos e dos exercícios corporais como valores culturais importantes só 

surgiu com o final do século XVIII” (HUIZINGA, 2007, p. 218). Na prática, era 

pequena a aceitação do xadrez como atividade de lazer cultural até o século 

XVIII. Segundo Shenk (2008, p. 119): 

 
A ampla mudança do trabalho no campo para o das fábricas, no 
século XIX, deixou os trabalhadores inicialmente sem qualquer tempo 
sobrando. As condições eram terríveis e os horários, esmagadores. 
Enquanto continuava atraindo a aristocracia, ele penetrou 
profundamente na crescente classe média europeia. 

 

Na Idade Moderna, percebe-se que um jogo é considerado uma coisa 

séria quando ele se torna esporte. “Desde o último quartel do século XIX que 

os jogos, sob a forma de esportes, vêm sendo tomados cada vez mais a sério” 

(HUIZINGA, 2007, p. 219). A organização social, econômica e política da 

Inglaterra no século XIX resulta no surgimento do uso do jogo em caráter 

utilitário. Segundo Tubino (2006, p. 15): 
 

O esporte moderno surgiu no século XIX, na Inglaterra, concebido por 
Thomas Arnold, um idealista determinado a mudar o mundo e 
fortemente influenciado por Charles Darwin, cientista inglês que 
formulou a teoria da evolução das espécies. A relação com Darwin 
poderia explicar a tentativa de Arnold de emprestar ao esporte um 
caráter utilitário. Ele reconhecia na sua concepção de esporte três 
características principais: é um jogo, é uma competição e é uma 
formação. 
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Para o jogo se consolidar como instrumento de formação, empreendeu-

se sobre ele uma série de alterações como ordenação, legalização, 

justificativas subsidiadas por diversas áreas de conhecimento científico. 

Huizinga (2007) estudou sobre esse processo de organização do esporte e 

disse: “[...] esta sistematização e regulamentação cada vez maior do esporte 

implica a perda de uma parte das características lúdicas mais puras” 

(HUIZINGA, 2007, p. 219). Para exemplificar a seriedade no jogo, Huizinga cita 

o excesso de seriedade no xadrez e a importância atribuída à vitória no 

enxadrismo. 

O xadrez é um dos jogos mais antigos e possui quatorze séculos de 

história sem interrupções, desde o século VI até o início do século XXI. 

Segundo Horton (1973, p. 9), “Quando um jogo, como o xadrez, atrai o 

interesse da humanidade por tantos séculos, devemos dar como provado 

possuir sólidos méritos que não podem ser desprezados, porém merecedores, 

mesmo, de definitiva atenção”. 

Para se jogar uma partida de xadrez, é necessário estudo para 

compreender que o dinamismo desse jogo é proveniente da inter-relação das 

peças dispostas sobre o tabuleiro – tudo baseado em regras fixas desde a 

posição do campo e, em cima dele, o arranjo inicial das peças corretamente 

posicionadas. O campo enxadrístico é o espaço onde ocorre o 

desenvolvimento de uma luta de ideias manifestadas através de lances 

efetuados pelos jogadores – adversários durante uma partida. Na competição 

enxadrística, o tempo é controlado através do relógio especial para o xadrez, 

composto de dispositivos manuseados pelos enxadristas. Trata-se de dois 

relógios que marcam alternadamente o início do lance de cada um dos 

competidores; ao ser acionado por um dos competidores, imediatamente é 

interrompida a marcação de seu tempo e, simultaneamente, é iniciada a 

contagem de tempo do outro. Em partidas amistosas é optativo o uso do 

relógio de xadrez. Para uma correta reprodução do jogo realizado, os lances da 

partida são registrados em planilhas. Em partidas amistosas é optativo o 

registro dos lances. 

Os movimentos das peças são ações concretas, desenvolvidas em um 

clima de seriedade ou competição lúdica. Mesmo na competição lúdica, a 
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estranha beleza do xadrez – sua prática às vezes silenciosamente e com um 

mínimo de movimento corporal – oculta um dinamismo vivenciado na mente do 

jogador e sua alegria durante a prática enxadrística. O que ocorre na mente do 

jogador de xadrez é parcialmente manifestado – a execução de um lance é 

apenas um elemento do que foi a priori imaginado pelo jogador. A tensão do 

enxadrista é mais facilmente percebida do que a sua alegria. 

A prática no enxadrismo é baseada na literatura técnica enxadrística e 

regulada por regras e códigos, divulgados por entidade dirigente, 

rigorosamente observados por árbitros de xadrez. Todos os lances da partida 

oficial são registrados. Os registros das partidas são objetos de investigações – 

documentos no Tribunal da Justiça Desportiva, e para efeito de pesquisa com 

propósito didático, efetuada pelos analistas enxadrísticos que colaboram com 

os estudos sobre as temáticas do xadrez que compõem a vasta literatura 

técnica deste esporte. O resultado desse árduo trabalho desenvolvido por 

estudiosos do xadrez é expresso através de relatórios, periódicos e livros – um 

verdadeiro legado cultural. O conteúdo enxadrístico oriundo da prática 

enxadrística profissional é um fator lúdico para milhares de aficionados do 

xadrez que o praticam como atividade de lazer cultural. O aprendizado pelo 

estudo dessas publicações estimula a dedicação à competição lúdica, além de 

ser fator complementar para o treinamento dos jogadores profissionais. 

Embora existam vários sistemas de notações enxadrísticas, nos eventos 

oficiais os jogadores são obrigados a usar a Notação Algébrica. O relógio do 

xadrez produzido por fabricante especializado é um dos componentes do 

equipamento enxadrístico em caráter obrigatório. É proibido o uso de relógio 

produzido artesanalmente. As peças de padrão industrial ou artesanal são 

baseadas no desenho das “peças Stauton de Xadrez” (HORTON, 1973, p. 

205). Feitas essas considerações a respeito do jogo de xadrez e reportando ao 

“Homo ludens [...]” de Huizinga (2007), vale perguntar: Como concebe o xadrez 

em relação à cultura e à história? Terá o autor observado as alterações na 

própria estrutura do jogo, seu equipamento, símbolos, usos e metáforas? Se o 

xadrez passou por uma evolução e diversas formas de valorização, em que 

medida isso ocorreu influenciado pelas transformações sociais ocorridas no 

transcorrer da história? 
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Para então tentar responder a essas questões, é preciso fazer um 

estudo sobre o livro “Homo ludens: [...]” (HUIZINGA, 2007), para analisar o 

conceito de jogo apresentado por este autor e ver as implicações deste com o 

xadrez como um importante elemento na teoria do jogo. Será que os aspectos 

realçados na sua análise sobre o xadrez têm influenciado o uso dessa 

modalidade na prática enxadrística atual, servindo como fundamento teórico 

nos projetos educacionais e/ou sociais? Como essa apropriação é feita, ou 

seja, que aspectos realça? Servem para ressignificar aqueles discursos 

encontrados nos meios de comunicação que mostram o xadrez como algo 

difícil, sério, sem dinamismo, sem competição lúdica, sem um clima de alegria, 

e acessível a poucos? 

Desde 1996, Rocha tem buscado mostrar o xadrez associado ao fator 

lúdico próprio do jogo. Na divulgação do livro “Xadrez: poesia em inocentes 

lances” (ROCHA, 2001), o jornalista Ivair Lima (2001) registrou a relação que o 

autor fez sobre o xadrez e o fator lúdico: “O xadrez não é um jogo apenas para 

‘intelectuais’, como se pensa. Pode ser praticado por pessoas de todas as 

idades e de todas as classes sociais [...] o xadrez é bem recebido pelas 

crianças porque é essencialmente lúdico” (Dito por ROCHA e citado por LIMA, 

2001, p. 4). 

Também se faz necessário observar que o jogo e, por correlato, o 

xadrez, é um fenômeno sociocultural, antes mesmo de se tornar um fenômeno 

educacional. O xadrez, como qualquer outra modalidade de jogo, não está 

isento de sofrer os efeitos das transformações sociais ocorridas no transcorrer 

da história nas sociedades nas quais está inserido. De acordo com Tubino 

(2006), o jogo, a partir do século XIX e mais recentemente com maior ênfase, 

ganhou novo estatuto, o de esporte. Houve mudanças em seus equipamentos, 

regulamentos, práticas. 

Para compreender o autor Huizinga (2007) no contexto da História 

Cultural, é fundamental o conhecimento sobre a História Cultural (BURKE, 

2005). Na dissertação O jogo e o xadrez: entre teorias e histórias, no primeiro 

capítulo, Huizinga: história, o jogo como padrão cultural, e xadrez, apresenta-se 

preliminarmente a relação de Huizinga com a História Cultural; Huizinga 

situado no espaço e no tempo de sua existência – análise crítica em relação ao 
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Iluminismo e seu objetivo no “Homo ludens [...]” (HUIZINGA, 2007); um 

panorama geral da associação do jogo com a cultura; o significado e uso da 

palavra “jogo”, as características do jogo e o fator lúdico como a essência do 

jogo jogado segundo a perspectiva do jogador que joga por divertimento. 

No segundo capítulo, História, metáforas e usos do xadrez, há um 

panorama geral do xadrez em diversas áreas do conhecimento. Também é 

mostrado que o desenvolvimento da estrutura do xadrez é oriundo de diversos 

fatores ocorridos no transcorrer da história. Também nele se discute o xadrez 

como metáfora da sociedade medieval e como representação da guerra, 

mostrando como as transformações sociais exerceram influências de diversas 

ordens sobre esse jogo de origens tão antigas (LAUAND, 1988). Discute a 

importância atribuída às competições de xadrez durante o período da Guerra 

Fria, mostrando a valorização dada pelo governo comunista e norte-americano 

às vitórias de seus jogadores. Comenta também o destaque dado ao jogo nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e o uso que se tem feito do 

xadrez nas escolas como instrumento pedagógico. 

Finalmente, conclui-se que, na sociedade moderna e contemporânea, o 

jogo tem acompanhado a cultura muito mais no sentido de uma de suas 

principais características, a competição, do que o fator lúdico. Embora, 

conforme se discute na mencionada dissertação, a prática no enxadrismo seja 

fomentada pela competição lúdica e a seriedade favoreça o fator lúdico. Na 

proposta de Huizinga (2007), o espírito esportivo extrapola o jogo como prática. 

Entretanto, deixa bem claro que a apoteose do fator lúdico não é o jogo, 

portanto, ele manifesta uma visão realista do jogo, sem ingenuidade e sem 

romantismo. 

Embora a dificuldade da dissertação O jogo e o xadrez: entre teorias e 

histórias seja fazer um entrecruzamento de conhecimentos sobre teoria do 

jogo/xadrez em uma perspectiva histórico-cultural, para explicar a sociedade 

em que ele está inserido não se pode negar que o xadrez é um elemento na 

cultura como outro qualquer – um dos fenômenos socioculturais –, um 

fenômeno histórico abrangente. O xadrez possui uma estrutura resultante de 

um longo processo histórico, e está sujeito a novas alterações provocadas 

pelas transformações sociais da atualidade. Usar o xadrez como instrumento 
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pedagógico, e na prática menosprezar o fator lúdico do jogo como o principal 

motivo na perspectiva do jogador que joga por puro divertimento, é uma forma 

de negar a natureza do jogo – sua essência, o elemento lúdico. Assim sendo, 

espera-se que a supracitada dissertação possa colaborar para essa reflexão ao 

discutir os sentidos do dilema da seriedade e da não seriedade do jogo.  

O jogo é portador de significados rapidamente identificáveis. O jogo 

remete a elementos legíveis do real ou do imaginário dos jogadores. Neste 

sentido, o jogo é dotado de um relevante valor cultural, se definimos a cultura 

como o conjunto de significações produzidas pelos homens na sociedade no 

transcorrer da história. O jogo é um fenômeno histórico. O campo (espaço), o 

equipamento – objetos técnicos (material) para a prática do jogo, o tempo 

imaginado / transcorrido, os jogadores (agentes / sujeitos ativos), as regras: 

imagem a decodificar e representação. O jogo é um elemento no universo 

codificado de uma determinada cultura. Por ser rico de significados, por meio 

dele compreende-se determinada sociedade. Segundo Brougère (2008, p. 12-

13): 

 
É claro que os jogos de sociedade não são puras expressões de 
princípios lúdicos, mas, após o Monopólio, são cada vez mais a 
representação de um aspecto da vida social, pelo menos quando não 
se referem a um universo imaginário. Eles associam valor simbólico e 
função, como o faz há séculos, o jogo de xadrez, porém, neste caso, 
a imagem desapareceu sob a estrutura do jogo, cujas peças 
significam aspectos diferentes pela sua própria forma, podendo o 
jogador esquecer os símbolos ancestrais subjacentes. 
 

É a estrutura do jogo que possibilita a competição lúdica enxadrística e o 

xadrez praticado pelos jogadores profissionais. Embora ainda ocorra uma 

influência dos símbolos ancestrais subjacentes, o xadrez frequentemente é 

comparado com a vida contemporânea. Entretanto, o xadrez na prática é muito 

mais valorizado pelo seu potencial de entretenimento (lazer cultural) do que 

como instrumento pedagógico ou como metáfora social. Embora seja 

interpretado como metáfora de inúmeras atividades humanas, o grande 

interesse dos aficionados do xadrez é jogar partidas amistosas, solucionar 

problemas enxadrísticos, participar de torneios, campeonatos, estudar partidas 

e temáticas enxadrísticas elucidadas pelos analistas. 
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A dissertação O jogo e o xadrez: entre teorias e histórias mostra o fato 

de que, na sociedade moderna e contemporânea, o jogo tem acompanhado a 

cultura muito mais no sentido de uma de suas principais características, a 

competição, em detrimento do fator lúdico, tal como defende Huizinga. Todavia, 

em relação ao jogo de xadrez, este estudo defende a ideia de que, apesar do 

caráter de seriedade de que se revestem os torneios e de seu uso pedagógico, 

muitas vezes como disciplina obrigatória nos currículos escolares, a prática do 

enxadrismo é ainda fomentada pela competição lúdica. Outro aspecto que é 

defendido neste trabalho é o fato de que a seriedade que envolve as partidas 

de xadrez favorece o fator lúdico, quer seja na escola, em que se procuram 

mostrar atitudes de cidadania por meio da prática do jogo, quer seja em 

partidas disputadas por amadores e estudiosos. 

 
2 Excesso de seriedade no xadrez?	  

	  

O fator lúdico, de acordo com Huizinga, é inerente a todas as 

modalidades da categoria jogo; entretanto, no xadrez existe um excesso de 

seriedade, como já havia notado o pensador francês Michel de Montaigne 

(1533-1592): "O xadrez é muita ciência para ser jogo e muito jogo para ser 

ciência" (MONTAIGNE, 1987). 

Para Huizinga, a seriedade é o não jogo e, por considerar o xadrez 

demasiadamente sério, ele o classificou como um jogo de cálculo e não como 

um jogo atlético e encontrou nele muitas das características de jogo 

universalmente aceitas. Referindo-se às características dos jogos, o autor 

afirma (HUIZINGA, 2001, p. 12-13): 

 
E há, diretamente ligada à sua limitação no tempo, uma outra 
característica interessante do jogo, a de se fixar imediatamente como 
fenômeno cultural. Mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim, ele 
permanece como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser 
conservado pela memória. É transmitido, torna-se tradição. Pode ser 
repetido a qualquer momento, que seja ‘jogo infantil’ ou jogo de 
Xadrez. 
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Sem dúvida, ao xadrez pode-se atribuir importância cultural, pois é 

impossível ignorar sua permanência como criação do espírito, bem como sua 

transmissão e evolução no transcorrer da história e, nesse processo, o xadrez 

não perdeu sua essência lúdica. Em relação à importância da repetição do jogo 

como condição básica para que possa tornar-se cultura, o jogo de xadrez é um 

elemento da cultura que dispõe de um rico e amplo acervo oriundo da prática 

de notação dos lances de inúmeras atividades enxadrísticas. O xadrez é jogo, 

e a competição lúdica é a sua essência, embora, como afirma Huizinga (2007, 

p. 8), “Os jogos infantis, o futebol e o xadrez são executados dentro da mais 

profunda seriedade, não se verificando nos jogadores a menor tendência para 

o riso”. 

O fator lúdico na prática e no estudo do xadrez é tão intenso, pois os 

jogadores se apegam à estrutura do jogo. O dinamismo na prática do 

enxadrismo é uma expressão mental, o que confirma a precisão de Huizinga na 

referência que faz sobre a natureza do xadrez, identificando-o como uma 

modalidade não atlética, e como jogo de cálculo: “E outro exemplo da 

tendência fatal para o excesso de seriedade são os jogos não atléticos 

baseados no cálculo, como o xadrez e os jogos de cartas” (HUIZINGA, 2007, p. 

220). 

O que representa o xadrez para cada jogador é subjetivo. Para o 

assistente não enxadrista e com um mínimo de conhecimento sobre a estrutura 

do xadrez, é difícil compreender a “estranha” beleza desse jogo. A história 

mostra que o início do xadrez, bem como seu desenvolvimento milenar, não foi, 

evidentemente, invenção de qualquer indivíduo isolado, mas resultante da 

criação e sistematização cumulativa de inúmeros aficionados em muitas terras. 

Pode-se dizer, então, que o xadrez é resultado de experiências coletivas e 

históricas, ou dizer com Horton (1973, p. 191): 

 
O jogo, como é hoje conhecido, é um composto de forças materiais, 
suas posições e seus movimentos no tempo e no espaço. Todos 
esses elementos se misturam simbolicamente em uma completa luta 
pela sobrevivência. 

 

O fator lúdico do xadrez está intimamente associado à prática no 

enxadrismo, portanto, à estrutura do jogo. Para os estudiosos enxadristas, a 
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estrutura do jogo é objeto de pesquisa, e, como tal, as teorias enxadrísticas são 

assuntos seriamente estudados. Segundo Huizinga (2007, p. 5): “o divertimento 

do jogo resiste a toda análise e interpretação lógicas”. Para esse autor, o 

divertimento está associado à tensão, à alegria e ao riso. Nesse sentido, o 

xadrez é sui generis. Essa expressão é usada pelo autor (HUIZINGA, 2007, p. 

220) para aludir à seriedade com que alguns jogadores praticam o jogo: “Uns e 

outros vão levando o esporte cada vez mais para longe da esfera lúdica 

propriamente dita, a ponto de transformá-lo numa coisa sui generis, que não é 

jogo nem é seriedade”. 

No final do século XX e início do século XXI, a Federação Internacional 

de Xadrez promoveu congressos e seminários sobre o xadrez e a educação, o 

xadrez e a arbitragem, o xadrez e o condicionamento físico e o preparo 

psicológico do enxadrista (FIDE, 1993). A seriedade no enxadrismo atualmente 

é abrangente e diversificada. O xadrez passou a ser considerado um jogo sério 

por meio de inovações em sua estrutura, tais como supressão dos dados, 

objetivo de dar xeque-mate, elevando-o a uma modalidade de jogo 

essencialmente posicional (envolvendo lógica e planejamento). Segundo 

Huizinga (2007, p. 221): “Os jogos de cartas diferem dos jogos de tabuleiros na 

medida em que jamais chegaram a eliminar completamente o fator sorte”. A 

minimização do fator sorte na prática do xadrez serviu para elevar essa 

modalidade de jogo de tabuleiro à categoria de jogo de estratégia valorizado 

pelos matemáticos, especialmente na matemática recreativa. Isso colaborou 

para a sua divulgação no ambiente escolar. Interessante também é observar a 

valorização do xadrez no âmbito da Educação Física. Para Huizinga (2007, p. 

221), 

 
Procurar ver se há um conteúdo lúdico na confusão da vida moderna 
pode levar-nos a conclusões contraditórias. No caso do esporte 
temos uma atividade nominalmente classificada como jogo, mas 
levada a um grau tal de organização técnica e de complexidade 
científica que o verdadeiro espírito lúdico se encontra ameaçado de 
desaparecimento. 

 

A organização técnica dos torneios, campeonatos e demais eventos 

enxadrísticos é valorizada pelos enxadristas da antiga e das novas gerações 

de aficionados. Huizinga disse: “Desde o último quartel do século XIX que os 
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jogos, sob a forma de esportes, vêm sendo tomados cada vez mais a sério” 

(HUIZINGA, 2007, p. 219). Em 1924, foi criada a Federação Internacional de 

Xadrez, e sua iniciativa em prol do xadrez nas escolas é valorizada pela 

Unesco. 

  



27 

 

3 Conclusão 
 

O xadrez é resultado de experiências coletivas e cooperativas, e tornou-

se o jogo preferido da Informática. As máquinas eletrônicas enxadrísticas, além 

de jogar bem, colaboram com o ensino, a aprendizagem e a evolução da 

literatura técnica enxadrística. Para se compreender a sociedade em que o 

xadrez está inserido, deve-se apoiar no estudo sistemático dos universos 

simbólicos: o xadrez como representação da guerra; o xadrez como 

representação da sociedade medieval. Huizinga (2007), em seus estudos sobre 

o jogo como elemento da cultura, analisou o xadrez no aspecto funcional e 

examinou ainda o fator lúdico e o jogo nos processos culturais de várias 

civilizações paralelas e anteriores à existência do xadrez. 

Huizinga foi um estudioso do jogo como elemento da cultura e sua 

principal contribuição social foi a proposta de um novo modelo de civilização, 

baseado nas características positivas do jogo e na essência lúdica, ou seja, no 

espírito esportivo, na capacidade do fair play. Para ele, “O fair play é 

simplesmente a boa fé expressa em termos lúdicos” (HUIZINGA, 2007, p. 234). 

O problema não é a estrutura do jogo. Segundo Huizinga (2007, p. 58), “[...] 

pertence à essência do jogo que as regras sejam respeitadas, que o jogo seja 

jogado lealmente”.  

O fator lúdico não é bom nem ruim. O conceito de jogo apresentado por 

Huizinga (2007), baseado nas características positivas do jogo e 

universalmente aceitas, e o destaque que ele dá à expressão Homo ludens 

parecem um idealismo inserido no espírito do romantismo. Entretanto, 

Huizinga, nos seus estudos sobre o jogo como elemento da cultura, investigou 

o fator lúdico diminuído como elemento que nutre a cultura. 
O que ocorrerá no jogo é imprevisível. Na prática do esporte amador e 

profissional, o jogador infrator é julgado e enviado para o banco de reservas ou 

expulso. No jogo da vida, o corrupto, o corruptor, o desonesto, o ladrão, o 

assassino, o injusto, o opressor irão para o banco de reservas, serão expulsos, 

presos, terão uma nova oportunidade de retornar ao jogo ou serão condenados 

à pena de morte e executados? No jogo da vida, os vitoriosos serão tratados 
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com deferência? Em caso afirmativo, de que modo? Os derrotados ficarão 

prejudicados em que sentido? 

Os jogos são fenômenos socioculturais na espécie humana como uma 

realidade ao mesmo tempo estável e mutável no transcorrer da história 

(ELIADE, 1972). A escolha dos jogos para uma prática efetiva nas escolas 

desenvolve-se no contexto político, econômico, material, pedagógico e cultural. 

A mídia exerce uma imensa influência quanto à preferência por determinadas 

modalidades de jogos no interior da escola. Os fatores econômicos sozinhos, 

sem a cultura, não são determinantes. 

O xadrez é uma importante metáfora para inúmeras atividades humanas, 

pois, ele além de ser um jogo multifacetado, está marcado por mais de 1.500 

anos de história, sendo por diversas vezes alterado e usado de variados modos 

em diversas circunstâncias por inúmeros povos, portanto, em diferentes línguas 

e culturas. Contudo, usá-lo para compreender as transformações sociais acaba 

sendo uma oportunidade para discutir problemas teórico-metodológicos, bem 

como a importância da história, o relevante ofício desempenhado pelos 

historiadores. Segundo Lasker (1999, p. 11): 
 

Para o observador casual, que nada entenda do jogo, os jogadores 
de xadrez devem parecer um tanto excêntricos quando se empenham 
apaixonadamente em sua silenciosa atividade. No entanto, um olhar 
mais cuidadoso ao seu mundo revela que suas preocupações são, 
em muitos sentidos, fascinantes. 

 

Até mesmo tentar usar o xadrez para compreender as sociedades nas 

quais está inserido é fascinante, dadas as complexas transformações por que 

passaram no transcorrer da história. É oportuno dizer que o xadrez como 

metáfora para muitas atividades humanas, em diferentes áreas do 

conhecimento, propicia encantamento, pressupõe a complexidade cultural e 

instiga a curiosidade em relação ao conhecimento básico inerente ao jogo, bem 

como ao processo histórico em geral. 

Em sua teoria do jogo, Huizinga (2007) enfatizou que há uma 

indissociabilidade entre cultura e vida humana. Isso significa que não há 

sociedade humana sem cultura. A história mostra que há na sociedade humana 
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uma dinâmica, cujo processo é marcado por transformações sociais. Embora, 

em sua teoria, Huizinga tenha reconhecido o xadrez como uma modalidade de 

jogo, usou-o para explicar algumas características da noção geral de jogo; da 

mesma maneira, apesar ter usado o xadrez, inclusive no sentido metafórico, 

em nenhum momento Huizinga o usou para explicar as transformações sociais. 

No entanto, o que se procurou mostrar neste trabalho é que reconhecer 

o caráter multifacetado do xadrez implica valorizá-lo inclusive por seu 

simbolismo cultural e como metáfora social, uma vez que é instigante o 

entrelaçamento de seu uso com inúmeras circunstâncias humanas (JEAYS, 

2007; RABEY, 2007). Dessa forma, é relevante tomar o xadrez como objeto de 

pesquisa em uma perspectiva histórica cultural, pois, mesmo que o xadrez não 

seja o meio mais apropriado para a compreensão das transformações sociais, 

a discussão a respeito dos problemas teórico-metodológicos concernentes a 

isso representa uma forma de aprendizado significativo, pois possibilita 

compreender o processo histórico. Enfim, a importância do xadrez não se 

restringe meramente a elemento lúdico no sentido de entretenimento; não se 

limita meramente a estratégia para o ensino-aprendizagem. 

Do começo ao término de seu “Homo ludens [...]”, Huizinga (2007) 

manteve-se convicto da importância do espírito esportivo para a construção de 

uma verdadeira civilização. A maneira mais simples de exercitar o espírito 

esportivo é através da prática do jogo por entretenimento em meio a uma 

convivência harmoniosa. O puro jogo ocorre por divertimento e ampla é a sua 

função. Contudo, o instinto do jogo sofre duros golpes diante dos graves 

problemas humanos que ocorrem no transcorrer da história, o que torna 

pertinente aqui a pergunta formulada pelo cineasta Ruzowitzky (2009, p. 5): “É 

possível jogar pingue-pongue num campo de concentração enquanto alguns 

metros adiante pessoas são torturadas e mortas?”. 

Para Huizinga (2007) o jogo desempenhava uma relevante função na 

estrutura das civilizações arcaicas. No processo cultural no transcorrer da 

história, os jogos estavam ritualisticamente associados à saúde e à alegria. O 

esporte, na vida social moderna, perdeu sua pujança simbólica no sentido da 

sacralidade. Na sociedade moderna percebe-se, segundo Huizinga (2007, p. 

220), o definhamento do lúdico como um elemento determinante do jogo; o 
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enfraquecimento da ligação do jogo com o ritual: “[...] o esporte tornou-se 

profano, foi dessacralizado [...]”. Nesse sentido, nos jogos excessivamente 

sistematizados, como o xadrez, Huizinga (2007) avaliou como uma atrofia 

quase completa do fator lúdico. Todavia, ao contrário do que Huizinga disse, o 

autor da dissertação O jogo e o xadrez: entre teorias e histórias, baseado em 

suas experiências como jogador e professor de xadrez, observa que o que 

nutre a prática do xadrez é a competição lúdica e o que impulsiona o jogador a 

estudar a literatura técnica enxadrística é a vontade de vencer. Compor 

problemas ou solucioná-los e estudar xadrez para compreender a estratégia e 

tática do jogador vencedor acabam por tornar-se também diversão. Estão, pois, 

unidos o fator competitivo e o fator lúdico que, como propõe Huizinga, são 

características do jogo. 

Pode parecer estranho, em especial para aqueles que são 

particularmente familiarizados com o xadrez como competição lúdica 

(divertimento), que um teórico do jogo tenha avaliado essa modalidade de jogo 

como excessivamente séria. Seriedade no sentido de atrofia do fator lúdico. 

Entretanto, é esta a percepção de Huizinga (2007) sobre o excesso de 

seriedade no xadrez. Todavia, neste estudo procurou-se mostrar que o fator 

lúdico sempre esteve presente na prática do enxadrismo e que é, portanto, 

essencial a essa prática. 

O que motiva o aprendiz a conhecer as regras básicas é a curiosidade e 

o desejo de jogar (SÁ; ROCHA, 1997). O que motiva o jogador amador a 

estudar o regulamento do xadrez é a vontade de jogar com experientes 

enxadristas (BECKER, 1990). O que motiva um aficionado do xadrez a estudar 

o conteúdo da literatura técnica enxadrística é o objetivo de jogar melhor e 

vencer (EADE, 1998). O que leva o mestre de xadrez nacional a prosseguir nos 

seus estudos da teoria enxadrística é o seu propósito de conquistar o título de 

mestre internacional de xadrez e conquistar melhores resultados nos torneios e 

campeonatos mais importantes e com expressivos prêmios em dinheiro 

(KASPAROV, 2004). Enfim, há competição, mas há divertimento, assim, por 

mais que haja tendência de se considerar o xadrez uma coisa séria, é o fator 

lúdico que motiva a prática enxadrística. 
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Segundo Doubek (1982, p. 92), “Posto que não se possa definir a 

essência do xadrez com rigorosa exatidão, ou talvez por isso mesmo, ele 

continua sendo um jogo fascinante, uma brilhante e inebriante mescla de 

esporte, arte e ciência”. E essa mescla multifacetada que recobre a seriedade 

que é atribuída ao xadrez acaba por beneficiar o prazer de jogar, o divertimento 

– o aspecto lúdico do jogo. Uma questão torna-se aqui pertinente: seria apenas 

por causa da seriedade que o xadrez permanece vivo e ainda é hoje um jogo 

instigante, apesar de ter acompanhado e, não raro, refletir inúmeras 

transformações nas sociedades? (KASPAROV, 2007). Ou essa vitalidade e 

fortalecimento se devem ao fator lúdico, que nutre sua continuidade como um 

elemento da cultura? 

As teorias sobre o xadrez como um instrumento pedagógico servem 

para introduzi-lo nas escolas, mas o que consolida sua prática e estudo na 

escola não é apenas a obrigatoriedade de mais uma disciplina, ao contrário, é 

estratégia para, por meio do fator lúdico, propiciar habilidades e atitudes sociais 

(DAUVERGNE, 2007). Assim, por meio da competição lúdica, ou seja, das 

partidas amistosas e dos torneios escolares, incentivam-se diversas atitudes de 

cidadania. 
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O estado da arte nas pesquisas sobre o jogo de xadrez4 
 
 

Wilson da Silva 

Rosely Palermo Brenelli 

 

 
 
 

1 Introdução 
 

A literatura que versa sobre o jogo de xadrez é muito grande, e as três 

maiores coleções em bibliotecas são: John G. White Chess and Checkers 

Collection, na Cleveland Public Library (EUA), com 32.568 volumes sobre 

xadrez e damas5 (CLEVELAND PUBLIC LIBRARY, 2009); a Bibliotheca Van 

der Linde-Niemeijeriana, na Koninklijke Bibliotheek (Holanda), com 

aproximadamente 30.000 volumes de xadrez e damas6 (KONINKLIJKE 

BIBLIOTHEEK, 2009); e a Anderson Chess Collection, na State Library of 

Victoria (Austrália), com aproximadamente 12.000 itens, incluindo livros, 

relatórios de torneios, revistas e panfletos7 (STATE LIBRARY OF VICTORIA, 

2009). 

Dessa enorme quantidade de livros escritos, pode-se destacar o 

poema manuscrito do século XV Scachs d´amor (CALVO, 1999), que é o 

primeiro texto conservado sobre o xadrez moderno, ou um dos primeiros livros 

impressos de xadrez, como é o caso do Arte breve y introduccion muy 

necessária para saber jugar el Axedrez (LUCENA, 1497). 

Apesar desta abundante literatura enxadrística, as obras com enfoque 

na psicologia só começaram a surgir no final do século XIX. A partir daí muitos 

                                                             
4 Trabalho realizado a partir da Tese de Doutorado do primeiro autor sob orientação do 
segundo autor (SILVA, 2009). 
5 Disponível em: <http://spc.cpl.org/?q=node/5>. Acesso em: 04/11/09. 
6 Disponível em: <http://www.kb.nl/vak/schaak/inleiding/geschiedenis-en.html>. Acesso em: 
04/11/09. 
7 Disponível em: <http://www.slv.vic.gov.au/collections/chess/index.html>. Acesso em: 
04/11/09. 
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pesquisadores tentaram compreender e descrever as peculiaridades de um 

bom jogador de xadrez. Tendo por base a psicologia, realizou-se um número 

importante de estudos para entender as diferenças existentes entre os níveis 

dos enxadristas. Essas investigações se fixaram quase sempre no processo 

cognitivo dos mestres: como observam o tabuleiro, como pensam e como 

jogam. Tentou-se descobrir alguma chave que explicasse o alto nível que 

possuem no xadrez, ou, em outras palavras, quais são os elementos do 

pensamento humano que fazem com que algumas pessoas tornem-se grandes 

jogadores de xadrez e outras, não. 

No entanto, poucos estudos foram feitos apoiados na teoria de Piaget, 

mais precisamente encontramos somente um, a dissertação de mestrado do 

belga Christiaen, intitulada Chess and cognitive development (CHRISTIAEN, 

1976), que buscou verificar se o estudo e a prática do xadrez aceleram a 

passagem do estágio operatório concreto para o operatório formal, mas, 

segundo Gobet e Campitelli (2006, p. 12), nenhum efeito considerável foi 

encontrado. 

A seguir será feita uma síntese com as principais pesquisas realizadas, 

tanto no campo escolar quanto as realizadas tendo por base a psicologia 

cognitiva. 

 

 

2 Pesquisas sobre xadrez escolar 
 

No campo escolar, foram desenvolvidas muitas pesquisas em diversos 

países, conforme pode ser visto no site da Federação de Xadrez dos Estados 

Unidos (USCF)8, que possui um acervo com os principais artigos e pesquisas 

que versam sobre xadrez e a educação. No entanto, segundo os psicólogos 

cognitivistas Fernand Gobet e Guillermo Campitelli (GOBET; CAMPITELLI, 

2006), que fizeram uma revisão crítica dessas pesquisas, a maioria desses 

estudos carece de suporte empírico, e os que apresentam suporte empírico 

possuem problemas metodológicos. 

 

                                                             
8 Disponível em: <http://main.uschess.org/content/view/7866/131>. Acesso em: 04/11/09. 
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Gobet e Campitelli (2006, p. 11) selecionaram sete estudos para ser 

analisados: Chess and cognitive development (CHRISTIAEN, 1976; 

CHRISTIAEN; VERHOFSTADT-DENÈVE, 1981); Chess and aptitudes 

(FRANK, 1978; FRANK; D’HONDT, 1979); Chess and standard test scores 

(LIPTRAP, 1998); Teaching the fourth “R” (Reasoning) through chess 

(FERGUSON, sem data 1); Developing of reasoning and memory through 

chess (FERGUSON, sem data 2); The effect of chess on reading scores 

(MARGULIES, 19?); The effect of learning to play chess on cognitive, 

perceptual, and emotional development in children (FRIED; GINSBURG, 19?). 

Os critérios para seleção dos estudos foram: a) ter publicado os 

resultados da investigação empírica sobre os efeitos das aulas de xadrez em 

alguma habilidade ou comportamento (tal como inteligência, aptidão para a 

escola, desempenho em leitura, etc.); b) ter efetuado medição objetiva sobre os 

efeitos do xadrez; e c) ter fornecido alguns detalhes sobre a metodologia 

usada. 

Para assinalar os problemas metodológicos dessas pesquisas, Gobet e 

Campitelli (2006, p. 7) propõem o que chamam de “experimento ideal” (veja o 

quadro 1) e comparam as pesquisas criticadas com este experimento ideal. 

Segundo eles, a educação, como a psicologia e a medicina, desenvolveu uma 

variedade de técnicas para estabelecer se um dado tratamento (neste caso, 

aulas de xadrez) afeta positivamente alguns comportamentos previamente 

estabelecidos, tais como desempenho escolar, habilidade cognitiva ou aptidão 

para a escola. Normalmente o grupo experimental é comparado a um grupo de 

controle e possíveis diferenças são avaliadas por um pós-teste que mede as 

variáveis de interesse. 

Entretanto, dizem Gobet e Campitelli (2006), está bem estabelecido em 

pesquisas científicas que o fato de simplesmente pertencer ao grupo 

experimental pode afetar o comportamento (o chamado efeito placebo). Desta 

forma, o delineamento experimental deveria usar dois grupos de controle: o 

primeiro (o grupo placebo) recebe um tratamento alternativo, e o segundo não 

recebe tratamento algum. Se o grupo experimental, mas não o grupo placebo, 

mostrar avanços, pode-se concluir que o efeito está relacionado a alguma 

característica do grupo experimental, e não graças à participação em um 
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experimento. 

No entanto, continuam Gobet e Campitelli (2006), isso não é o bastante 

para estabelecer que o tratamento afeta o comportamento. Deve-se assegurar 

que a seleção dos participantes é realizada de forma aleatória, além de efetuar 

um pré-teste que verifica as mesmas variáveis medidas no pós-teste. 

Gobet e Campitelli (2006) destacam ainda que várias precauções 

devem ser tomadas, como, por exemplo, os participantes não saberem o 

objetivo do experimento, ou melhor ainda, não saberem que estão participando 

de um experimento, pois o conhecimento da participação em um experimento 

pode mudar o comportamento independente do tratamento recebido. Deve-se 

também evitar que o professor que ministrará o tratamento (as aulas de xadrez) 

seja a mesma pessoa que irá aplicar o pré-teste e o pós-teste, para não 

contaminar os dados. 

Resumindo, para Gobet e Campitelli (2006, p. 8), o experimento ideal 

deveria reunir as seguintes características: seleção aleatória dos participantes 

de todos os grupos; presença de um pré-teste para assegurar que não há 

diferença inicial entre os grupos; presença de um pós-teste para medir 

potenciais diferenças devidas ao tratamento; presença de um grupo 

experimental e dois grupos de controle, um para eliminar a possibilidade do 

efeito placebo; pessoas diferentes para realizar o tratamento, o pré-teste e o 

pós-teste; professor e experimentador devem ignorar o objetivo do estudo; e 

finalmente, os participantes devem ignorar os propósitos do experimento, e 

mesmo o fato de que estão participando de um estudo. 

Gobet e Campitelli (2006, p. 8) deixam claro que estão cientes das 

dificuldades de conduzir o experimento ideal, por questões práticas, 

administrativas e éticas. Na tabela a seguir pode-se ver a comparação entre o 

delineamento experimental ideal, proposto por eles, e o delineamento 

experimental utilizado nos sete estudos selecionados para análise. 
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QUADRO 1 – COMPARAÇÃO ENTRE EXPERIMENTO IDEAL E DELINEAMENTO 
EXPERIMENTAL UTILIZADO NOS SETE ESTUDOS SELECIONADOS 

 

Pesquisa Seleção 
aleatória 

Pré-
teste 

Pós-
teste 

Grupo 
controle I 
(placebo) 

Grupo controle II 
(sem tratamento) 

Experimentador 
diferente na 

aplicação dos 
testes 

Participantes 
desconhecem 
o experimento 

Experimento 
ideal √ √ √ √ √ √ √ 

CHRISTIAEN 
(1976) √  √  √ √ √ 

FRANK 
(1979) √ √ √  √ √ ? 

LIPTRAP 
(1998)  √ √  √ √ √ 

FERGUSON 
1  √ √  √ ? ? 

FERGUSON 
2  √ √  √ ? ? 

MARGULIES 
  √ √  √ √ √ 

FRIED e 
GINSBURG √  √ √ √ √ ? 

Fonte: Gobet e Campitelli (2006, p. 11). 

 

Gobet e Campitelli (2006, p. 23) sugerem que pesquisas futuras 

deveriam seguir as seguintes recomendações: a) usar uma metodologia o mais 

próximo possível do experimento ideal; b) controlar o efeito placebo e outros 

efeitos devidos à personalidade ou ao estilo do professor; c) publicar os 

resultados da pesquisa em periódicos respeitados de educação ou psicologia; 

d) os autores devem evitar tirar conclusões parciais ou seletivas, realizando 

uma análise dos dados mais objetiva e menos entusiástica. 

No quadro a seguir podem-se ver as pesquisas de pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado) realizadas no Brasil, segundo consulta 

feita no Banco de Teses da Capes (2010). 
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QUADRO 2 – PESQUISAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU REALIZADAS 
NO BRASIL QUE UTILIZARAM O JOGO DE XADREZ 

 

Autor Ano Orientador Mestrado (M) 
Doutorado (D) 

Área do 
Conhecimento Instituição 

Cardoso, A. 1987 Noronha M Ciência Política UFMG 
Assumpção, A. 1995 Frant M Educação USU/RJ 

Netto, J. 1995 Rocha M Informática UFRJ 
Wielewski, G. 1998 Otte M Educação UFMT 
Baptistone, S. 2000 Penazzo M Psicologia USM/SP 

Schafer, H. 2000 Direne M Informática UFPR 
Ribeiro, S. 2001 Cavalcanti M Informática UFPB 
Amorim, C. 2002 Tenório M Educação UFBA 
Góes, D. (*) 2002 Rosa M Eng. Produção UFSC 

Rodrigues Neto, A. 2003 Miranda M Educação USP 
Silva, W. (*) 2004 Valente M Educação UFPR 

Brum, P. 2004 Linhares M Administração FGV/RJ 
Oliveira, F. (*) 2005 Brenelli D Educação Unicamp 
Hartmann, C. 2005 Direne M Informática UFPR 

Feitosa, A. 2006 Direne M Informática UFPR 
Martineschen, D. 2006 Direne M Informática UFPR 

Alves, I. (*) 2006 Brenelli M Educação Unicamp 
Aguiar, F. 2007 Direne M Informática UFPR 

Christofoletti, D. 2007 Schwartz M Ed. Física Unesp 
Hobmeir Neto, A. 2008 Direne M Informática UFPR 

Picussa, J. 2008 Garcia M Informática UFPR 
Bueno, L. 2008 Direne M Informática UFPR 

Teixeira, L. 2008 Takase M Psicologia UFSC 
Barbieri, H. 2009 Direne M Informática UFPR 

Ferreira, M. (*) 2009 Direne M Informática UFPR 
Rocha, W. (*) 2009 Capel M História UCG/GO 
Silva, R. (*) 2009 Sá M Educação UnB 
Freitas, A. 2009 Linhares D Administração FGV/RJ 

Silva, W. (*) 2010 Brenelli D Educação Unicamp 
Almeida, M. (*) 2010 Sá M Educação UnB 

Fonte: Adaptado de Silva, W. (2010, p. 11). As pesquisas assinaladas com o símbolo (*) 
encontram-se neste volume. 

 
Conforme se pode ver no quadro anterior, realizados no Brasil, foram 

encontrados trinta estudos de pós-graduação stricto sensu que utilizaram o 

jogo de xadrez. Deve-se destacar que o professor da UnB Antônio Villar 

Marques de Sá realizou na França, de 1984 a 1988, uma importante pesquisa 

de doutorado sobre o jogo de xadrez e a educação (SÁ, 1988), mas esta não 

consta na tabela a seguir, por agrupar pesquisas realizadas no Brasil. 

O espanhol Ferran García Garrido (GARRIDO, 2001), no livro 

Educando desde el Ajedrez, apresenta algumas capacidades que, segundo ele, 

são exercitadas com a prática do xadrez (ver quadros 1, 2 e 3).  

No quadro a seguir, o autor assinala algumas capacidades intelectuais 

que são exercitadas na prática do xadrez. O autor destaca no jogo a 
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representação espacial (o espaço físico onde o jogo é praticado), a 

representação temporal (as jogadas, bem como o tempo do relógio de xadrez), 

e a transferência de estruturas ou estratégias (planejamento de tarefas 

cognitivas ou de técnicas de estudo). 

 
QUADRO 3 – CAPACIDADES INTELECTUAIS EXERCITADAS NA PRÁTICA DO XADREZ 

 
Característica Descrição 

Representação 
espacial 

O espaço físico do jogo é um tabuleiro de 64 casas. Este 
espaço é a limitação; o movimento das peças é sua evolução 
no espaço. Cada casa é individualizada por um sistema de 
coordenadas cartesianas (números e letras). 

Representação 
temporal 

O sentido de sucessão do tempo, bem como controlar 
“instantes” do jogo. Estes dois itens formam os eixos do palco 
deste jogo. 

Transmissão de 
estruturas ou 
estratégias. 
A análise 

Melhorar o planejamento de tarefas cognitivas ou de técnicas 
de estudo a partir do momento em que se é capaz de 
determinar as próprias vantagens ou debilidades. Sentir que as 
próprias atividades cognitivas decorrem, como no xadrez, 
entre dois eixos (espaço-tempo). 

Fonte: Adaptado de Garrido (2001, p. 87). 
 

No quadro a seguir, Garrido destaca algumas características 

psicoevolutivas da criança nos períodos pré-operatório e operatório concreto e 

as respostas evolutivas com o jogo de xadrez. 

 
No nível pré-operatório, o autor relaciona as seguintes características 

com as possíveis respostas evolutivas que a prática do xadrez pode 

proporcionar: egocentrismo, pensamento fenomênico, dificuldade para captar 

transformações, irreversibilidade, pensamento não estável. 
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QUADRO 4 – CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DA CRIANÇA NOS PERÍODOS 
PRÉ-OPERATÓRIO E OPERATÓRIO CONCRETO E AS RESPOSTAS  
EVOLUTIVAS COM O JOGO DE XADREZ 

 
PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO 

Característica Resposta evolutiva com o jogo de xadrez 

Egocentrismo 
Deve-se levar em consideração o que o adversário faz. Na busca para 
encontrar a melhor solução, em vez de fazer jogadas precipitadas, o 
sujeito irá, passo a passo, mudando o sentido do processo. 

Pensamento 
fenomênico 

Deve-se centrar sua atenção no conjunto do jogo e não em cada uma 
das peças isoladamente. É necessário entender a totalidade do tabuleiro 
e o conjunto das peças de forma global. 

Dificuldade 
para captar 

transformações 

Relacionada com o valor relativo das peças. O valor inicial é numérico e 
fixo, mas pode ter uma valoração abstrata em função da posição das 
demais figuras. 

Irreversibilidade Em xadrez, alguns processos são reversíveis. Podem ocorrer temas 
repetidos em posições diferentes e com número diferente de peças. 

Pensamento não 
estável 

É necessário trabalhar para obter o equilíbrio entre assimilar um conceito 
e acomodá-lo às estruturas que o sujeito possui. O xadrez, ao colocar em 
destaque diferentes possibilidades, pode ajudar a estabilizar e a 
amadurecer o pensamento. 

PERÍODO OPERATÓRIO CONCRETO 
Característica Resposta evolutiva com o jogo de xadrez 

Percepção Ampliação na capacidade de captar detalhes. 
Capacidade de 

análise e síntese 
Ao nível concreto do que é acessível pelos sentidos. Não apresenta um 
grau demasiadamente profundo durante a partida. 

Maior fixação da 
atenção Pode-se concentrar mais o foco de atenção e evitar as distrações. 

Fonte: Adaptado de Garrido (2001, p. 88-89). 
 

No próximo quadro, Garrido apresenta algumas capacidades 

emocionais que são exercitadas com a prática do xadrez. As dez 

características estão divididas em cinco áreas: consciência das próprias 

emoções, o autocontrole emocional, automotivação, o reconhecimento das 

emoções dos outros e o controle das relações com o outro. Garrido observa 

que em todas elas a prática do xadrez pode ter uma influência benéfica. 
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QUADRO 5 – CAPACIDADES EMOCIONAIS EXERCITADAS COM O XADREZ 
 

a) O conhecimento das próprias emoções (autoconsciência): ter clareza das emoções 
auxilia a dirigir melhor a vida. 

Autonomia 

É necessário tomar decisões pessoais e ser consequente com elas. 
É também necessário, portanto, se conhecer e saber “o que faço 
bem e o que não faço”, “onde costumo cometer este erro” e “tentarei 
não errar mais desta forma”. Educação da autocrítica. 

Autoestima 

O xadrez ajuda o praticante a valorizar-se em termos desportivos (a 
vitória), artísticos (uma combinação brilhante, estética ou elegante) e 
pessoais (estar no mesmo nível ou num nível melhor, comparando 
seu desempenho em dias diferentes, ou comparando-se com outro 
jogador). 

b) A capacidade de controlar as emoções: de tranquilizar-se, de controlar a ansiedade, as 
tristezas, as preocupações, etc. 

Concentração 

É a posição natural que se adota ante o tabuleiro. A situação de 
“stand by”. Momentaneamente as preocupações deixam de importar 
e procura-se seguir o fio do jogo. Aprende-se que é importante evitar 
as distrações. 

Atenção Considerar todas as peças. Colocar-se em guarda ante o que é 
evidente. A atenção é necessária para a reflexão. 

c) A capacidade de automotivação: o autocontrole emocional (capacidade de atrasar a 
recompensa e reduzir a impulsividade) é um elemento-chave na obtenção de objetivos. 

Autocontrole 
Saber esperar e não emitir respostas com excessiva rapidez. É 
necessário procurar ir mais além, mais adiante quanto maior seja a 
dificuldade, retendo a impaciência e a impulsividade. 

Autodisciplina Obrigação de “ter de efetuar uma jogada”, de “ter de pensar”, de 
realizar importantes esforços. 

Tenacidade Qualidade de força interior que o jogo exige em momentos de 
dificuldade. 

d) O reconhecimento das emoções alheias (empatia): habilidade fundamental que envolve 
sentir o que o outro sentiria, caso estivesse na situação e circunstâncias experimentadas 

pelo outro. 

Empatia 

É necessário avaliar, a cada instante, os movimentos e as 
possibilidades de ação do adversário, juntamente com as suas 
reações físicas. Durante o jogo costuma-se dizer “agora ele está 
melhor do que eu” ou vice-versa. Aprende-se a sentir respeito ou 
certa compaixão pelo adversário que perde, sobretudo se o 
adversário for conhecido, ou se demonstrar reações de tristeza. 
Todos sabem o que é ganhar e perder e no início se aprende, ou 
deveria aprender, a moderar as reações excessivamente efusivas 
em caso de vitória por respeito ao adversário que não teve tão bom 
desenlace no final. 

e) O controle das relações: relação com as emoções do outro. 

Socialização 

Não se pratica o jogo só. É necessário respeitar o silêncio, a sua vez 
de jogar. Ao final da partida, analisa-se em conjunto o que foi e o que 
deveria ter sido jogado (post-mortem). Deve-se manter a 
cordialidade com todos os participantes. É necessário felicitar-se 
mutuamente no final da partida. 

Aquisição 
de regras 

As regras do jogo são inalteráveis para todos. Ninguém pode 
estabelecer suas próprias normas nem impor condições diferentes. 

Fonte: Adaptado de Garrido (2001, p. 83-84). 
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2.2 Pesquisas no campo da Psicologia Cognitiva 

 

Na Psicologia Cognitiva, o xadrez é muito utilizado em pesquisas, e 

sua utilização é comparada à da Drosophila (mosca da fruta) em pesquisas de 

genética: 

 
[…] como a genética necessita de organismos como modelo, a 
Drosophila e Neurospora, a psicologia também necessita de um 
ambiente padrão onde o conhecimento e o entendimento possam ser 
acumulados. O xadrez provou ser um excelente modelo para esta 
finalidade (SIMON; CHASE, 1973, p. 394). 

 

O impacto das pesquisas envolvendo o xadrez nas ciências cognitivas 

foi bem captado por Charness num artigo de 1992. Charness pesquisou em 

duas respeitadas fontes de informações, a Social Science Citation Index e a 

Science Citation Index, para localizar as publicações mais citadas referentes ao 

xadrez, e encontrou o livro Thought and choice in chess (DE GROOT, 1946) e 

o artigo Perception in chess (CHASE; SIMON, 1973a). 

O livro de De Groot acumulou 250 citações desde sua primeira edição 

em inglês, em 1965, até 1989, enquanto o artigo de Chase e Simon acumulou 

350 citações no período de 1973 até 1989, sendo, portanto, duas citações 

clássicas: “a ‘citation classic’ accolade is usually awarded when a work has 

between 100 and 400 citations, depending on size of the field of inquiry, so 

these two works can safely be judged to be classic ones” (CHARNESS, 1992, 

p. 4). 

Antes de abordar os estudos no campo da psicologia cognitiva, serão 

discutidas quatro pesquisas que influenciaram os estudos cognitivos 

posteriores: Binet (1894), Cleveland (1907), Diakov, Pietrovski e Rudik (1925)9, 

e De Groot (1946). 

 

 

  

                                                             
9 Citado em De Groot, 1946, p. 8-10. 
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2.2.1 Binet e o xadrez às cegas 

 
A primeira investigação importante para elucidar como se processa o 

pensamento do enxadrista se deu com Binet (1894; 1966). A pesquisa foi 

realizada para desvendar os mecanismos psicológicos do xadrez às cegas10, e 

apontou que a habilidade para jogar às cegas reside em três condições 

fundamentais (BINET, 1894, p. 262). 

L’erudition: para um mestre, a posição de jogo é uma unidade, uma 

bem-estruturada cena de batalha que é capturada na mente do jogador, e cada 

posição tem suas características próprias. Mas essa característica de unidade 

existe somente para o especialista, sendo resultado de seu conhecimento e 

experiência. O mesmo ocorre numa partida inteira: para o mestre, uma partida 

não é uma mera sequência de movimentos independentes, mas sim o 

desenvolvimento de um esforço que pode ser exemplificado por manobras 

características e ideias. 

L’imagination: o enxadrista, quando está praticando o xadrez às cegas, 

não tem uma imagem completa do tabuleiro na mente, mas somente uma 

forma inacabada na qual ele procura as jogadas passo a passo, reconstruindo 

continuamente os detalhes da posição (veja a figura 1). 

La mémoire: com base no fato de que praticamente todos os 

entrevistados enfatizaram a falta de detalhes visuais como cor e forma, tanto 

nas peças quanto no tabuleiro, Binet concluiu que a memória no xadrez às 

cegas é do tipo visual abstrata, em contraste com a memória visual concreta. 

A figura 1 mostra, na esquerda, a posição de uma partida às cegas 

jogada pelo enxadrista Sittenfeld, e, na direita, o desenho que ele fez na 

tentativa de representar a imagem mental no momento de escolher o lance. 

  

                                                             
10 No xadrez às cegas, um jogador joga uma ou várias partidas sem ver o tabuleiro e as peças, 
ou ter qualquer contato físico com eles, e os movimentos são comunicados através da notação 
enxadrística. 
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A sequência de lances considerada por Sittenfeld foi: 1.¦xd4 ¦xd4 

2.¦xd4 ¦xd4 3.£xd4+ £xd4+ 4.¥b2 £g7 5.¥xg7+ ¢xg7 6.a4 com vitória (BINET, 

1894, p. 300). 

Podem-se observar, no desenho à direita, as “linhas de força” que 

representam o movimento das peças durante a sequência de lances indicada 

acima. 
 

FIGURA 1 – O ESTUDO DE BINET 
 

 
Fonte: Adaptado de Binet (1894, p. 300-301). 

 

 

2.2.2 Cleveland e as fases na aprendizagem do xadrez 

 

Outro estudo importante foi realizado por Cleveland (1907), que 

analisou psicologicamente o jogo de xadrez, bem como sua aprendizagem. 

Segundo Gobet e Charness (2006, p. 523), o estudo de Cleveland foi 

um dos primeiros a identificar a importância de unidades complexas, agora 

chamadas de chunks, no jogo de alto nível e especulou que habilidades 

intelectuais podem ser pobres para prognosticar a habilidade no xadrez. 

O desenvolvimento da habilidade no xadrez, segundo Cleveland (1907, 

p. 293-296), passa por cinco estágios, conforme pode ser visto no quadro a 

seguir. 
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QUADRO 6 – FASES NA APRENDIZAGEM DO XADREZ 
 

Estágio Descrição 

1 Fase inicial O iniciante aprende o nome e movimento das 
peças. 

2 Movimentos individuais 
Visam ao ataque e defesa sem um objetivo 
definido, a não ser capturar as peças do seu 
adversário. 

3 Relação entre as peças O valor dos grupos e o valor de peças individuais 
como parte de grupos particulares. 

4 Desenvolvimento sistemático Capacidade de planejar conscientemente o 
desenvolvimento sistemático das suas peças. 

5 “Sentido posicional” 
Desenvolvimento enxadrístico homogêneo, 
resultado da experiência em valorar diferentes 
posições. 

Fonte: Adaptado de Cleveland (1907, p. 293-296). 
 

Primeiro ocorre a aprendizagem do nome e movimento das peças, 

pois, para se obter sucesso no jogo, o movimento das peças deve ser 

automatizado. A seguir, o aprendiz passa por movimentos individuais de 

ataque e defesa durante os quais o iniciante joga sem um objetivo definido, a 

não ser capturar as peças do seu adversário. Na sequência, o iniciante 

aprende a relação entre as peças, ou seja, o valor dos grupos e o valor de 

peças individuais como partes de grupos particulares. Depois o jogador alcança 

o quarto estágio, que é caracterizado pela capacidade de planejar 

conscientemente o desenvolvimento sistemático das suas peças. Por fim, o 

jogador alcança o “sentido posicional”, que é definido pela culminação de um 

desenvolvimento enxadrístico homogêneo, resultado da sua experiência em 

valorar diferentes posições. 

Cleveland (1907, p. 308) conclui seu artigo afirmando que a habilidade 

no xadrez não é um índice geral de inteligência: 
 
nossas conclusões a partir do estudo deste caso deve ser, parece-
me, que a habilidade no xadrez não é um índice de inteligência geral, 
que o raciocínio envolvido no jogo de xadrez é um tipo de raciocínio 
muito particular, e que um considerável grau de habilidade de xadrez 
é possível para quem é deficiente em todas as outras áreas. 

 

Para exemplificar essa afirmação, Cleveland (1907, p. 308) 

apresentou uma partida jogada por um deficiente mental (veja o quadro a 

seguir): 
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QUADRO 7 – BRANCAS: ANÔNIMO - PRETAS: DEFICIENTE MENTAL 
(FEEBLEMINDED) 

 
Nº Brancas Negras Nº Brancas Negras 
01 e4 e5 12 ¤a3 £c6 
02 ¤f3 £f6 13 d5 £b6 
03 d3 ¤h6 14 0-0 ¥c5 
04 ¥g5 £c6 15 £e2 ¥a6 
05 ¤xe5 £e6 16 e5 b4 
06 ¥f4 f6 17 exf6?? ¥xe2 
07 ¥xh6 gxh6 18 ¦fe1 £xf6? 
08 ¤c4 £c6 19 ¦xe2 £xb2 
09 ¥e2 b5 20 ¦ae1 £xa3?? 
10 ¥h5+ ¢d8 21 ¦e8+ ¦xe8 
11 d4? £xc4 22 ¦xe8++  

Fonte: Adaptado de Cleveland (1907, p. 308). 
 

Nesta partida, pode-se observar que os dois jogadores jogaram com 

bastante imprecisão. O primeiro erro grave (assinalado com um sinal de 

interrogação) ocorreu no lance 11 das brancas, que perderam o cavalo. O erro 

mais grave (duas interrogações) ocorreu no lance 17 das brancas, que 

perderam a dama ficando tecnicamente perdidas. No lance 18 as brancas 

erraram novamente, pois deveriam ter seguido com ¥xe2, e a resposta das 

pretas também foi equivocada, pois deveriam ter prosseguido com ¥xf2+. O 

lance 20 das pretas, erro gravíssimo, leva a perder uma partida tecnicamente 

ganha, pois permite ao adversário dar xeque-mate em dois lances. O lance 

correto seria ¢c8. 

 

2.2.3 Diakov, Pietrovski e Rudik: o estudo soviético 

 

Em 1925, em Moscou, realizou-se um torneio internacional de xadrez 

que reuniu os principais grandes mestres da época. Três psicólogos russos, 

Diakov, Pietrovski e Rudik, convidaram oito grandes mestres que competiam 

no torneio a participarem de alguns experimentos para identificar as qualidades 

necessárias para o êxito no xadrez de alto nível (DE GROOT, 1946, p. 8-10). 

A pesquisa apontou as seguintes características: 1) uma boa reserva 

de força física e uma boa saúde geral; 2) nervos bem temperados; 3) 

autocontrole; 4) habilidade em distribuir a atenção por muitos fatores; 5) 
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habilidade em perceber relações dinâmicas; 6) uma mentalidade contemplativa; 

7) um alto nível de desenvolvimento intelectual; 8) habilidade para pensar 

concretamente; 9) habilidade para pensar objetivamente; 10) uma memória 

poderosa para assuntos de xadrez; 11) capacidade para pensamento sintético 

e imaginação; 12) habilidade combinativa; 13) uma vontade disciplinada; 14) 

uma inteligência muito ativa; 15) emoções disciplinadas; 16) autoconfiança 

(KASPAROV, 1987, p. 250). 

Os pesquisadores russos descartaram a ideia de que o gênio do 

xadrez depende de um único e singular talento inato. Ao contrário, chegaram à 

conclusão de que um mestre de xadrez deve reunir um variado e altamente 

desenvolvido grupo de qualidades, algumas inatas e outras desenvolvidas com 

a experiência e muito trabalho (KASPAROV, 1987, p. 250-251). 

O relato de alguns pontos gerais sobre a função do jogo na vida 

psicológica das pessoas sugere que o xadrez poderia ter uma função 

construtiva na nova sociedade soviética: 

 
O jogo permite um livre desdobramento da personalidade, força e 
interesse. Como tal, satisfaz as demandas e os esforços que se 
encontram profundamente na natureza humana, mas não podem 
encontrar satisfação na vida diária. Portanto, o jogo proporciona uma 
liberação das tensões psicológicas causadas pela vida cotidiana e 
também gasta a energia que não encontra saída no trabalho. Desta 
forma, o jogo enriquece a vida e ajuda a renovar e desenvolver 
plenamente a personalidade [...]. Como uma atividade impulsionada a 
partir de dentro, o jogo é satisfatório em si mesmo, é uma experiência 
pura desprovida de qualquer sentido utilitário (KASPAROV, 1987, p. 
251). 

 

 

 
2.2.4 De Groot e a era moderna das pesquisas 

 

Em 1946, o psicólogo e enxadrista holandês Adriaan De Groot realizou 

uma pesquisa de doutorado que teve alto poder heurístico, inspirando muitas 

pesquisas realizadas a partir da década de 1960. 

Em um experimento, os participantes deveriam olhar uma posição de 

partida e verbalizar seus pensamentos, que eram devidamente gravados. Os 

resultados mostraram que os grandes mestres encontravam um bom 
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movimento durante os primeiros poucos segundos de contemplação da 

posição. 

Através da análise dos protocolos, De Groot definiu quatro fases no 

planejamento do enxadrista: a primeira é de orientação, a segunda é de 

exploração, a terceira é de investigação, e a quarta é a prova. 

Uma das ideias centrais do estudo foi bastante simples: uma posição 

de partida jogada por mestres, mas desconhecida dos entrevistados, foi 

mostrada para classes diferentes de jogadores por um curto espaço de tempo 

(variando de 2 a 10 segundos). 

A posição era então removida e os entrevistados deveriam reproduzi-la 

noutro tabuleiro. O número de peças colocadas corretamente determinaria o 

desempenho da memória. 
 
Para criar as condições necessárias para estudar esses processos de 
pensamento, um número de posições de jogos reais foram 
selecionadas e apresentadas a um grupo de indivíduos, composto por 
grandes mestres, mestres, especialistas e jogadores menos 
habilidosos. Eles não estavam familiarizados com as posições 
apresentadas. (p. 15). Para este fim, Nico Cortlever, segundo as 
instruções do autor, gentilmente fez uma série de 16 posições 
diversas, escolhidas mais ou menos aleatoriamente a partir de jogos 
reais, mas relativamente obscuros de mestres. Cada posição tinha 
um tempo de exposição estabelecido, variando de dois a dez 
segundos e em alguns casos, quinze segundos. Para os indivíduos 
mais fracos o tempo de exposição foi prolongado, até três a quatro 
segundos, a fim de evitar nenhum acerto (DE GROOT, 1946, p. 322-
323). 
 

Os resultados foram expressivos: os grandes mestres lembraram a 

posição perfeitamente depois de uma exposição de 2 a 5 segundos (com 93% 

das peças corretas), enquanto o mais fraco entrevistado, equivalendo a um 

jogador de classe C, raramente passou de 50% de acerto. 

Nas figuras a seguir pode-se ver a reconstrução de uma posição por 

um Grande Mestre (figura 2), um Mestre Internacional (figura 3), um expert 

(figura 4) e um jogador de classe C (figura 5). 
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FIGURA 2 – GRANDE MESTRE: 22 PONTOS 
XABCDEFGHY 
8-+-+kvl-tr( 
7zp-+nwqn+p' 
6-+Q+p+p+& 
5+N+-zP-+-% 
4-tr-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-+R+RmK-! 
xabcdefghy 

 

FIGURA 3 – MESTRE: 21 PONTOS 
XABCDEFGHY 
8-+-+kvl-tr( 
7zp-+nwqn+p' 
6-+Q+p+p+& 
5+N+-zP-+-% 
4-tr-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1+-+R+RmK-! 
xabcdefghy 

 
FIGURA 4 – EXPERT: 16 PONTOS 

XABCDEFGHY 
8-tr-+kvl-tr( 
7zp-+nwqnzpp' 
6-zpQ+p+-+& 
5+N+-+-+-% 
4-+-+L+-+$ 
3+-+-+P+-# 
2PzPP+-+PzP" 
1+-+R+RmK-! 
xabcdefghy 

 

FIGURA 5 – CLASSE C: 9 PONTOS 
XABCDEFGHY 
8r+-+n+k+( 
7+-+-+nvl-' 
6-+Q+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-zPPzP" 
1+-+RtR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Fonte: Adaptado de De Groot (1946, p. 325-327). 
 

As quatro figuras (2 a 5) são do protocolo VI, que teve exposição de 5 

segundos. Nestas figuras estão assinalados os erros cometidos na colocação 

das peças (na cor cinza), havendo também outros erros por omissão de peças. 

De Groot criou um método para expressar os resultados numericamente, como 

pode ser visto no quadro a seguir: 
 

  

Peões 

? 
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QUADRO 8 – MÉTODO DE PONTUAÇÃO USADO NA RECONSTRUÇÃO DA POSIÇÃO 
 
Pontos Descrição 

+1 Cada peça colocada corretamente 

-1 Cada peça colocada errada, adicionada ou omitida 

-1 Inversão de duas peças 

-1 Colocação de uma ou duas peças de uma coluna em outra 

-2 Troca de três ou mais peças numa ala ou coluna 

-1 Incerteza sobre peças colocadas corretamente (até 3) 

+1 
Cada relação espacial lembrada corretamente (ex. distância de um salto de 
cavalo) entre duas ou mais peças colocadas incorretamente ou não 
lembradas 

+2 Correto relato de balanço material numa posição pobremente recordada 

+1 Quase correto relato de balanço material numa posição pobremente 
recordada 

Fonte: Adaptado de De Groot (1946, p. 323-324). 
 

No protocolo pode-se ver que o Grande Mestre (figura 2) não cometeu 

nenhum erro, colocando as 22 peças corretamente. O Mestre (figura 3) somou 

21 pontos, pois acrescentou um peão inexistente em c2. O expert (figura 4) 

somou 16 pontos, pois errou a posição das seguintes peças: torre de b8, peões 

de b6, g7, f3, e o peão original de e5 foi trocado por um bispo em e4. Note que 

o bispo de f8 foi omitido. O jogador de classe C (figura 5) cometeu muitos 

erros, acertando somente umas poucas peças. 

Esse estudo lançou os primeiros indícios de que a memória dos 

enxadristas, para assuntos enxadrísticos, organiza-se de forma diferente nos 

jogadores fortes e fracos. Essa pesquisa foi posteriormente retomada por 

Herbert Simon, como será visto mais adiante. 

A pesquisa de De Groot, além de fornecer pistas importantes sobre o 

funcionamento da memória para assuntos específicos, forneceu também dados 

para explicar os fatores do talento no xadrez. Os fatores que explicam o talento 

no xadrez, segundo De Groot, podem ser vistos no quadro a seguir. 

 
  



52 

 

QUADRO 9 – FATORES DO TALENTO NO XADREZ 
 

Fator Descrição 

Pensamento 
esquemático 

É baseado em possibilidades espaciais (bidimensional) no 
que tange aos movimentos. Portanto, os mestres de xadrez 
deveriam conseguir altos resultados em testes nos quais o 
fator espacial é preponderante. 

Pensamento 
não-verbal 

O jogador se ocupa com movimentos e manobras no 
tabuleiro, com a dinâmica de capturas, ameaças e controle, 
sem nenhuma dependência sobre formulações verbais. 

Memória Capacidade de memória, entendida como conhecimento e 
experiência. 

Abstração e 
generalização 

O enxadrista deve ser capaz de aprender progressivamente 
pela experiência, ou seja, de refinar suas regras de 
operação constantemente, fazendo novas regras baseadas 
nas antigas. 

As hipóteses geradas 
devem ser testadas 

A habilidade de abandonar rapidamente uma hipótese de 
evidência incompatível a fim de reajustá-la, modificá-la ou 
trocá-la por outra. 

Afinidade para 
investigação ativa 

Além de ser capaz de continuamente gerar e modificar 
hipóteses, ideias, regras, sistemas (no tabuleiro) e planos, 
o enxadrista deve estar amplamente motivado para fazê-lo. 

Fatores 
motivacionais 

São bastante específicos, como é o caso do 
“temperamento no xadrez”, definido como uma fusão entre 
pensamento, jogo e paixão pelo combate. 

Enorme concentração 
sobre um objetivo a 

vencer juntamente com as 
estratégias envolvidas 

Estudo das fraquezas do adversário. Regulação dos 
hábitos de vida de acordo com a manutenção de condições 
ótimas. Nunca concordar com qualquer arranjo que diminua 
suas chances de vitória. Em outras palavras: os mestres 
são lutadores. 

Fonte: Adaptado de De Groot (1946, p. 356-361). 
 

 

2.2.5 Simon: a Teoria Chunk 

 

Em 1956, Miller fez um estudo sobre a capacidade de armazenamento 

de informações (palavras) na memória de curta duração e propôs que é de 

aproximadamente sete peças (chunk) de informação (± 2, ou seja, entre cinco e 

nove elementos). Sobre o chunk, Miller (1956, p. 93) diz o seguinte: 
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O contraste dos termos bit e chunk também servem para destacar o 
fato de que não é muito definido o que constitui um pedaço de 
informação. Por exemplo, a capacidade da memória de cinco 
palavras que Hayes obteve [...] poderia muito apropriadamente ter 
sido chamada de um intervalo de memória de 15 fonemas, já que 
cada palavra tinha cerca de três fonemas. Intuitivamente, é evidente 
que os indivíduos foram recordando cinco palavras, e não 15 
fonemas, mas a distinção lógica não é imediatamente aparente. 
Estamos lidando aqui com um processo de organização e 
agrupamento da entrada em unidades familiares ou em pedaços, e 
uma grande dose de aprendizagem para a formação destas unidades 
familiares. 

 

Miller (1956, p. 93) também fala que é possível ampliar a limitada 

capacidade da memória de curta duração por intermédio de treino: 

 
Para falar de forma mais precisa, portanto, devemos reconhecer a 
importância do agrupamento ou organização de sequência de entrada 
em unidades ou blocos. Uma vez que a capacidade da memória é um 
número fixo de blocos, podemos aumentar o número de bits de 
informação que ele contém simplesmente através da construção de 
blocos cada vez maiores, cada bloco contendo mais informações do 
que antes. 

 

Essas descobertas, juntamente com os estudos de De Groot, foram 

retomadas por Herbert Simon, dando grande impulso nos estudos sobre 

memória no xadrez. 

Pode-se dizer que um dos principais objetivos na obra de Herbert 

Simon foi responder a seguinte questão: como é possível tomar decisões 

inteligentes diante de um elevado número de possibilidades. 

O processo de tomada de decisão foi primeiramente pesquisado por 

Simon em Economia e Administração. Já nos anos 1950, com o advento do 

computador eletrônico, Simon, juntamente com Allen Newell e Cliff Shaw, foi 

pioneiro na criação da Inteligência Artificial (SIMON, 1996, p. 189). Seu objetivo 

nesse período foi entender a resolução de problemas em seres humanos por 

intermédio de simulação do pensamento no computador eletrônico. 

Na busca de um ambiente-padrão no qual o conhecimento pudesse ser 

acumulado, como é o caso da mosca da fruta Drosophila para os genéticos, 

Simon optou pelo xadrez como ambiente de estudo (SIMON; CHASE, 1973; 

SIMON; GILMARTIN, 1973). 
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Simon e Barenfeld estudaram um experimento realizado em 1966 por 

Tikhomirov e Poznyanskaya em Moscou, no qual foi filmado o movimento dos 

olhos de um mestre durante a escolha de um lance no xadrez. Com base 

nesse registro de precisão foi possível traçar um roteiro da ordem das casas do 

tabuleiro que foram investigadas pelo enxadrista, bem como o tempo gasto 

pelo mestre em cada casa (TIKHOMIROV; POZNYANSKAYA, 1966). 

A posição apresentada ao mestre (a), o registro do tempo gasto em 

cada casa (b) e dos movimentos dos olhos (c) podem ser vistos na figura a 

seguir. 

 
FIGURA 6 – ESTUDO DE TIKHOMIROV E POZNYANSKAYA 1 

 

 

 

 

 

 
(a) Posição mostrada para o entrevistado escolher um lance com as negras. O tempo para 
escolha foi de 1 minuto e 46 segundos, sendo o lance escolhido Te8. (b) Número de fixações 
(parte de cima da casa) e o tempo em segundos (parte de baixo da casa). (c) Gravação do 
movimento dos olhos. 
Fonte: Tikhomirov e Poznyanskaya (1966, p. 5). 

 

Ao analisar o estudo de Tikhomirov e Poznyanskaya (1966), Simon e 

Barenfeld (1969) formularam a hipótese de que em cada ponto de fixação o 

sujeito adquire informações sobre a localização das peças, bem como de 

relações enxadrísticas significativas: 

 
Parece que em cada ponto de fixação a questão é adquirir 
informações sobre a localização das peças em ou perto do ponto de 
fixação, juntamente com informações sobre peças na visão periférica 
(dentro de, por exemplo, 7º de arco) que leva a uma relação 
enxadrística significativa (“ataque”, “defesa” “bloqueio”, “escudo”) 
para a peça no ponto de fixação (SIMON; BARENFELD, 1969, p. 
475). 
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Para testar essa hipótese, os autores construíram um programa de 

computador chamado PERCEIVER11, que detectava relações enxadrísticas 

elementares, como ataque, defesa, etc. simulando o movimento dos olhos 

durante os cinco segundos do experimento de Tikhomirov e Poznyanskaya 

(1966). O resultado da simulação pelo programa PERCEIVER pode ser visto 

na figura 8. 

 
FIGURA 7 - TIKHOMIROV E POZNYANSKAYA 2   FIGURA 8 - SIMULAÇÃO PERCEIVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      (a)                                                                        (b) 

 
(a) Gravação do movimento dos olhos por Tikhomirov e Poznyanskaya (1966). 
(b) Gravação da simulação do movimento dos olhos pelo PERCEIVER. As linhas sólidas 
representam os movimentos dos olhos, enquanto as tracejadas representam as relações 
periféricas percebidas. As casas ocupadas pelas peças mais ativas estão destacadas. 
Fonte: Simon e Barenfeld (1969, p. 477-478). 

 

Através desse estudo, Simon e Barenfeld mostraram a similaridade 

entre o movimento dos olhos do mestre durante a escolha do lance (figura 7) e 

a simulação do programa PERCEIVER (figura 8). Concluíram, então, que é 

possível simular no computador o processo de reconstrução de uma posição 

de jogo exposta brevemente ao mestre de xadrez (SIMON; BARENFELD, 

1969, p. 483). 

  

                                                             
11 O programa PERCEIVER incorporou conceitos da teoria da memória e da percepção EPAM 
(Elementary Perceiver and Memorizer) formulada por Feigenbaum e Simon (1962; 1984). 
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O passo seguinte foi entender as estruturas perceptivas dos mestres 

de xadrez, o que foi feito no famoso artigo Perception in chess, já citado no 

item 2.2 (CHASE; SIMON, 1973). 

Chase e Simon (1973a; 1973b), ao investigar os experimentos de De 

Groot (1946), confirmaram as descobertas de Miller (1956) sobre a capacidade 

de armazenamento da memória de curta duração (7 ± 2), adicionando 

contribuições teóricas e metodológicas. No dizer de Chase e Simon (1973a, p. 
80): 

 

Ao medir os intervalos de tempo entre estágios sucessivos de peças 
quando os indivíduos tentaram reconstruir as posições, nós fomos 
capazes de identificar os limites de pedaços de percepção. Os dados 
sugerem que o desempenho superior dos jogadores mais fortes (que 
não aparecem em posições aleatórias) deriva da capacidade dos 
jogadores para codificar a posição em grandes pedaços de 
percepção, cada uma composta de uma subconfiguração familiar de 
peças. Peças dentro de um único pedaço estão ligadas por relações 
de defesa mútua, proximidade, ataque a pequenas distâncias, cor e 
tipo comum. 

 

Para explicar o desempenho dos mestres, propuseram a hipótese de 

que estes podiam armazenar um grande número de padrões na memória de 

longo prazo, tais como estruturas características dos peões do roque, cadeias 

de peões, configurações de ataque, etc. Segundo essa perspectiva, a 

habilidade do enxadrista reside em um grande acervo de blocos (chunks), 

classificados por uma rede de diferenciação (SIMON; GILMARTIN, 1973, p. 

29). 
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FIGURA 9 – POSIÇÃO-BASE 
XABCDEFGHY 
8-+-tr-+k+( 
7zp-+q+-+-' 
6-zp-+-+p+& 
5+-+rtRp+p% 
4-+-+-zP-zP$ 
3zP-+-+-zPK# 
2-+-+R+-+" 
1+-+Q+-+-! 
xabcdefghy 

 

FIGURA 10 – CHUNK 1 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+K# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
FIGURA 11 – CHUNK 2 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-tR-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+K# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

FIGURA 12 – CHUNK 3 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-tR-+-% 
4-+-+-zP-+$ 
3+-+-+-zPK# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

FIGURA 13 – CHUNK 4 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+p+& 
5+-+-tRp+p% 
4-+-+-zP-zP$ 
3+-+-+-zPK# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

FIGURA 14 – CHUNK 5 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zp-+-+-+-' 
6-zp-+-+p+& 
5+-+-tRp+p% 
4-+-+-zP-zP$ 
3zP-+-+-zPK# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
FIGURA 15 – CHUNK 6 FIGURA 16 – CHUNK 7 

2 

3 

4 

5 

1 
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Nas figuras 9 a 16 pode-se ver a reconstrução de uma posição-base 

(figura 9) por um mestre de xadrez chunk por chunk (figuras 10 a 16). Cada 

novo chunk está destacado na cor cinza, totalizando sete, como assinalado por 

Miller (1956)12. 

O próximo passo foi simular a memória do mestre para posições de 

xadrez, o que foi feito com o programa MAPP (Memory-Aided Pattern 

Perceiver), que conteve um componente de aprendizagem e um componente 

de desempenho: 

 
O componente de aprendizagem, que utiliza os mecanismos de 
aprendizagem da EPAM, simula o armazenamento na memória de 
longo prazo de diferentes quantidades de informação sobre amostras, 
a repetição de padrões de peças em um tabuleiro de xadrez. Assim, é 
possível simular o padrão da memória de longo prazo de um jogador 
de xadrez fraco (alguns padrões armazenados) ou de um mestre de 
xadrez (muitos padrões armazenados) (SIMON; GILMARTIN, 1973, 
p. 30). 

 

Os principais processos do programa MAPP podem ser vistos na figura 

17. 

  

                                                             
12 O artigo de Chase e Simon (1973 b) não faz menção, mas pode-se observar que o peão que 
foi colocado na casa a3 no chunk 5 aparece misteriosamente em a2 no chunk 7. 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+k+( 
7zp-+q+-+-' 
6-zp-+-+p+& 
5+-+rtRp+p% 
4-+-+-zP-zP$ 
3zP-+-+-zPK# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 
Fonte: Chase e Simon (1973b, p. 235). 

 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+k+( 
7zp-+q+-+-' 
6-zp-+-+p+& 
5+-+rtRp+p% 
4-+-+-zP-zP$ 
3+-+-+-zPK# 
2P+-+R+-+" 
1+-+Q+-+-! 
xabcdefghy 

 

6 

7 
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FIGURA 17 – O PROGRAMA MAPP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O componente de aprendizagem está mostrado na parte superior da figura, enquanto as três 
partes do componente de desempenho estão na metade de baixo. 
Fonte: Simon e Gilmartin (1973, p. 31). 

 

Para simular a memória de longa duração, Simon e Gilmartin 

estudaram os padrões mais frequentes que ocorrem durante a partida de 

xadrez e os adicionaram no programa MAPP sob a forma de duas redes, a 

primeira contando com 447 padrões, e a segunda com 572 padrões (SIMON; 

GILMARTIN, 1973, p. 35). 

Com as duas redes totalizando aproximadamente 1.000 padrões, a 

simulação reconheceu aproximadamente 50% das peças corretas de cada 

posição, onde o mestre atingiu 80% (SIMON; GILMARTIN, 1973, p. 42). 

Simon e Gilmartin perguntaram, então, quantos padrões seriam 

necessários para atingir o desempenho de um mestre (SIMON; GILMARTIN, 

1973, p. 39). Para responder a essa questão, Simon e Gilmartin disseram que 

a frequência de distribuição desses padrões é similar à da língua natural em 

prosa, utilizando a distribuição harmônica: o padrão mais frequente ocorre com 

frequência f; o seguinte mais frequente, 1/2 f; o terceiro, 1/3 f, e assim 

sucessivamente (SIMON; GILMARTIN, 1973, p. 41). 

Se, com uma rede de 1.000 padrões mais frequentes, a simulação 

atingiu 50% dos padrões que ocorreram, Simon e Gilmartin perguntaram 

quantos padrões deveriam ser adicionados para atingir o desempenho do 
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Mestre (80%). A resposta é: aproximadamente 30.000 padrões (SIMON; 

GILMARTIN, 1973, p. 42). 

No entanto, os autores chamaram a atenção para o fato que não há 

garantias de que todos os padrões mais frequentes foram incluídos na rede dos 

1.000 padrões. Portanto, os 30.000 padrões para o nível de mestre podem 

estar superestimados. Simon e Gilmartin concluíram, então, que mestre e 

grande mestre têm um repertório entre 10.000 e 100.000 padrões (SIMON; 

GILMARTIN, 1973, p. 43). Em 1972, juntamente com Allen Newell, Simon 

publicou a obra Human problem solving, a qual analisa detalhadamente o jogo 

de xadrez no capítulo 4 (NEWELL; SIMON, 1972, p. 661-784). 
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1 Introdução 

 
O desenvolvimento das habilidades que compõem a expertise em um 

domínio específico ocorre, geralmente, após a compreensão dos respectivos 

princípios (DIRENE, 1997). No caso do xadrez, primeiro aprendem-se as 

regras do jogo – os princípios – e, posteriormente, inicia-se o processo de 

desenvolvimento das habilidades no jogo por meio da prática – a expertise. 

Os níveis de desenvolvimento considerados no presente trabalho são: 

iniciantes, que estão aprendendo as regras do xadrez e os movimentos lícitos 

(princípios); intermediários, que já sabem os princípios do jogo, fazem os 

movimentos de forma automatizada e estão desenvolvendo as habilidades no 

jogo do xadrez; e especialistas, que fazem refinamentos sucessivos nas 

habilidades já bem estabelecidas e desenvolvem outras habilidades mais 

complexas. 

O desenvolvimento dessas habilidades pode ocorrer individualmente ou 

por meio de tutoria ou treinamento assistido. Individualmente, o próprio 

aprendiz busca meios para estudar, jogar contra robôs ou humanos, analisar 

partidas, dentre outros. Na tutoria humana, o tutor pode intervir, dando 

explicações, lançando desafios, sugerindo conteúdos e atividades adequadas 
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ao nível de desenvolvimento em que o aprendiz se encontra, mesmo sem ter 

conhecimento de todo o conjunto de habilidades que devem ser desenvolvidas 

naquele domínio específico. 

Quando se conhece o conjunto de habilidades que devem ser 

desenvolvidas para tornar-se especialista em um domínio, o tutor pode planejar 

conscientemente as seções de tutoria. Conhecer esse conjunto de habilidades 

também facilita ao tutor identificar as dificuldades do aprendiz causadas pela 

carência no desenvolvimento de habilidades específicas. Entretanto, mesmo 

sem esse conhecimento formalizado, o humano consegue perceber a 

necessidade de intervenção na tutoria para um aprendiz em particular. 

Essa tutoria ou treinamento adequado ao desenvolvimento pericial do 

aprendiz é possível porque os elementos de comunicação entre os humanos 

permitem ao tutor perceber as habilidades e dificuldades do aprendiz. As 

perguntas, as colocações causadas por uma crença equivocada, os gestos, o 

tom de voz, entre outros elementos, permitem ao tutor perceber quais são as 

dúvidas e necessidades do estudante naquele momento da aprendizagem. 

Já na tutoria apoiada por computador, os elementos de comunicação 

entre o aprendiz e a máquina são bem mais restritos, geralmente, resumindo-

se ao mouse, teclado e monitor. Além disso, o que é ainda mais agravante é a 

incapacidade perceptiva da máquina, comparada à percepção do tutor 

humano. Dessa forma, conhecer as componentes da expertise em um domínio, 

como elas ocorrem e são treinadas, torna-se essencial para a construção de 

tutores automáticos que considerem o desenvolvimento do aprendiz no 

momento da interação. 

Até o presente momento, não se tem conhecimento de um trabalho que 

apresente e formalize as habilidades táticas e estratégicas da expertise no jogo 

de xadrez de maneira sistemática. No contexto em que esta pesquisa foi 

realizada, no Projeto de Tipificação do Ensino de Xadrez - Protex (DIRENE et 

al., 2004), esta era uma necessidade. E foi exatamente pelo contexto no qual 

esta pesquisa foi realizada que se optou por identificar as habilidades táticas e 

estratégicas da expertise em xadrez, sem direcionar esforços para identificar 

capacidades psicológicas ou fatores externos que talvez influenciem o 

desempenho dos enxadristas durante as partidas. 
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2 A expertise no xadrez 
 

Esta seção dedica-se às pesquisas realizadas anteriormente, as quais 

tiveram alguma influência nos resultados do presente trabalho, principalmente 

aquelas relacionadas à expertise, aprendizagem e características de 

especialistas no jogo de xadrez.  

Binet (1894) apresentou três características de enxadristas jogadores de 

simultâneas às cegas13: 1) eles percebem as posições e as sequências de 

movimentos em uma partida como unidades bem estruturadas e não como 

peças e movimentos individuais dissociados; 2) eles não têm em mente uma 

imagem completa do tabuleiro, mas uma imagem de forma inacabada na qual 

eles procuram reconstruir continuamente os detalhes da posição corrente; e 3) 

eles não veem as peças, então os detalhes de cor e forma das peças são 

abstraídos, logo, sua memorização é do tipo visual abstrata e não do tipo visual 

concreta. 

Cleveland (1907) identificou cinco estágios de aprendizagem pelos quais 

os enxadristas passam durante seu desenvolvimento nesse domínio: 1) 

aprendizagem das regras e realização dos movimentos de forma automatizada; 

2) realização de movimentos de defesa e ataques individuais com o objetivo de 

capturar peças de seu adversário, mas sem tática e estratégia definidas; 3) 

aprendizagem da relação entre as peças, o valor dos grupos e das peças como 

parte dos grupos; 4) planejamento consciente do desenvolvimento sistemático 

das peças durante a partida; e 5) aquisição do sentido posicional no domínio do 

xadrez. 

De Groot (1946) identificou em sua pesquisa vários fatores que, segundo 

suas conclusões, influenciam o talento no jogo de xadrez. Dentre eles estão: 1) 

pensamento esquemático bidimensional, relacionando o espaço do tabuleiro às 

possibilidades de movimentos das peças, à cooperação ou à oposição entre 

elas; 2) capacidade de memória, entendida como conhecimento (princípios) e 

experiência (expertise); 3) capacidade de aprender progressivamente, 

                                                             
13 “Em uma partida simultânea às cegas um enxadrista de maior força joga simultaneamente 
contra vários adversários ao mesmo tempo, sem que possa ver os tabuleiros. Ele faz os lances 
verbalmente, usando a notação de xadrez, e alguém lhe transmite as respostas aos lances 
também pela notação” (SILVA, 2004, p. 40). 
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refinando e criando novas regras a cada experiência; 4) capacidade de testar 

hipóteses para reajustá-las, modificá-las ou trocá-las por outras, caso as 

evidências sejam incompatíveis; 5) capacidade de manter e rastrear complexos 

sistemas hierárquicos de problemas e subproblemas durante o processo de 

pensamento.  

Além dos fatores que influenciam o talento no jogo de xadrez, os 

resultados da pesquisa de De Groot (1946) o levaram à conclusão de que a 

memória dos enxadristas, para assuntos enxadrísticos, organiza-se de forma 

diferente nos jogadores fortes e nos fracos. Miller (1956) estudou sobre a 

capacidade de armazenamento de blocos (chunks) de informação (ou palavras) 

na memória de curta duração e concluiu que esta capacidade é de 

aproximadamente 7 (±2, ou seja, de 5 a 9 palavras ou blocos), mas que se 

pode ampliar essa capacidade por meio de treinamento (MILLER, 1956). Simon 

e Chase (1973), que realizaram experimentos com auxílio de software, 

estimam que os mestres e os grandes mestres têm de 10 mil a 100 mil padrões 

de peças no tabuleiro em sua memória de longo prazo. 

Pesquisas recentes e específicas sobre perícia foram desenvolvidas na 

área de radiologia médica (DIRENE; SCOTT, 2001; LESGOLD et al., 1989). 

Por causa do espaço interdisciplinar existente entre essa área e o xadrez 

(DIRENE et al., 2004), alguns dos resultados das pesquisas nesta área 

puderam ser generalizados e aplicados também ao xadrez. 

 

3 Metodologia 
 

A metodologia envolveu quatro passos: 1°) pesquisa bibliográfica para 

identificar as possíveis habilidades da expertise no xadrez; 2°) realização de 

um estudo empírico para verificar as habilidades candidatas identificadas na 

pesquisa bibliográfica e identificar outras possíveis habilidades da expertise 

nesse jogo; 3°) análise dos dados do estudo empírico; e 4°) formalização das 

habilidades táticas e estratégicas da expertise no xadrez. 

As atividades realizadas no estudo empírico foram: a) Observação em 

ambiente de treinamento de xadrez com tutoria um para um; b) Observação de 

uma partida, e a respectiva análise post-mortem, jogada pelos aprendizes entre 
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si e por cada especialista contra o computador (“robodificil” do ambiente Xadrez 

Livre: http://xadrezlivre.c3sl.ufpr.br); c) Entrevistas com aprendizes, instrutores 

e especialistas em xadrez; d) Questionários para aprendizes e instrutores, 

buscando identificar a opinião dos instrutores e dos próprios aprendizes sobre 

quanto daquelas habilidades eles achavam ser bem desenvolvidas por níveis. 

A técnica utilizada neste passo foi a de estudos exploratório-descritivos 

combinados (MARCONI; LAKATOS, 1999), cujos procedimentos de 

amostragem são flexíveis e possibilitam encontrar tanto descrições 

quantitativas quanto qualitativas e detalhadas. Para o registro das situações e 

dos fatos observados foram realizadas anotações e filmagens. 

Esta pesquisa foi realizada para identificar habilidades. Por isso, os 

iniciantes não participaram do estudo empírico, já que eles estão, ainda, na 

fase de aquisição dos princípios. Participaram da pesquisa seis aprendizes, em 

diferentes níveis de desenvolvimento dentro do nível intermediário (I1, I2 e I3); 

seis especialistas (E), dos quais três possuem titulação aferida pela Federação 

Internacional de Xadrez (Fide); e cinco instrutores (T). 

Para a seleção dos elementos da população pesquisada foi utilizada a 

técnica de amostragem não probabilística por tipicidade (MARCONI; 

LAKATOS, 1999), para selecionar sujeitos considerados representativos de 

vários níveis de desenvolvimento pericial no jogo. As observações, envolvendo 

os aprendizes e um dos instrutores, foram realizadas em uma escola pública de 

Curitiba; já as que envolveram os especialistas e os outros quatro instrutores, 

no Clube de Xadrez de Curitiba (CXC). 

O terceiro passo metodológico foi a análise dos dados do estudo 

empírico, que compreendeu as atividades: I) transcrição das filmagens 

realizadas nas atividades a e b do estudo empírico; II) análise das entrevistas 

dos aprendizes e do instrutor referente a cada aprendiz; III) anotação e 

descrição sucinta das habilidades que se apresentaram como candidatas a 

componentes da expertise em xadrez; IV) análise das entrevistas dos 

especialistas, para verificar a existência de algum aspecto relacionado à 

expertise no jogo que não estivesse já representado pelas habilidades 

candidatas listadas na atividade III deste passo metodológico; V) análise dos 
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questionários, verificando consistência com os resultados das atividades I, II, III 

e IV deste passo metodológico. 

O quarto passo metodológico foi a formalização das habilidades táticas e 

estratégicas da expertise em xadrez. Deste passo participaram os autores 

deste trabalho e um especialista Grande Mestre Internacional. As discussões 

realizadas nesta atividade permitiram formalizar e organizar taxonomicamente 

as habilidades identificadas nos passos anteriores. 

 

4 Habilidades táticas e estratégicas da expertise no xadrez 
 

Esta seção descreve as habilidades táticas e estratégicas da expertise 

no xadrez identificadas na presente pesquisa. Tais habilidades estão 

organizadas de forma taxonômica, levando em consideração a relação 

existente entre elas. São indicadas a fase (passo metodológico) da pesquisa 

em que cada uma foi percebida e, sempre que possível, as pesquisas 

anteriores que são a elas relacionadas. Foram inseridas partes dos protocolos 

realizados no estudo empírico para explicar a ocorrência (ou o não 

desenvolvimento) de uma habilidade, ou que apresentam situações de 

treinamento para o seu desenvolvimento. 

O quadro 1, citado em algumas das próximas seções, apresenta a fala 

de um especialista, jogando de brancas, durante o post-mortem de sua partida 

contra o robô, referente à posição apresentada na figura 1. As jogadas são 

apresentadas em anotação algébrica. 

 

QUADRO 1 - COMENTÁRIOS DE UM ESPECIALISTA NO POST-MORTEM DE SUA 
PARTIDA CONTRA O ROBÔ 

19.¥b2. Eu não troco (19.¦xc6) porque o peão (em b7) viria para o centro (com o lance 
19...bxc6) reforçar o peão central dele (de d5) e ameaçar meu cavalo (em b5). Eu tiro o bispo 
para trás (para b2), seria um recuo aparentemente defensivo, porque defende um peão que já 
está defendido por um cavalo (b5), mas eu quero tirar o meu cavalo para uma casa mais 
central (d4), ameaçando a torre (c6), o bispo (e6) e o peão (f5) e me aproximando do rei das 
pretas. 
19...¦xc1. Ele troca uma torre. 
20.¦xc1. Eu não tomo com o bispo (20.¥xc1) porque ele está bom na diagonal. Eu tomo com a 
torre que ocupa a coluna. Minha vantagem aparentemente aumenta. Eu tenho uma casa de 
invasão (porque está protegida pela torre) na sétima (o participante quer dizer que a casa c7 
está protegida tanto pelo cavalo em e6 quanto pela torre em c1). Ele precisa agir rapidamente 
para não ficar em uma posição perdida rápida. 
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20...f4. E ele faz isso muito bem. O que mais me preocupava era o ataque no “flanco” do rei 
que desde a abertura inicial das pretas atacaram desse lado. 
21.¤d4. Aqui que certamente eu errei. Agora que eu estou vendo onde é que eu errei... na 
partida eu joguei muito rápido achando que estava tudo sob controle, e fiz a minha jogada 
planejada, que era ameaçar o bispo (em e6), que por consequência ameaça a dama (em d8) e 
a torre (em f8. O participante faz referência que se capturar o bispo em e6 com o cavalo, 
estaria ameaçando a dama e a torre do adversário). Materialmente eu joguei errado porque ele 
iria se defender ou iria fugir com o bispo. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais eu iria 
eliminar esse cavalo (em e4) que está muito forte perto do meu rei. 
21...fxg3. Só depois que ele fez essa jogada, que foi muito boa pra ele, que eu percebi que o 
ataque dele viria muito rápido e eu provavelmente vou perder a partida. Mas, mesmo assim, eu 
fiquei curioso para saber como ele iria me ganhar. 
22.¤xe6. Eu capturei o bispo de graça ameaçando a dama e a torre. Ou seja, eu vou ganhar 
no total das contas uma torre e um bispo gastando só um cavalo. Ganhei uma torre inteira. 
22... gxh2+. Mas, ele me ataca com xeque. Se eu saio com o rei para o lado (para h1 com 
23.¢h1), eu tomo um xeque aqui (com 23...¤xf2+) e posso perder a dama, provavelmente eu 
perca. Se eu capturar o peão (com 23.¢xh2), ele sai com a dama (23...£d6+) dando xeque e 
pega meu cavalo (com 24...£xe6). O cavalo que iria ganhar a partida já vai sumir e o meu rei 
está exposto... 
(Após a realização dessas jogadas, a posição fica como a mostrada na figura 2. Eles 
continuaram até o lance 27, momento em que o especialista desistiu da partida). 
 

FIGURA 1- POSIÇÃO ANTERIOR a 
19.¥b2 

FIGURA 2 - POSIÇÃO APÓS 22... 
gxh2+ 
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4.1 Avaliação e seleção 

Refere-se à habilidade de avaliar uma posição ou um conjunto de peças 

específicas para a tomada de decisão. A avaliação e a seleção são realizadas 

a partir da análise das demais habilidades da expertise já desenvolvidas pelo 

jogador. Esta é, provavelmente, a habilidade usada com maior frequência 

durante o contato com o jogo de xadrez. Ela é utilizada toda vez que o jogador 

precisa decidir a próxima jogada ou para avaliar uma posição considerando a 

partida como um todo. O quadro 1 tem exemplos de avaliação e seleção de 
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jogadas. A avaliação de uma posição pode ser vista, por exemplo, na última 

fala do especialista referente à jogada 20 das brancas. 

O reconhecimento desta habilidade como diferenciada das demais 

ocorreu no último passo metodológico. Até então, ela era vista como parte 

integrante de cada uma delas. Entretanto, sua diferenciação das demais se faz 

necessária, já que é o peso dado a cada habilidade já adquirida (avaliação) que 

define o melhor caminho (seleção) a ser seguido em uma determinada 

situação. Apesar de ter sido identificada tardiamente como uma habilidade 

específica, todas as referências sobre xadrez consultadas na fase de pesquisa 

bibliográfica discorriam de alguma maneira sobre avaliação e seleção. 

 

4.2 Classificar e reconhecer padrões de peças 
Refere-se à habilidade de classificar um conjunto de peças dispostas no 

tabuleiro como um padrão e armazená-lo na memória juntamente com 

informações associadas, e, posteriormente, reconhecer esse padrão, buscando 

na memória as informações a ele associadas. Um exemplo ocorreu durante um 

treinamento, no qual o instrutor explicou ao aprendiz sobre a posição: Brancas: 

¢d6, d7; Pretas: ¢d8, que corresponde a empate. Assim, o aprendiz passou a 

reconhecer tal posição como empatada. 

Um exemplo de como essa habilidade pode ser treinada é apresentado 

no quadro 2, onde I1 tenta resolver um exercício de final, cuja posição inicial 

era a apresentada na figura 3. O objetivo do aprendiz era dar xeque-mate 

jogando com as brancas. Como I1 chegou sete vezes a uma posição 

empatada, mostrada na figura 4, T interveio. 
 

QUADRO 2 - EXPLICAÇÃO DO TUTOR SOBRE POSIÇÃO DE EMPATE 

Vamos lá, vou te explicar o exercício. Quando é essa posição (figura 3) não é empate. Se fosse 
essa (figura 4), seria. E era o que você estava fazendo... 
(T montou novamente a posição inicial, da figura 3). 
...você está jogando aqui (1.¢c6) e eu aqui (1...¢c8), você está jogando aqui (2.d6) e eu aqui 
(2...¢d8) e você está jogando aqui (3.¢d5). Isso (figura 4) é empate! Não tem outro jeito! Você 
pode fazer o (movimento) que você quiser que não tem como fugir do empate, olhe... 
(realizando os movimentos que se repetiam durante as tentativas de solução do exercício por 
I1: 3...¢d7 4.¢c5 ¢d8 5.¢c6 ¢c8 6.d7+ ¢d8 7.¢d6). 
...Afogou! Ou joga para cá (7.¢c5), perde o peão (7...¢xd7), empatou. Assim (figura 4) é 
empate e é essa posição que você está deixando... 
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FIGURA 3- POSIÇÃO INICIAL DO 
EXERCÍCIO 

FIGURA 4- POSIÇÃO EMPATADA 
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A desconfiança da existência desta habilidade iniciou-se durante a 

pesquisa bibliográfica, com base nos estudos relacionados à memória (DE 

GROOT, 1946; MILLER, 1956; SIMON; CHASE 1973), e a padrões visuais. A 

confirmação ocorreu no estudo empírico, quando a classificação e o 

reconhecimento dos padrões ocorrem frequentemente durante os treinamentos 

e partidas de xadrez. Durante o estudo empírico foi identificada uma 

característica dos jogadores que foi classificada como uma sub-habilidade 

desta, a capacidade de classificar e reconhecer padrões transformados, 

descrita a seguir. 

 

4.2.1 Classificar e reconhecer padrões transformados 
Refere-se à habilidade de efetuar transformações sobre um padrão e 

verificar a equivalência com padrões já aprendidos. Assim, a partir de um 

padrão aprendido, podem ser derivados outros padrões de peças que podem 

configurar um padrão equivalente ou uma exceção. Essas transformações 

podem ser translações, rotações e espelhamento, ou, ainda, combinações 

dessas três transformações básicas. As figuras 5 a 8 apresentam exemplos 

nos quais o quadro transparente indica o padrão aprendido e os quadros 

acinzentados indicam o padrão transformado. 

Suponha que um enxadrista aprendeu que a posição: Brancas: ¢e6, £d6; 

Pretas: ¢e8 corresponde a “afogamento do rei”, portanto, uma posição 
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empatada. Quando esse padrão ocorrer em colunas diferentes, como na figura 

5, será necessário efetuar uma translação no padrão visualizado para 

reconhecê-lo como equivalente ao já aprendido e, portanto, como uma posição 

empatada. Essa mesma configuração pode também ocorrer nos outros lados 

do tabuleiro, como na figura 6, necessitando efetuar uma rotação de ±90 ou 

180 graus na configuração para reconhecê-la como equivalente ao padrão 

aprendido. 

Outra situação possível é mostrada na figura 7, na qual o mesmo padrão 

ocorre com a dama do lado direito do rei, necessitando efetuar um 

espelhamento horizontal, ou do lado esquerdo e nas primeiras linhas, 

necessitando um espelhamento vertical, para classificar a posição como 

equivalente à do padrão aprendido e, portanto, como uma posição empatada. 

 

FIGURA 5 – TRANSLAÇÃO FIGURA 6- ROTAÇÃO 
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FIGURA 7- ESPELHAMENTO FIGURA 8- EXCEÇÃO 
PADRÃO NÃO 
EQUIVALENTE 
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Entretanto, nem sempre os padrões transformados são equivalentes, 

conforme pode ser visto na figura 8. Na posição: Brancas: ¢d6, d5; Pretas: ¢d8 

é possível forçar vitória para as brancas. Já esse mesmo padrão transladado 

para a primeira ou para a última coluna configura exceção, já que não é 

possível forçar a saída do rei preto da casa de promoção do peão branco. 

Durante as tutorias humano-humano observadas, ao perceber a 

dificuldade do aprendiz, o tutor apresentava o mesmo padrão transformado, e 

explicava quando eram equivalentes ou quando eram exceções. Esta 

habilidade foi identificada durante uma seção tutorial na qual o aprendiz parou 

de afogar o rei adversário nas últimas linhas do tabuleiro, pois aprendeu sobre 

aquele padrão, mas continuou afogando-o nas laterais do tabuleiro. A partir de 

então, pôde-se perceber a ocorrência desta habilidade em várias outras 

situações observadas do estudo empírico. 

 

4.3 Perceber relação dinâmica entre padrões 
Refere-se à habilidade de reconhecer a possibilidade de chegar a outras 

posições a partir da posição corrente. Esta habilidade depende da classificação 

e reconhecimento de padrões de peças, pois, em geral, o enxadrista consegue 

perceber a relação dinâmica entre posições já conhecidas por ele. Durante os 

treinamentos, após aprender sobre um padrão e reconhecê-lo quando ocorria, 

os aprendizes passavam a identificar a ocorrência futura desse padrão, antes 
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de chegar à posição. Já os especialistas conseguem prever, no meio de jogo, 

qual tipo de final terá a partida. 

Um exemplo de como essa capacidade pode ser treinada é apresentado 

no quadro 3, onde I1 tenta resolver um exercício de final. A partir de alguns 

lances, quando a posição fica como mostra a figura 10, o tutor intervém. Pode-

se perceber que a posição da figura 10 é praticamente a mesma da figura 9, 

transladada uma coluna à direita. 

QUADRO 3. DIÁLOGO TUTORIAL DURANTE A RESOLUÇÃO DE UM EXERCÍCIO 
DE FINAL 

T Você se lembra do exercício que fizemos há pouco? (Fazendo referência ao exercício de 
final da posição mostrada na figura 9) 

I1 Lembro. 
T Esse é bem parecido. 
I1 E se eu jogar aqui (1.¢e6)? 
T Para...? 
I1 Para fazer o seu rei mudar para cá (¢f8) ou para cá (¢d8). 
T E o que acontece? 
I1 Eu adianto o meu rei e o seu (rei) não tem mais como voltar. 
T Ok. Então vamos lá (1...¢d8. E continuaram com as seguintes jogadas: 1.¢e6 ¢d8 

2.¢f7 ¢d7 3.e6+ ¢d6 4.e7 ¢d5 5.e8=£).  
Beleza. Não precisa dar xeque-mate, porque você já sabe fazer isso bem. Agora anote 
na súmula! 

 
 

FIGURA 9 - POSIÇÃO JÁ RESOLVIDA FIGURA 10 - POSIÇÃO TRANSLADADA 
(DEPOIS DE 1.¢e6) 
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A identificação desta componente ocorreu durante a análise dos dados 

do estudo empírico. No entanto, indícios de sua existência surgiram ainda 

durante a pesquisa bibliográfica, por meio de generalização da habilidade de 
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“visão perspectiva de evolução do quadro diagnosticado” no domínio radiologia 

médica (DIRENE; SCOTT, 2001). A pesquisa de De Groot (1946) também fala 

sobre a habilidade dos jogadores de manter e gerenciar sistemas hierárquicos 

durante o processo de pensamento. 

 

4.4 Definir metas 
Refere-se à habilidade de definir metas a serem alcançadas a partir de 

uma dada posição. A definição de uma meta é realizada avaliando as posições 

às quais se pode chegar a partir da posição corrente e selecionando a que 

parece mais vantajosa (ou menos desvantajosa) para o jogador. No quadro 1, 

pode-se perceber que a meta do especialista, nos lances 19 e 20, era criar uma 

casa de invasão para se aproximar do rei adversário. 

Um exemplo de como essa habilidade pode ser treinada é apresentado 

no quadro 4, onde I2 tenta dar xeque-mate nas pretas. A posição inicial do 

exercício é mostrada na figura 11. Após quatro tentativas sem sucesso na 

solução do exercício, T interveio. 

 

QUADRO 4 - DIÁLOGO TUTORIAL DURANTE A RESOLUÇÃO DE UM EXERCÍCIO 
DE FINAL 

T _ O que você tem que fazer... o que as brancas têm que fazer para ganhar das pretas? 
I2 _ Dar a volta no tabuleiro. 
T _ Com qual peça? Como? 
I2 _ Assim (levando o rei branco até a casa d7, sem explicar como faria isso). 
T _ Por quê? Aí vai ter [xeque] mate? Para você chegar com o rei aqui (em d7), eu vou 

promover... e se eu promover ali (em d1) eu ganho. 
I2 _ Se eu jogar aqui (1.¢f5) você joga aqui (1...d3)? 
T _ Sim. 
I2 _ Aí eu avanço o peão para promovê-lo (2.e8=£+). 
T _ E eu tomo (2...¢xe8). 
I2 _ Eu jogo aqui (3.¢e6). 
T _ Aí eu avanço meu peão (3...d2). 
I2 _ Eu jogo aqui (4.f7+). 
T _ E eu aqui (4...¢f8). E aí? 
I2 _ Não dá. 
T _ Não dá! Vamos voltar então (e montaram novamente a posição inicial do exercício). 

O primeiro objetivo é segurar esse peão, não é? 
I2 _ É (e continuaram discutindo as possibilidades até I2 conseguir dar xeque-mate) 
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FIGURA 11 – POSIÇÃO DE UM EXERCÍCIO DE FINAL 

XABCDEFGHY 
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A identificação da habilidade de definir meta surgiu no estudo empírico, 

quando o instrutor desafiava os aprendizes a definirem metas a serem 

cumpridas a partir de determinadas posições. Voltando aos trabalhos 

consultados na pesquisa bibliográfica, foi possível perceber que a discussão 

sobre estratégia e tática na pesquisa de Silva (2004) e o quarto estágio de 

aprendizagem na pesquisa de Cleveland (1907) relacionam-se com esta 

habilidade. 

 
4.5 Projeção da árvore de lances candidatos 

Refere-se à habilidade de projetar mentalmente as sequências de lances 

candidatos a serem feitos a partir de uma posição. No meio enxadrístico, a 

projeção desses lances é comumente chamada de “cálculo de variantes”. É 

esta habilidade que permite visualizar possíveis caminhos para alcançar metas 

definidas durante a partida. 

A altura da árvore é dada pela quantidade de lances representados em 

um galho, da raiz à folha – um lance corresponde a duas jogadas, uma de cada 

jogador. Uma árvore contendo todas as possibilidades a partir de uma posição 

tem um número muito grande de galhos, mesmo para alturas pequenas e 

posições simples. Como a capacidade da memória de trabalho humana é 

limitada, os enxadristas “podam” os galhos desinteressantes em vez de 
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calcular toda a árvore de lances possíveis. Assim, conseguem calcular poucos 

galhos da árvore com altura maior. 

O quadro 5(a) apresenta um exemplo de utilização da habilidade de 

projeção da árvore de lances por I3, que jogava de pretas, sobre o lance 

(1...£c7) referente à posição da figura 12. Já o quadro 5(b) exemplifica a 

utilização desta habilidade por um especialista que jogava de brancas, cuja 

posição é apresentada na figura 13. 

QUADRO 5 - EXEMPLO DE PROJEÇÃO DE LANCES POR I3 E POR UM 
ESPECIALISTA 

Joguei dama c7 (1...£c7) 
porque aí no futuro eu 
posso trocar (2...¤xd4), ele 
toma de bispo (3.¥xd4), eu 
levanto esse (3...e5) e tomo 
o bispo (3...exd4). 
 
 
 
 
 

 
Comentário de I3  
sobre uma jogada 

(a) 

O ideal aqui seria jogar cavalo d5 (1.¤d5), mas não dá, porque 
cavalo d5, ele vai comer a dama em d2 (1...£xd2), cavalo por 
e7 (2.¤xe7+), rei h8 (2...¢h8), bispo por d2 (3.¥xd2), e agora 
o peão está defendido, mas joga torre de f em e8 (3...¦fe8) 
atacando meu cavalo de e7. Cavalo volta pra d5 (4.¤d5), que 
é a única casa. Cavalo por d5 (4...¤xd5), peão de c por d5 
(5.cxd5), bispo por b2 (5...¥xb2), recuperando o peão. Torre 
b1 (6.¦ab1) ameaçando bispo (preto) e ameaçando (peão de) 
b7 e aí sobra bispo d4 xeque (6...¥d4+), eu vou ter que tirar o 
rei (7.¢h1) e ele defende o peão de b7 (por exemplo 7...b5) e 
chega num final igual. 

 
Comentário do especialista sobre uma jogada 

(b) 

 
FIGURA 12 - POSIÇÃO DA PARTIDA ENTRE 

DOIS APRENDIZES I3 

 
FIGURA 13 - POSIÇÃO DA PARTIDA ENTRE 

UM ESPECIALISTA E O ROBÔ 
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Comparando projeções realizadas por enxadristas em diferentes níveis 

de desenvolvimento, pode-se perceber que, quanto maior a experiência do 

jogador, maior sua capacidade de poda e maior a altura da árvore que ele 

consegue calcular. Para o treinamento dessa habilidade, nas seções de tutoria 
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humano-humano observadas no estudo empírico, o tutor pedia aos aprendizes 

que analisassem a posição, selecionassem a próxima jogada sem tocar nas 

peças, e ainda explicassem o porquê da escolha daquele lance. 

Esta habilidade foi identificada no início da pesquisa a partir de 

conversas com enxadristas, palestras sobre o jogo e análises de partidas 

assistidas. Além disso, a maioria dos livros técnicos sobre o jogo discute o 

cálculo de variantes a partir de posições de partidas de xadrez. 

 

4.5.1 Prever as melhores jogadas do adversário 
Refere-se à habilidade de selecionar galhos da árvore de lances 

possíveis que contenham, para cada lance, uma jogada ótima para si e uma 

jogada ótima para o adversário. Isso se baseia no fato de que o adversário, em 

sua vez de jogar, vai realizar a melhor jogada para ele mesmo, e não para o 

primeiro jogador, aquele que projetou a árvore. Entretanto, muitas vezes o 

galho selecionado tem jogadas ótimas para o jogador que a projetou e ruins 

para o seu adversário. 

A seleção equivocada do galho da árvore geralmente está relacionada a 

uma meta do jogador. Durante a projeção da árvore de lances, quando ele 

percebe a existência de um galho que chega à posição desejada, ele o 

seleciona. Mas, como as jogadas do adversário contidas no galho são ruins 

para ele (adversário), ele (adversário) geralmente realiza outras jogadas. Com 

isso, o primeiro jogador acaba não conseguindo alcançar sua meta e chega a 

uma posição pior do que a planejada. 

Isso ocorre com grande frequência até com os especialistas. O exemplo 

do quadro 1 ilustra bem a seleção de um galho da árvore de lances que não 

contém jogadas boas para o adversário. Com os jogadores menos experientes, 

a seleção de galho com jogadas ruins para o adversário ocorre com uma 

frequência ainda maior. 

O quadro 6 mostra um exemplo de diálogo tutorial no qual essa 

habilidade pode ser treinada. Após várias tentativas e discussões sobre as 

possibilidades de solução do exercício, o tutor pede ao aprendiz para dizer qual 

jogada ele faria de brancas e qual movimento ele achava que seria a resposta 

de pretas. A posição inicial é a mesma da figura 11. 
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QUADRO 6 - DIÁLOGO TUTORIAL DURANTE A RESOLUÇÃO DE UM EXERCÍCIO 
DE FINAL 

T _ O primeiro lance é aqui (1.¢f3). 
Eu respondo com esse (1...c6). 
Mas se ao invés de jogar aqui (2.¢e4), eu jogar aqui (2.¢f4). É bom? 

I2 _ Mais ou menos. 
T _ Por quê? Quando eu jogo rei lá (2.¢f4), o que você acha que as pretas vão fazer? 
I2 _ Avançar o peão pra c5. 
T _ Aqui (c5)? 
I2 _ É! 
T _ E agora, o que as brancas fazem? 
I2 _ Jogam aqui (3.¢f5). 
T _ Mas aí eu promovo (em d1). 

(I2 voltou o rei para f4 e continuou olhando para o tabuleiro) 
I2 _ Então eu jogo aqui (3.¢e4). 
T _ E o que você acha que as pretas devem fazer agora? 
I2 _ Voltar o rei. 
T _ Voltar o rei aqui (3...¢e8)? 
I2 _ É. 
T _ E agora o que as brancas devem fazer? 
I2 _ (4.¢d3) 

... 
 

A percepção dessa habilidade como uma possível habilidade da 

expertise em xadrez ocorreu logo no início das gravações do estudo empírico. 

Contudo, houve muita discussão até ela ser classificada como uma 

subcapacidade da projeção da árvore de lances. 

 

4.6 Abandonar hipóteses e definir nova meta 
Refere-se à habilidade de abandonar, quando necessário, uma hipótese 

para atingir um objetivo e definir uma nova meta. Isso é necessário quando o 

adversário faz jogadas não esperadas, por causa da seleção equivocada de 

um galho, ou quando o adversário faz a jogada esperada, mas a nova posição 

permite visualizar outra posição melhor do que a posição meta anterior. Mas, 

às vezes, o jogador está tão obcecado em cumprir sua meta que não percebe 

que o adversário irá impedi-lo. No exemplo do quadro 1, a necessidade da 

redefinição de meta do especialista ocorre no lance 21. Como isso não ocorreu, 

ele ficou em desvantagem e acabou perdendo a partida. 

A percepção desta habilidade surgiu no estudo empírico. Tanto nos 

treinamentos gravados quanto nas partidas existiram inúmeros casos nos quais 
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o jogador insistia em tentar alcançar uma meta “contando com a colaboração 

das jogadas do seu adversário”, até mesmo quando o adversário realizava um 

movimento inesperado. 

 

4.7 Memorizar subárvore de lances 
Refere-se à habilidade de memorizar uma subárvore da árvore de lances 

referente a uma determinada posição. Esta habilidade é muito utilizada nas 

aberturas, nas quais os enxadristas realizam suas jogadas mecanicamente, 

sem perder tempo naquelas posições. 

A desconfiança da existência desta habilidade surgiu durante o estudo 

empírico, no qual os aprendizes faziam aberturas naturalmente, sem parar para 

analisar a jogada seguinte. Já no post-mortem das partidas dos especialistas, 

muitas vezes eles nem explicavam as jogadas da abertura, porque não haviam 

pensado sobre elas durante a partida. 

 
4.8 Reconhecer etapas da partida (abertura, meio-jogo e final) 

Refere-se à habilidade de identificar, numa dada posição, se a partida 

está na etapa de abertura, meio-jogo ou final. Embora os limites entre as 

etapas das partidas não sejam bem definidos, comumente tais etapas 

influenciam a avaliação de outras habilidades, como avaliação material relativa, 

administração posicional e definição de metas. 

A desconfiança da existência desta habilidade ocorreu no início da 

pesquisa a partir de conversas com enxadristas e análise de partidas 

assistidas. A confirmação ocorreu no estudo empírico, em que a etapa da 

partida era citada para justificar certas jogadas. Além disso, muitos livros 

técnicos de xadrez discorrem sobre as etapas do jogo. 

 

4.9 Administração do tempo 
Refere-se à habilidade de administração do tempo (do relógio) durante a 

partida. De acordo com os especialistas entrevistados, a desvantagem de 

tempo pode influenciar a qualidade da análise das demais habilidades, 

afetando a precisão da avaliação e seleção durante a partida. 
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Esta habilidade foi identificada no início da pesquisa a partir de 

conversas com enxadristas, palestras sobre xadrez e análises de partidas 

assistidas. Além disso, o tempo é outro tema naturalmente abordado no meio 

enxadrístico, justificando o estudo aprofundado de aberturas e de memorização 

de padrões e subárvore de lances. 

 

4.10 Administração material 
Refere-se à habilidade de administração material (as peças) durante a 

partida, tentando conseguir vantagem sobre o adversário. Para tanto, é 

necessário saber o valor inicial de cada peça, saber o valor relativo das peças 

de acordo com seu posicionamento e etapa da partida, e realizar trocas 

materiais vantajosas para si ou sem sair perdendo. 

Como alguns aspectos desta habilidade são desenvolvidos em estágios 

diferentes da aquisição de expertise, ela foi subdividida em três sub-

habilidades: 1) Avaliação material absoluta, baseada somente no valor inicial 

da peça; 2) Avaliação material relativa, que leva em consideração aspectos 

como a etapa da partida e o posicionamento da peça; e 3) Administração 
material, que se refere à administração do material durante toda a partida, 

realizando trocas vantajosas ou sem sair perdendo. 

No quadro 1, os comentários feitos pelo especialista indicam que no 

lance 22 ele fez uma avaliação material absoluta, que por falha na avaliação 

material relativa não capturou o cavalo preto no lance 21, e não conseguiu 

administrar seu material, já que posicionalmente estava em desvantagem. 

De acordo com os instrutores e especialistas entrevistados, a avaliação 

material absoluta é, geralmente, a primeira a ser desenvolvida pelos 

enxadristas. Entretanto, como a administração material durante a partida inteira 

depende do desenvolvimento de outras habilidades, como administração 

posicional, etapas da partida e projeção da árvore de lances, a administração 

material na partida inteira não é uma tarefa trivial. 

Esta habilidade foi identificada ainda na fase de pesquisa bibliográfica, a 

partir do terceiro estágio de aprendizagem apontado por Cleveland (1907), de 

conversas com especialistas e de análise de partidas assistidas. Além disso, a 
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avaliação material é um dos temas mais abordados nos livros técnicos sobre 

xadrez. 

 

4.11 Administração posicional 
Refere-se à habilidade de jogar mantendo suas peças em posições 

estratégicas no tabuleiro para proteger suas próprias peças, controlar regiões 

importantes do tabuleiro e, ainda, atacar as peças do adversário. No quadro 1, 

logo na primeira fala, o especialista diz que não vai trocar a torre porque o peão 

adversário ficaria bem posicionado. 

A identificação desta habilidade ocorreu na pesquisa bibliográfica a partir 

do quinto estágio de aprendizagem (CLEVELAND, 1907) e do pensamento 

esquemático bidimensional (DE GROOT, 1946). No estudo empírico, várias 

ocorrências de utilização desta habilidade foram evidenciadas, permitindo 

subdividi-la em três sub-habilidades. 
 

4.11.1 Abstração dos esquemas tabuleiro-peça 
Refere-se à habilidade de abstração do relacionamento entre a 

geometria do tabuleiro e as características de movimentação de cada peça. A 

esta habilidade estão relacionados conceitos técnicos do xadrez tal como 

“regra do quadrado”, para verificar se o rei consegue alcançar um peão 

adversário antes da promoção. 
 

4.11.2 Reconhecer a harmonia das peças 
Refere-se à habilidade de reconhecer e manter padrões de peças 

harmonizadas durante a partida. Ela está relacionada com as habilidades de 

classificação e reconhecimento de padrões de peças, que também têm caráter 

estático, e é dependente da habilidade de abstração dos esquemas tabuleiro-

peça. 
 

4.11.3 Administrar a cooperação entre as peças 
Refere-se à habilidade de manter a cooperação das próprias peças no 

tabuleiro. Para tanto, precisa-se da abstração dos esquemas tabuleiro-peça. 

Esta habilidade também tem relação com a habilidade de reconhecer e utilizar 
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a harmonia das peças, e o que a diferencia da habilidade anteriormente 

descrita é justamente sua característica dinâmica. 
 

4.12 Abstração do tabuleiro 
Refere-se à habilidade de projetar mentalmente a posição do tabuleiro 

corrente durante a partida. Esta habilidade é que permite aos enxadristas jogar 

xadrez às cegas. Ela é influenciada pelo desenvolvimento das habilidades de 

classificação e reconhecimento de padrões e de memorização de subárvore de 

lances. Os padrões aprendidos e as subárvores de lances memorizados 

constituem blocos de informação que permitem ao enxadrista armazenar em 

sua memória de trabalho o tabuleiro completo. 

Esta habilidade foi identificada ainda na pesquisa bibliográfica, a partir 

dos trabalhos de Binet (1894), De Groot (1946), Miller (1956) e Simon e Chase 

(1973). No estudo empírico pode-se perceber que o desenvolvimento desta 

habilidade ocorre principalmente nos níveis mais avançados de aprendizagem 

no domínio. 
 

5 Desenvolvimento das habilidades táticas e estratégicas da 
expertise em xadrez 

 

Na análise dos dados das entrevistas, foi possível perceber uma estreita 

relação entre a força do jogador e sua experiência em xadrez. Experiência, 

aqui, refere-se à combinação de tempo com a frequência de contato com o 

jogo. Por exemplo, o sujeito de pesquisa com maior força, um Grande Mestre 

Internacional (GMI), não é o que sabe xadrez há mais tempo, mas, 

relacionando o tempo com a frequência de contato com o jogo, percebe-se que 

a experiência dele supera a de todos os demais sujeitos pesquisados. 

A partir da análise dos dados coletados no estudo empírico, foi possível 

realizar uma estimativa empírica a respeito do desenvolvimento de cada 

habilidade identificada por nível. Apesar de não ter um número grande de 

questionários respondidos e de seus dados não expressarem medidas exatas, 

já que lidam com a opinião dos instrutores sobre o desenvolvimento das 

habilidades por classe (intermediário: I1, I2 e I3, e especialistas) e dos 
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aprendizes sobre o seu próprio desenvolvimento, seus resultados constituem 

um dos instrumentos utilizados para a classificação das habilidades. 

Comparando as médias de respostas dos questionários dos aprendizes 

com as dos instrutores, percebe-se que os aprendizes superestimaram suas 

habilidades. Sendo assim, os resultados dos questionários dos instrutores 

tiveram um peso maior de influência do que os dos aprendizes na classificação 

das habilidades quanto ao seu desenvolvimento. 

Neste ponto, vale ressaltar que no estudo empírico foram consideradas 

duas grandes classes (intermediário e especialista). Contudo, a classificação 

das habilidades será feita em três grandes classes: intermediário iniciante (I1), 

intermediário (I2 e I3) e especialista (E). A separação da classe intermediário 

iniciante (I1) das outras subdivisões (I2 e I3) apresentou-se adequada para 

que, logo após a aprendizagem dos princípios, se enfatize o desenvolvimento 

das habilidades mais básicas. Assim, após o desenvolvimento total ou parcial 

destas mais simples, será possível enfatizar o desenvolvimento de habilidades 

um pouco mais complexas e que dependem das habilidades desenvolvidas na 

fase I1. 

A figura 14 apresenta a estimativa da porcentagem de desenvolvimento 

de cada habilidade por classe. Essa estimativa foi realizada empiricamente, 

sem um modelo matemático que descrevesse o comportamento evolutivo de 

desenvolvimento de cada uma delas. As habilidades são ordenadas de acordo 

com seu desenvolvimento por classe, buscando facilitar a identificação das 

componentes da expertise cujo treinamento deve ser enfatizado em cada fase. 
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FIGURA 14 - ESTIMATIVA DE DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES POR CLASSE 
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6 Conclusões 
 

Neste trabalho, foram identificadas e apresentadas de maneira 

sistemática as habilidades da expertise no jogo de xadrez. A partir da hipótese 

de que as habilidades enxadrísticas podem ser decompostas em componentes 

isoladas, foi realizado um estudo empírico com o objetivo de extrair 

informações por meio de observação do ambiente de convívio dos enxadristas, 

desde os que estavam começando a desenvolver habilidades até aqueles que 

já são especialistas no jogo. 

As atividades dos passos metodológicos realizados no estudo empírico 

permitiram identificar, além das habilidades que compõem a expertise, os 

aspectos relevantes sobre o desenvolvimento dessas habilidades, como elas 

são treinadas na tutoria humano-humano, como ocorrem em situações 

envolvendo enxadristas de diferentes níveis de desenvolvimento e, ainda, 

realizar uma estimativa sobre o desenvolvimento delas por classes. 

Entretanto, tais estimativas foram calculadas empiricamente, sem a 

utilização de um modelo matemático que descreva o desenvolvimento de cada 

habilidade pelos enxadristas em diferentes níveis de desenvolvimento no jogo. 

Portanto, pode-se dizer que quase nada se conhece sobre a evolução de cada 

componente da expertise. Já para medir a força de um enxadrista, existe um 

modelo matemático bem difundido, o rating, que representa o desenvolvimento 

da expertise global do jogador. 

Para definir um modelo matemático que descreva o comportamento 

evolutivo de cada componente da expertise, como o rating descreve a expertise 

global, seria necessário realizar um estudo dedicado a cada uma das 

habilidades separadamente. Após, combinar esses resultados e estudos de 

forma a obter um modelo representativo da evolução das componentes da 

expertise no xadrez. Sendo assim, sugere-se como trabalhos futuros a 

identificação das equações matemáticas que descrevem o comportamento 

evolutivo de cada componente da expertise em xadrez. 
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em busca de relações14 
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1 Introdução 
 

O interesse pela utilização do jogo de xadrez em contextos educativos 

vem crescendo nos últimos anos, a julgar pela extensa lista de artigos 

disponíveis no site da Federação de Xadrez dos Estados Unidos (UNITED 

STATES CHESS FEDERATION, 2009), que possui um acervo com os 

principais artigos e pesquisas que versam sobre esse tema. Esse interesse 

crescente se baseia, na maioria das vezes, na premissa de que o estudo e a 

prática sistemática do xadrez podem auxiliar na aprendizagem escolar dos 

alunos. Esta questão já foi aventada em 1977 pelo psicólogo holandês Adriaan 

De Groot (1977, p. 1): 

 
A introdução de aulas de xadrez em programas escolares causará 
modificação na aprendizagem dos alunos; essa modificação 
esperada na aprendizagem é suficientemente valiosa do ponto de 
vista educacional, para justificar (1) o esforço extra e o custo da 
organização que as aulas de xadrez vão exigir, e (2) o tempo a ser 
gasto por (professores e) alunos de xadrez, junto a, ou em vez de, 
outras disciplinas? Como o xadrez é uma atividade bastante barata - 
tabuleiro e peças podem ser confeccionados na escola, por exemplo - 
o ponto crucial é (2): valerá a pena o tempo gasto com o xadrez, do 
ponto de vista dos efeitos na aprendizagem dos alunos? (grifos de De 
Groot). 

 
                                                             

14 As reflexões desenvolvidas neste capítulo são parte da pesquisa de doutorado em 
educação/Unicamp, área de concentração Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação, 
do primeiro autor, sob orientação do segundo autor (SILVA, 2009). 
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Uma vez que o jogo de xadrez vem sendo utilizado largamente nas 

escolas com a premissa de auxiliar no desenvolvimento cognitivo dos alunos, o 

problema que motivou esta pesquisa é investigar se existe relação entre a 

expertise no jogo de xadrez e o raciocínio lógico. 

Não obstante, segundo Gobet e Campitelli (2006), a maioria dos 

estudos sobre o xadrez escolar carece de suporte empírico, e os que 

apresentam suporte empírico possuem graves problemas metodológicos. 

Entretanto, mestres e professores de xadrez têm plena convicção dos 

benefícios das aulas de xadrez, propondo que o xadrez desenvolve, dentre 

outras coisas, a inteligência geral, a habilidade para concentração, fortalece o 

ego, o autocontrole, a habilidade para análise e a habilidade para leitura. 

Todavia, há uma grande distância entre as afirmações que muitas 

vezes são encontradas na literatura enxadrística e os resultados não 

conclusivos de um número limitado de estudos. As evidências existentes 

parecem indicar que: a) os possíveis resultados do ensino opcional do xadrez 

são ainda uma questão aberta; b) ensino obrigatório do xadrez não é 

recomendável, pois pode resultar em problemas motivacionais; e c) quando o 

ensino do xadrez pode ser benéfico no início, os benefícios parecem diminuir 

com o aumento no nível enxadrístico, por causa da quantidade de prática 

necessária e a especificidade do conhecimento que é adquirido. 

As primeiras experiências com a introdução do jogo de xadrez nas 

escolas no Brasil foram marcadas por certo elitismo, pois mais se buscava 

selecionar talentos do que efetivamente favorecer a aprendizagem escolar dos 

alunos. Essa visão elitista decorre provavelmente do fato de o xadrez ser 

também uma atividade esportiva e, como tal, há uma valorização natural da 

vitória. Como no imaginário coletivo das pessoas há uma forte associação 

entre a expertise no xadrez e a inteligência, o fato de um jogador vencer o 

outro pode levar à ideia perniciosa de que é mais inteligente que o adversário. 

Dessa forma, não é incomum os enxadristas de alto nível passarem uma visão 

arrogante de suas habilidades para o público em geral. O escritor Millôr 
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Fernandes (2005, p. 55) captou bem esse sentimento no seu recado para o 

Grande Mestre Mequinho15: 
 
O xadrez tem tido sua prática incrementada apenas por motivos 
competitivos lamentáveis. Pois é um jogo que não melhora o ser 
humano para nenhuma outra prática, não o leva a melhor 
relacionamento humano, não o torna melhor cidadão no sentido de 
uma lição de vida ou ação social, nem mesmo à melhoria da 
linguagem rotineiramente falada. O xadrez desenvolve apenas o tipo 
de inteligência que leva o indivíduo a jogar melhor xadrez. 

 

Não obstante, a visão de que a inteligência não é um componente 

importante para a expertise no xadrez foi posta em xeque por um estudo 

recente16 no qual se mostrou que há uma correlação positiva entre inteligência 

geral, verbal e numérica e o rating dos participantes. Assim, quanto maior o 

rating do participante, melhor o seu desempenho nos testes de inteligência. 

Contudo, estes resultados nada podem dizer sobre a implicação causal dessas 

duas variáveis. 

Além dessa visão elitista do xadrez, que ainda não desapareceu 

completamente, não é raro encontrar, nos congressos de xadrez, educadores 

que defendam o ensino compulsório do xadrez nas escolas. Deve-se 

mencionar que a defesa do ensino obrigatório do xadrez nas escolas está 

baseada em uma visão ufanista de que o xadrez pode ser uma panaceia para a 

educação. 

 
2 Método 
 

2.1 Participantes 

 

Participaram desta pesquisa trinta alunos de Ensino Médio de uma 

escola pública de Curitiba. Para selecionar os participantes, foi feito um convite 

a todos os alunos do Ensino Médio que sabiam jogar xadrez, e os interessados 

foram classificados em três grupos com dez alunos cada: básico, intermediário 

e avançado. 
                                                             

15 É o maior jogador de xadrez brasileiro de todos os tempos. Teve seu auge no ano de 1977, 
quando foi considerado o terceiro melhor jogador do mundo, superado apenas por Anatoly 
Karpov e Viktor Korchnoi (http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=16115). 
16 Ver Grabner, Stern e Neubauer (2006, p. 11). 
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Para a composição do grupo avançado, o professor de xadrez da 

escola indicou os dez estudantes com melhor desempenho em competições, e 

também foi utilizada uma escala enxadrística, o rating (ELO, 1980)17, que 

quantifica o desempenho dos jogadores. O professor também selecionou os 

estudantes para os grupos intermediário e básico. 

Para melhor caracterizar os participantes, foi aplicado um questionário 

com 42 perguntas divididas em quatro partes: 1) Informações pessoais (4 

questões); 2) Você e sua família (12 questões); 3) Sobre o uso do computador 

(5 questões); e 4) Sobre o xadrez (21 questões). As partes 1, 2 e 3 foram 

adaptadas do questionário de 2006 do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (Pisa), enquanto a parte 4 foi desenvolvida para esta pesquisa. 

Esse questionário foi aplicado individualmente na biblioteca da escola, 

no horário de aula dos participantes, e seu preenchimento levou 

aproximadamente quinze minutos. As informações sobre nível enxadrístico, 

sexo, idade e série serão apresentadas nas tabelas a seguir. 

A Tabela 1 mostra o nível enxadrístico dos participantes. 
 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO QUANTO AO NÍVEL NO XADREZ 
 

NÍVEL N % 
Básico 10 33,33 

Intermediário 10 33,33 
Avançado 10 33,33 

Total 30 100 
Fonte: Silva (2010, p. 148). 

 

Na Tabela 2 pode-se ver o rating dos participantes avançados. Na 

segunda coluna pode-se ver o rating da Federação de Xadrez do Paraná 

(Fexpar), levando-se em conta que, quanto maior o rating, maior a expertise. 

Também se pode notar que somente um participante possui rating da 

Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e da Federação Internacional de 

Xadrez (Fide), pois para se obter rating CBX e Fide é necessário participar de 

competições nacionais e internacionais, respectivamente. Para o restante dos 

participantes, no campo rating CBX e Fide está assinalado SR, ou seja, sem 

                                                             
17 Para este estudo pesquisou-se os ratings da Federação de Xadrez do Paraná (2009), 
Confederação Brasileira de Xadrez (2009) e Federação Internacional de Xadrez (2009). 
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rating. Tanto os participantes básicos, assim como os intermediários, não 

possuem rating. 
 

TABELA 2 – RATING DOS PARTICIPANTES AVANÇADOS 
 

PARTIC.	   Fexpar	   CBX	   Fide	  
A1	   1625	   SR	   SR	  
A2	   1727	   SR	   SR	  
A3	   1715	   SR	   SR	  
A4	   1738	   SR	   SR	  
A5	   1765	   SR	   SR	  
A6	   1679	   SR	   SR	  
A7	   1834	   SR	   SR	  
A8	   1733	   SR	   SR	  
A9	   1666	   SR	   SR	  
A10	   2135	   2049	   2074	  

Fonte: Silva (2010, p. 148)18. 
 

Na Tabela 3 pode-se ver a distribuição dos participantes tomando por 

base o sexo dos participantes. 
 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO QUANTO AO SEXO 
 

SEXO N % 
Masculino 19 63,33 
Feminino 11 36,66 

Total 30 100 
Fonte: Silva (2010, p. 149). 

 

O xadrez é um jogo praticado geralmente por mais homens que 

mulheres, motivo pelo qual há um predomínio do sexo masculino na amostra 

(63,33%), conforme pode ser visto na Tabela 3. Na Tabela 4 pode-se ver a 

distribuição dos participantes tomando por base a sua idade. 
 

TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO QUANTO À IDADE 
 

IDADE N % 
14 08 26,66 
15 09 30 
16 04 13,33 
17 07 23,33 
18 02 6,66 

                                                             
18 As listagens de rating estão disponíveis nos seguintes endereços: Fexpar: 
<http://www.fexpar.com.br>; CBX: <http://www.cbx.org.br>; Fide: <http://www.fide.com>. 
Acesso em: 04/11/09. 



96 

 

Total 30 100 
Fonte: Silva (2010, p. 149). 

 

Observa-se na Tabela 4 que mais da metade dos participantes 

(56,66%) situam-se dentro da faixa etária dos 14 e 15 anos, e na Tabela 5 

pode-se ver que 53,33% dos participantes estavam cursando o 1° ano do 

Ensino Médio no momento da aplicação das provas. 
 

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO QUANTO À ESCOLARIDADE 
 

ANO N % 
1° 16 53,33 
2° 06 20 
3° 08 26,66 

Total 30 100 
Fonte: Silva (2010, p. 149). 

 

2.2 Instrumentos e procedimentos 

 

Foram utilizados dois tipos principais de instrumentos para a coleta de 

dados, uma escala para avaliação do nível de desenvolvimento cognitivo 

(EDPL), e foram jogadas partidas contra o computador. 

A Escala de Desenvolvimento do Pensamento Lógico foi utilizada para 

avaliar o nível de desenvolvimento cognitivo dos participantes. Ela foi 

construída em 1965 por François Longeot (LONGEOT, 1974) e foi baseada na 

teoria de Piaget. A escala é composta de cinco provas: Prova 1: Conservação 

do peso e do volume e Dissociação peso-volume; Prova 2: Permutações; Prova 

3: Quantificação de probabilidades; Prova 4: Oscilação do pêndulo; e Prova 5: 

Curvas mecânicas. 

As partidas de xadrez contra o computador (software Fritz) serviram 

para fornecer elementos concretos para caracterizar e diferenciar os 

participantes dos grupos básico, intermediário e avançado, além de servir para 

coletar material para a análise. Dessa forma, todos os trinta participantes 

jogaram uma partida contra o Fritz, e o tempo máximo de duração das partidas 

foi de duas horas (uma hora para cada jogador). 

Os dados da EDPL foram colhidos individualmente na biblioteca da 

escola seguindo as instruções fornecidas por Longeot (1974) e Macedo e 
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Torres (2005). As entrevistas duraram por volta de uma hora e trinta minutos e 

foram filmadas e gravadas no formato DVD para facilitar as transcrições. 

Para a coleta das partidas de xadrez contra o Fritz, o pesquisador 

levou um computador portátil com o software Fritz 1119 instalado. Os 

participantes conduziram as peças brancas e jogaram as partidas utilizando 

equipamento oficial (tabuleiro, peças e relógio de xadrez). As jogadas dos 

participantes foram introduzidas no computador pelo pesquisador, e as jogadas 

do computador foram transmitidas ao tabuleiro do participante também pelo 

pesquisador. Após o término de cada uma das 30 partidas, o pesquisador 

solicitou a cada participante que justificasse a escolha de cada jogada efetuada 

(análise post-mortem), e toda a sessão foi filmada. 

 
3 Resultados 
 

A análise dos dados foi dividida em três momentos principais: primeiro, 

foram estudadas as partidas jogadas contra o computador, cujo objetivo foi 

caracterizar e comparar os grupos básico, intermediário e avançado no tocante 

ao seu desempenho enxadrístico, e calcular seu índice de expertise no xadrez. 

Segundo, foram efetuadas comparações entre nível enxadrístico e 

desempenho na EDPL, que teve o objetivo de identificar em quais provas da 

EDPL os participantes apresentam melhor desempenho. E, por último, foram 

efetuadas comparações entre sexo, idade e série escolar na EDPL, para 

verificar se existem diferenças entre essas variáveis na EDPL. 

Uma vez que as partidas contra o computador forneceram diversas 

informações sobre o nível de conhecimento do xadrez dos participantes, foi 

possível calcular o índice de expertise no xadrez, que engloba os aspectos 

principais das partidas contra o computador. A tabela a seguir apresenta este 

índice. 
 

  

                                                             
19 Disponível em: <http://www.chessbase.com>. 



98 

 

TABELA 6 – ÍNDICE DE EXPERTISE NO XADREZ 
 

Expertise no xadrez 
Básico Intermediário Avançado 

Escore Corrigido Escore Corrigido Escore Corrigido 
Regras básicas 8,33 0,83 52,49 5,24 100 10 

Erro de xeque-mate 6 5,78 1 9,48 0 10 
Jogada ilegal 6 5,78 4 7,91 0 10 

Número de jogadas 14,2 4,73 19,2 6,4 24,8 8,26 
Vantagem decisiva 55,29 5,52 61,44 6,14 79,51 7,95 

Erro informado 24,96 2,49 12,22 1,22 42,42 4,24 
Abandonou 0 0 0 0 8 8 
Índice de 

conhecimento do 
xadrez 

25,13 36,39 58,45 

35,9% 51,98% 83,5% 
Fonte: Silva (2010, p. 180). 

 

Para obter o escore corrigido, todos os valores foram padronizados e 

todos os dados foram transformados em um valor entre 0 e 10. Para cada item 

de conhecimento do xadrez houve um procedimento, assim, no item regras 

básicas, o escore foi dividido por 10. 

Antes de calcular o escore corrigido do item erro de xeque-mate, 

primeiramente deve-se observar que há uma correlação negativa entre a 

expertise no xadrez e a quantidade de erros, ou seja, quanto melhor o nível no 

xadrez, menor a quantidade de erros de xeque-mate e jogadas ilegais. Dessa 

forma, os piores desempenhos somariam mais pontos. Para contornar esse 

problema, foi utilizada como escore corrigido a pontuação que faltava para 

atingir 10. Assim, 6 de 14,2 representa 42,25%, dividido por 10 dá 4,22. 

Portanto, o escore corrigido é 5,78. O escore corrigido para o item jogada ilegal 

foi obtido como na explicação anterior. 

Para o item número de jogadas foi feito o seguinte: uma partida de 60 

minutos dura em média 30 lances com aproximadamente 2 minutos por lance. 

Assim, 14,2 representa 47,33% de 30 lances, dividido por 10 dá 4,73. Para os 

itens vantagem decisiva e erro informado, o escore foi dividido por 10. Para o 

item abandonou não houve modificação no escore. 

Embora o índice de expertise do xadrez dos participantes básicos e 

intermediários tenha sido diferente, não houve diferença entre os desempenhos 

destes dois grupos no tocante à EDPL, sendo assim designados como não 

avançados no xadrez. 
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O gráfico a seguir sintetiza o índice de expertise no xadrez e o 

desempenho dos participantes nas quatro provas da EDPL que exigem nível 

cognitivo formal para resolução, bem como o desempenho geral na EDPL. 

 
GRÁFICO 1 – DESEMPENHO NAS PROVAS FORMAIS 

 
Fonte: Silva (2010, p. 191). 

 

O índice de expertise no xadrez mostra que o grupo de avançados no 

xadrez teve desempenho, no tocante ao conhecimento do xadrez, 47,38% 

superior ao grupo de não avançados no xadrez. 

Das quatro provas da EDPL que exigem nível cognitivo formal, os 

participantes avançados no xadrez tiveram desempenho superior em três 

delas: permutações, com desempenho 50% superior; probabilidade, com 

desempenho 27,14% superior20; e curvas mecânicas, com desempenho 

46,73% superior. No entanto, deve-se destacar que na prova do pêndulo o 

desempenho dos dois grupos foi idêntico. Pode-se ver que o desempenho 

geral na EDPL foi 31,7% superior para os avançados no xadrez. Nas quatro 

provas que exigem nível cognitivo formal, o desempenho dos avançados no 

xadrez foi 30,97% superior ao desempenho dos não avançados. 

 
 
4 Discussão 
 

Ao se discutirem as relações entre o nível enxadrístico e o pensamento 

                                                             

20 Cálculo feito da seguinte forma: 47,81 x 100 ÷ 65,62 = 72,86 – 100 = - 27,14. 
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formal, podem-se identificar quatro possibilidades, conforme apresenta o 

quadro a seguir. 

 
QUADRO 1 – RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL ENXADRÍSTICO E O PENSAMENTO FORMAL 

 

N Tipo de relação Símbolo Valor 

1 
 

Avançado e formal 
 

 V 

2 
 

Avançado e não formal 
  

F 

3 
 

Não avançado e formal 
  

V 

4 
 

Não avançado e não formal 
  

V 

Fonte: Silva (2010, p. 199). 
 

As relações 1 e 2 são as estudadas nesta pesquisa, e, se uma for 

verdadeira, a outra deverá, necessariamente, ser falsa. Dessa forma, segundo 

a hipótese desta pesquisa, os participantes avançados no xadrez, na sua 

maioria, devem apresentar um nível cognitivo formal (relação 1), e, 

inversamente, não devem ser encontrados majoritariamente dentre os 

participantes avançados níveis cognitivos não formais, ou seja, concreto e 

intermediário (relação 2). 

Os dados obtidos com os participantes classificados como avançados 

no xadrez são consistentes com as relações 1 e 2, pois 70% tiveram 

desempenho cognitivo formal na EDPL (relação 1), e, respectivamente, 30% 

obtiveram desempenho cognitivo não formal na EDPL (relação 2). 

As relações 3 e 4 são verdadeiras, pois dentre os participantes 

classificados como não avançados no xadrez (básicos e intermediários) deve 

haver aqueles que apresentem o pensamento formal (relação 3), pois jogar 

bem xadrez não é uma condição sine qua non para o desenvolvimento do 

pensamento formal, senão somente enxadristas atingiriam este pensamento, o 

que evidentemente não é verdade. Da mesma forma, como diz a relação 4, é 

perfeitamente normal um participante possuir um nível enxadrístico básico ou 

intermediário (não avançado) e não ter um nível cognitivo formal. 
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Os dados obtidos com os participantes classificados como não 

avançados no xadrez (básicos e intermediários) estão de acordo com as 

relações 3 e 4, pois 95% tiveram desempenho não formal (relação 4), e 

respectivamente 5% apresentaram nível cognitivo formal (relação 3). 

Os dados apresentados revelam que o desempenho geral na EDPL 

dos avançados no xadrez foi 31,7% superior se comparado aos não 

avançados. Das quatro provas da EDPL que exigem nível cognitivo formal, os 

participantes avançados no xadrez tiveram desempenho superior em três 

delas: permutações, com desempenho 50% superior; probabilidade, com 

desempenho 27,15% superior; e curvas mecânicas, com desempenho 46,73% 

superior. Considerando o resultado geral nessas quatro provas que exigem 

nível cognitivo formal, os participantes avançados no xadrez tiveram 

desempenho 30,97% superior ao desempenho dos não avançados. No 

entanto, deve-se destacar que na prova do pêndulo o desempenho dos dois 

grupos foi idêntico. 

Com relação à variável sexo, que na pesquisa de Macedo (1983, p. 

201) se mostrou relevante, em nosso estudo não demonstrou ser importante, 

pois não foi encontrada diferença significante entre os grupos do sexo 

masculino e feminino na EDPL. A hipótese alternativa foi formulada tomando-

se por base a existência de diferenças quantitativas e qualitativas no 

desempenho no jogo de xadrez nos dois sexos. 

Com relação às diferenças quantitativas, pode-se afirmar que o número 

de homens que praticam xadrez é bem maior que o número de mulheres. Uma 

pesquisa feita na Holanda nos anos de 1997 e 1998, intitulada Queen’s move 

(KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 2000, p. 48), mostra que apenas 5,13% dos 

praticantes do jogo de xadrez eram do sexo feminino. Para outros jogos de 

tabuleiro, como damas e go, o número de mulheres praticantes também foi 

bastante baixo (3,7% e 7,37% respectivamente). 

 

 

5 Considerações finais 
 

Ao se refletir sobre os benefícios educacionais que a introdução do 
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jogo de xadrez nas escolas pode proporcionar, pode-se afirmar que o ensino 

do xadrez nas escolas pode proporcionar dois tipos de benefícios: primeiro, 

“benefícios de baixo nível”, tais como melhora na concentração, aprender a 

perder, aprender que a melhora no desempenho vem junto com a 

aprendizagem, ou interesse pela escola mesmo em ambientes pobres de 

estímulos; e segundo, “benefícios de alto nível”, como aumento na inteligência, 

criatividade e desempenho escolar. As principais pesquisas sobre o xadrez 

escolar exploraram mais as possibilidades de “benefícios de alto nível”, e 

assim, obtiveram resultados confusos21. 

Dessa forma, entendemos que o xadrez escolar deve ser utilizado 

explorando mais os “benefícios de baixo nível”, como um meio para estimular e 

desenvolver nos alunos a autonomia, a autoestima, a atenção e a 

concentração, o autocontrole, a empatia, a socialização e a aquisição de 

regras. 

Assim, o xadrez escolar pode ser utilizado para exercitar a autonomia 

dos alunos, pois a todo instante é necessário tomar decisões pessoais e ser 

consequente com elas. No aspecto de autoestima, o xadrez pode ajudar o 

aluno a valorizar-se em termos desportivos (a vitória), artísticos (a estética de 

uma combinação) e pessoais, pois é possível comparar seu desempenho em 

dias diferentes, ou ainda comparar-se com outros alunos. O xadrez escolar 

também pode exercitar a atenção e a concentração dos alunos, pois é 

necessário, a todo instante, considerar todas as peças do tabuleiro e aprender 

que é importante evitar as distrações e manter o foco da atenção sobre os 

estímulos mais relevantes do jogo a cada momento. 

O xadrez escolar também pode auxiliar no autocontrole dos alunos, 

pois para vencer uma partida deve-se aprender a reter a impaciência e a 

                                                             
21 A tradução do artigo de Gobet e Campitelli (2006), publicada no livro A importância do 
xadrez, de Rubens Filguth (FILGUTH, 2007), chama de “benefícios de baixo nível” o que no 
texto original aparece como “benefícios de alto nível”, além de omitir os benefícios de baixo 
nível. A seguir o texto original: “[…] chess instruction may provide two types of gain: first, ‘low-
level gains’, such as improvement in concentration, learning to lose, learning that improvement 
comes with learning, or interest in school in underprivileged environments; and second, ‘high-
level gains’, such as increase in intelligence, creativity, and school performance.” Gobet, em 
comunicação pessoal, esclareceu que o texto publicado no livro de Filguth é uma tradução do 
texto em espanhol que está disponível no site 
<http://www.laplaza.org.ar/colabora/revision.htm>. No entanto, a versão em espanhol não 
possui os erros de tradução mencionados. 
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impulsividade, ou seja, deve-se aprender a esperar e não emitir respostas com 

excessiva rapidez. Além de exercitar o autocontrole, o xadrez escolar também 

pode estimular a empatia dos alunos, pois é necessário avaliar, a cada 

instante, os movimentos e as possibilidades de ação do adversário, juntamente 

com as suas reações físicas. Através do xadrez, os alunos podem aprender a 

sentir respeito e um pouco de compaixão pelo adversário que perdeu, 

sobretudo se ele for conhecido, ou se demonstrar reações de tristeza. Todos os 

alunos aprendem o que é ganhar e perder e também devem aprender a não 

manifestar reações exageradas em caso de vitória, respeitando assim o 

adversário que perdeu. 

No aspecto de socialização, deve-se ter em mente que não se pratica o 

jogo sozinho, e assim é necessário respeitar o silêncio e a sua vez de jogar. Ao 

final da partida, o aluno aprende a analisar a partida em conjunto, o que foi e o 

que deveria ter sido jogado (post-mortem). O aluno também aprende que deve 

manter a cordialidade com todos os participantes, e que é necessário 

cumprimentar o adversário no início e no final da partida. No aspecto de 

aquisição de regras, deve-se ter em mente que as regras do jogo são 

inalteráveis para todos, e que ninguém pode estabelecer suas próprias normas 

nem impor condições diferentes (GARRIDO, 2001, p. 83-84). 

Deve-se ter em mente que, na visão de Brenelli, jogar xadrez 

proporciona uma experiência de natureza lógico-matemática intensa que exige 

uma maior frequência de níveis de abstração refletida22. Essa afirmação de 

Brenelli é apoiada pela descrição das características do pensamento do 

jogador de xadrez durante uma partida, feita por Sunye (2004, p. 2): 

 
Durante uma partida, o jogador deve estabelecer um plano 
estratégico e operações táticas ao longo da mesma. Isto requer do 
mesmo não apenas a verificação de conhecimento anterior 
(recuperação de informações da memória) como a realização de uma 
verificação sistemática de possíveis combinações de lances, com o 
julgamento contínuo de cada situação resultante, em termos dos 
vários elementos do jogo (material e posicional). Deve, então tomar 
decisões, escolhendo alternativas que levem ao sucesso, dentro das 
finalidades do jogo. 
 

Portanto, o jogo de xadrez pode ser visto como um conteúdo 

                                                             
22 Informação fornecida em comunicação pessoal. 
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desafiador que implica uma lógica formal, ou seja, que proporciona desafios no 

plano formal. 

Entendemos que o xadrez, como todo jogo de regras, possibilita 

desencadear os mecanismos de equilibração cognitiva, e assim constitui um 

meio eficiente para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem das 

crianças (BRENELLI, 2003, p. 141). No entanto, deve-se ter em mente que 

jogar não é somente apropriar-se das regras: 

 
Jogar não é simplesmente apropriar-se das regras. É muito mais do 
que isso! A perspectiva do jogar que desenvolvemos relaciona-se 
com a apropriação da estrutura, das possíveis implicações e 
tematizações. Logo, não é somente jogar que importa (embora seja 
fundamental!), mas refletir sobre as decorrências da ação de jogar, 
para fazer do jogo um recurso pedagógico que permita a aquisição de 
conceitos e valores essenciais à aprendizagem (MACEDO; PETTY; 
PASSOS, 2005, p. 105). 

 

Finalizando, o problema que motivou esta pesquisa foi investigar se 

existe correlação entre a expertise no jogo de xadrez e o raciocínio lógico. Os 

dados apresentados permitem afirmar que existe uma correlação positiva entre 

o nível enxadrístico e o desempenho na EDPL, mas, embora se tenha 

encontrado essa correlação positiva, deve-se ter em mente que correlação não 

significa causação, pois a covariação é uma condição necessária, porém não 

suficiente para a causalidade23. 

No entanto, o fato de esta pesquisa haver encontrado uma associação 

entre pensamento lógico e expertise no xadrez mostra-se relevante para as 

escolas que desenvolvem (ou pretendem desenvolver) projetos ligados ao 

xadrez, pois o desenvolvimento do raciocínio lógico é sempre o principal 

argumento daqueles que defendem a inclusão do xadrez nas escolas, e esta 

pesquisa apresenta dados favoráveis a essa posição. 
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23 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_does_not_imply_causation>. Acesso 
em: 04/10/09. 
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1 Introdução 
 

A compreensão do pressuposto piagetiano segundo o qual a interação 

social e a construção cognitiva constituem relações indissociáveis na 

construção da cooperação é ponto de partida nesta análise que discute 

relações de interdependência entre aspectos sociais e cognitivos no 

desenvolvimento integrado do indivíduo. Embora seja correto afirmar que Jean 

Piaget enfatizou a construção cognitiva da criança e do adolescente, em toda a 

sua obra encontra-se subjacente a análise sobre a socialização do indivíduo, 

ressaltando a importância da interação com o meio, modificando-o e sendo por 

ele modificado, em seu processo construtivo. 

Em especial nas obras “Estudos sociológicos“ (PIAGET, 1965/1973) e 

“O juízo moral na criança” (PIAGET, 1932/1994), o autor evidencia o 

paralelismo entre a interação social e a estrutura de pensamento, 

gradativamente construídas e que explicam tanto a vida do homem em 

sociedade, em seus aspectos interindividuais, quanto os aspectos 

intraindividuais da estruturação mental. 

Barreto (1999, p. 41) lembra que, na concepção piagetiana, a interação 

social é um fator importante à construção cognitiva e por isso é compreendida 

como um processo. Salienta ainda que “Piaget considera a interação e as 
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transmissões sociais como sendo condições necessárias ao desenvolvimento 

intelectual”. 

Macedo (1994, p. 141) também comenta a relevância do social na 

teoria piagetiana, enfatizando que a lógica não se desenvolveria sem a 

interação social. E argumenta: “A troca sob sua forma cooperativa sintetiza 

para Piaget sua tese de que o social e o individual, sob o primado da razão, 

são uma só e única coisa.” 

Turiel, Enesco e Linaza (1989) analisam que o sujeito está 

constantemente em situação de resolução de conflitos impostos nas interações 

com os objetos de conhecimento. Na interação social, a criança constrói 

esquemas que determinarão seu funcionamento diante das circunstâncias e, a 

partir das mudanças nos esquemas, modifica-se também o seu modo de agir 

nas situações sociais nas quais se envolve. 

A teoria piagetiana nos assegura que cada relação social constitui-se 

uma totalidade responsável pela construção do novo e pela transformação da 

estrutura mental do indivíduo, impondo mudanças inclusive nas interações 

interindividuais.  

É por assim compreendermos que ressaltamos as situações de 

interação lúdica como significativa prática educativa, pois se constituem espaço 

de promoção de conflitos tanto cognitivos quanto de trocas interindividuais, 

ambos imprescindíveis ao desenvolvimento da criança. 

É interessante perceber a força da interação social subjacente à 

análise do fato mental, na teoria piagetiana. Um exemplo é dado por Piaget 

(1965/1973) no estudo da construção da regra na criança. Para o autor, é 

imprescindível que haja no mínimo uma dupla para que a regra seja 

estabelecida. Nessa relação interindividual, há aquele que obriga por ordem ou 

instrução e o que é obrigado.  

A este aspecto da construção da regra Piaget denomina respeito 

unilateral. Mas uma dupla, por simples que seja em sua constituição, abriga um 

outro elemento mais complexo que é o do respeito mútuo, no qual ambos se 

obrigam mutuamente. Sem dizer ainda que somos herdeiros sociais por 

constituição, o que torna as interações interindividuais ainda mais ricas e 

complexas. 
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Montangero e Maurice-Naville (1998, p. 25), em alusão a essa questão, 

comentam que a concepção piagetiana do social refere-se a um processo – o 

das relações entre os indivíduos. E assinalam: 

 
Existem três formas de relações, definidas pelas relações entre todo 
e partes. Quando o todo domina, tem-se a coação social, quando as 
partes dominam, tem-se o individualismo egocêntrico. Em 
compensação, sempre que o todo e as partes se equilibram, tem-se a 
cooperação entre indivíduos iguais. 

 

Nesse contexto, é possível reconhecer com Piaget que o 

desenvolvimento lógico tem como um dos fatores a interação social, entretanto, 

a construção da lógica é inerente à atividade do sujeito. A atividade própria à 

construção do conhecimento implica a necessidade de confrontar seu próprio 

pensamento. Por essa razão, é possível compreender que é na coletividade, ou 

no social, que o sujeito confirma ou contesta seu pensamento e que é este 

papel que constitui a interação social como um fator de desenvolvimento no 

entender de Piaget. 

A interação social tem fator primordial ao apresentar aos sujeitos 

situações que requeiram coordenações de suas próprias ações ou 

confrontação de seus pontos de vista, o que pode desencadear modificações 

na estruturação cognitiva individual. Dito de outro modo, é possível reconhecer 

a fecundidade das interações sociais na estruturação cognitiva do indivíduo, 

provocando a superação gradativa de contradições e o estabelecimento de 

coordenações. 

Esse processo contínuo revela a sincronia entre a construção mental e 

as interações sociais do indivíduo. Se retomarmos os escritos de Piaget sobre 

o desenvolvimento do pensamento na criança, a tônica converge para a 

explicação do pensamento individual ou egocêntrico como um fenômeno de 

indiferenciação que permite à criança confundir seu próprio ponto de vista com 

o dos outros. 

Tal característica do pensamento acarreta algumas “limitações” à 

construção do conhecimento nos períodos iniciais, tanto no que diz respeito à 

cognição quanto às trocas interindividuais, que são mais empobrecidas do que 

as que se realizam em períodos subsequentes. Esse seria, então, um espaço 
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de compreensão do egocentrismo e da cooperação como elementos de um 

mesmo processo. 

Na concepção de Piaget (1945, p. 75), o egocentrismo é definido como 

um fenômeno de indiferenciação ou confusão do ponto de vista próprio com o 

de outras pessoas, ou da ação das coisas e das pessoas com a própria 

atividade.  

O egocentrismo foi analisado pelo autor (1928, p. 137) como 

predomínio da perspectiva própria em detrimento da cooperação. Enfatizou o 

autor: “[...] emprego o termo egocentrismo em dois sentidos diferentes: tanto no 

sentido de uma confusão do sujeito e do objeto quanto no sentido de uma falha 

de cooperação [...], há aí apenas o duplo aspecto de uma mesma realidade”. 

Algum tempo depois (1933, p. 279), respondendo à pergunta sobre o 

que vem a ser o egocentrismo intelectual na criança, Piaget afirmou que a 

qualquer tipo de conhecimento, seja da natureza, de si mesmo ou dos outros, o 

sujeito aplica um conjunto de atitudes pré-críticas e por consequência pré-

objetivas, de ação, carregadas de uma indiferenciação de pontos de vista, 

característicos do egocentrismo. 

Essa ideia é ratificada na obra publicada em 1937 (p. 6), ao afirmar que 

o egocentrismo significa, ao mesmo tempo, ausência de consciência de si e 

ausência de objetividade. 

Egocentrismo é apresentado, portanto, em profunda relação com a 

incapacidade de descentrar. Em 1962 (p. 122), o autor argumenta: 

 
Teria sido melhor falar simplesmente de ‘centrismo’, mas, porque a 
centração inicial da perspectiva é sempre relativa a nossas próprias 
posições e ações, eu digo egocentrismo e coloco em evidência que o 
egocentrismo inconsciente do pensamento ao qual me refiro não tem 
relação com o significado comum do termo, a saber a hipertrofia da 
consciência do eu. O egocentrismo cognitivo, tal como ensaiei 
explicar, provém de uma falta de diferenciação entre seu próprio 
ponto de vista e os outros possíveis, e não de um individualismo que 
determina as relações com outrem. 

 

Nosso interesse em tratar do egocentrismo está no fato de o 

localizarmos como um dos elementos que, em nosso entender, estão 

imbricados na interseção dos aspectos sociais e cognitivos. A indiferenciação 

própria ao egocentrismo imprime um funcionamento típico que se traduz na 
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confusão entre o ponto de vista pessoal e o do outro, ou entre as atividades do 

sujeito e as transformações do objeto. 

Essa característica está diretamente relacionada à dificuldade de 

descentração do pensamento. Há, nessa centração, a impossibilidade de 

relativizar, de considerar outras perspectivas, coordenar pontos de vista, o que 

implica ausência de cooperação tanto no que concerne aos aspectos cognitivos 

quanto sociais. 

Vale ressaltar que não se trata de analisar o egocentrismo como um 

impedimento à socialização da criança, mas sim de discuti-lo no contexto de 

uma modalidade de pensamento (característica da infância) que impede 

coordenações simultâneas de pontos de vista ou perspectivas. Um exemplo 

claro dessa questão é o “monólogo coletivo”. Não se pode dizer que as 

crianças, em sua pré-lógica, não conversam umas com as outras ou que não 

sejam permeáveis à influência de outros, tanto o são que solicitam atividades 

“coletivas”, necessitam do outro na brincadeira, fazem coisas juntas. 

Entretanto, por conta do seu pensamento egocêntrico, cada uma está centrada 

no seu próprio ponto de vista ou perspectiva, não coordenando as ações que 

se desenvolvem nesse contexto coletivo. 

Um interessante aspecto a destacar é que o egocentrismo é elemento 

indispensável ao desenvolvimento cognitivo, pois prepara as interações do 

indivíduo no mundo e as trocas interindividuais. O egocentrismo é evidenciado 

no brinquedo e no jogo infantil, no trabalho do adulto e até mesmo na produção 

científica, não estando, portanto, restrito às estruturas pré-lógicas da criança, 

mas presente em cada nova construção, ao longo de todo o processo de 

desenvolvimento do indivíduo e da Ciência. 

Esse processo evolutivo que implica a gradativa descentração do 

pensamento impõe ao indivíduo que não haja mais o predomínio ou privilégio 

da própria perspectiva, mas a aceitação de que ela figura como uma dentre as 

demais. 

As contínuas descentrações promovem o abandono gradativo das 

certezas oriundas da percepção do objeto, encontradas em qualquer nível de 

elaboração de conhecimentos, manifestando-se como condição necessária à 

adaptação cognitiva e social. Esse processo de descentração, analisa Piaget, é 
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responsável por conferir objetividade à atividade do sujeito, libertando-o das 

deformações subjetivas. 

Montangero e Maurice-Naville (1998, p. 141), descrevendo o processo 

de descentração tal como compreendido por Piaget, argumentam que é pela 

descentração que o indivíduo se libera de seu egocentrismo inicial, ou seja, é a 

descentração que permite a saída de uma análise comprometida com a 

subjetividade deformante da realidade para uma objetividade relativa. Essa 

passagem do subjetivo ao objetivo em direção ao melhor conhecimento, 

comentam, corresponde à condição do indivíduo de inserir seu ponto de vista 

em um conjunto de pontos de vista possíveis, deixando de ocupar o centro 

deste universo. 

É interessante observarmos que a impossibilidade de descentrar o 

pensamento é um limitador à sua evolução. O desenvolvimento orienta-se 

justamente na direção do rompimento com as falsas certezas próprias às 

centrações prévias. 

Quando buscamos compreender o que vem a ser a descentração, 

precisamos recorrer às condutas iniciais da criança, caracterizadas pela 

centração. Se observarmos a evolução do bebê, o veremos, no período 

sensório-motor, progredir de uma indiferenciação total de si mesmo, de seu 

corpo e o ambiente, para a utilização dos objetos como meios e da 

consideração de seu corpo mesmo como um objeto no meio. 

A criança no estágio de desenvolvimento pré-operatório, por sua vez, 

caracteriza-se pela incapacidade de relativizar e de considerar a reciprocidade. 

É somente pelo processo construtivo que a criança chega progressivamente à 

coordenação de centrações sucessivas e passa a considerar mais que uma 

dimensão. 

Nesse contexto de análise, é possível compreender que a 

descentração implica um crescimento qualitativo do desenvolvimento, pois 

impõe uma mudança de sistema de referência que vai muito além do 

acréscimo quantitativo de mais pontos de vista e chega à coordenação de 

vários observáveis e perspectivas. 

Dito de outro modo, o avanço, o progresso está justamente no fato de 

que são necessárias contínuas reorganizações a partir de centrações iniciais 
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para que se chegue à descentração. Justamente por depender de sucessivas 

descentrações e coordenações é que o desenvolvimento atinge a 

reversibilidade. Essas coordenações são paralelamente individuais e sociais, 

pois engendram estruturas mentais e mecanismos internos de construção, ao 

mesmo tempo em que implicam reciprocidade interindividual, própria à 

cooperação. 

A cooperação está diretamente relacionada à capacidade de 

descentrar, o que permite ao indivíduo o ajuste de seu pensamento ou ação à 

ação e pensamento dos outros, a partir de relações recíprocas entre os 

indivíduos que cooperam. 

Piaget (1928, p. 191) a define como sendo toda e qualquer relação 

existente a partir de um par, sem que nesta relação interfira nenhum elemento 

de autoridade de um sobre o outro nem posição de prestígio de um ou mais 

envolvidos. 

Ao apresentar o conceito de cooperação, Piaget (1932, p. 320; 1933, p. 

97) retoma a ideia de que a sociedade é constituída pelo conjunto de relações 

sociais que engendram dois extremos: a coação e a cooperação. O primeiro 

dos extremos, caracterizado pela imposição externa de regras e padrões ao 

indivíduo, e o segundo deles, a cooperação estruturada pelo respeito mútuo e a 

igualdade nas relações. O conceito de cooperação, portanto, está diretamente 

relacionado à autonomia entre os indivíduos em relações recíprocas de 

igualdade e respeito mútuo. 

Piaget (1965, p. 239) acentua que a cooperação é um processo criador 

de realidades novas e não simples troca entre indivíduos inteiramente 

desenvolvidos. Essa forma de relação mais complexa, que é a cooperação, se 

opõe ao egocentrismo inicial e à dificuldade de descentrar que acabam por 

limitar o sujeito a seu único ponto de vista. Entretanto, a cooperação não se 

restringe ao aspecto estrutural próprio da lógica operatória. 

Se analisada no contexto social, a cooperação é incompatível com toda 

forma de coação, autoritarismo e unidirecionalidade. Conforme assinalam 

Montangero e Maurice-Naville (1998, p. 123), no entender de Piaget, é a 

cooperação que conduz à solidariedade, à justiça, à autonomia e à construção 
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de valores, tanto do ponto de vista social quanto intelectual, pois libera 

gradativamente a criança de seu egocentrismo, permitindo seu acesso à lógica. 

A construção da perspectiva espacial ou cognitiva, de acordo com a 

teoria piagetiana, referencial adotado em nossa pesquisa, ressalta o 

desdobramento dessa noção em níveis de classificação (PIAGET, 1926/1993). 

Em trabalho anterior, discutimos mais aprofundadamente a construção da 

perspectiva espacial (OLIVEIRA, 2005). Entretanto, para efeito de 

contextualização neste artigo, lembramos que a explicação piagetiana para o 

desenvolvimento do conhecimento do espaço nega o apriorismo a partir de 

uma intuição imagética, ao mesmo tempo em que contesta a representação do 

espaço na criança como resultado determinado exclusivamente pela 

experiência do indivíduo no meio. 

A perspectiva espacial ou a tomada de diferentes pontos de vista nesta 

abordagem é discutida a partir de uma progressão no sentido do afastamento 

do pensamento egocêntrico para a descentração. A construção da cooperação, 

entretanto, precisa ser analisada também em seus aspectos sociais 

constituintes relativos à adoção da perspectiva do outro, ou perspectiva social. 

A perspectiva social foi por nós analisada neste estudo tomando por 

base as pesquisas de Selman (1980), que realizou um estudo longitudinal para 

verificar, em situações de interação social entre crianças e adolescentes, a 

consideração de diferentes pontos de vista e a isso denominou Tomada de 

Perspectiva Social. 

Os níveis de Tomada de Perspectiva Social (TPS) foram classificados 

pelo autor em: TPS Indiferenciada e Egocêntrica (nível 0 de 3 a 6 anos), TPS 

Diferenciada e Subjetiva (nível 1 de 5 a 9 anos), TPS Autorreflexiva e 

Recíproca (nível 2 de 7 a 12 anos), TPS da Terceira Pessoa e Mútua (nível 3 

de 10 a 15 anos) e TPS Profunda e Simbólica (nível 4 a partir de 12 anos). 

A presença das considerações de Selman em nosso trabalho justifica-

se primeiramente porque o autor, em seus estudos, apoiou-se na teoria 

piagetiana, portanto, não se trata de uma teoria incompatível com o referencial 

teórico adotado no presente estudo, e também porque sua análise, de tomada 

de perspectiva social, implica discutir o deslocamento da postura egocêntrica 
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para atingir a reciprocidade de relações, fato observável tanto na perspectiva 

espacial quanto no jogo xadrez, variáveis de nosso estudo. 

Em nosso estudo, ao utilizarmos o termo situação de interação lúdica, 

não o fazemos ignorando a existência na literatura especializada de definições 

e caracterizações do lúdico, de suas variadas formas de manifestação, dos 

diferenciados contextos de utilização, bem como das diferentes abordagens 

que norteiam e fundamentam os conceitos subjacentes e relacionados ao 

lúdico. Entretanto, nosso objetivo na presente análise destaca os jogos de 

regras por oferecerem eles possibilidade de relação entre a construção 

cognitiva e social da cooperação, como analisamos anteriormente. 

A relação entre o jogo e a cooperação é, em Piaget, circunstanciada 

por vários processos de construção do conhecimento (1932/1994; 1946; 1977; 

1986; 1980/1996). Até mesmo os experimentos por ele apresentados ao sujeito 

para questioná-lo demonstram características lúdicas. 

Pesquisas contemporâneas baseadas em Piaget também analisam o 

jogo de regras vinculado a diferentes processos de construção que implicam 

sempre o afastamento do egocentrismo no sentido da reciprocidade e 

cooperação: intervenção pedagógica e psicopedagógica, construção de noções 

lógicas e infralógicas, aritmética, criatividade lógica, dialética construtiva, 

abstração reflexiva, entre outras temáticas igualmente relevantes. Tais 

pesquisas de algum modo apontam para a possibilidade de identificar, através 

do jogo, processos de construção de noções, elaboração de estratégias e 

pensamento aplicado, e sugerem o uso do jogo como impossibilidade de 

desencadear esses processos (ALVES, 1997; BARICCATTI, 2003; BRENELLI, 

1986, 1988, 1993, 1996, 1999, 2001; CAMPOS, 1993; DELL’AGLI, 2002; 

GUIMARÃES, 1998; MACEDO, 1991a, 1991b, 1992, 1994a, 1994b, 1995, 

1997, 2000; MAGALHÃES, 1999; OLIVEIRA, 1999, 2005; ORTEGA et al., 

2000; PAULETO, 2001; PETTY, 1995; QUEIROZ, 2000; ROSSETTI, 1996; 

SOUZA, 1994; TORRES; MACEDO, 1994; VON ZUBEN, 2003; ZAIA, 1996, 

entre outras).  

Posto isso, concluímos ressaltando a solidária relação entre jogo e 

construção da cooperação. As vivências do jogador provocadas pelo contato 
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com o outro podem permitir que evolua do egocentrismo para a reciprocidade, 

gradativamente. A análise de Brenelli e Zaia (2004, p. 163) é elucidativa: 

 
A construção da reciprocidade é intelectual, moral e social. No jogo a 
criança tem condição de não pensar sozinha, a discussão é 
desencadeada e a capacidade de escutar e experimentar é solicitada. 
O sujeito é conduzido a sair do estado egocêntrico, descentração, em 
direção à cooperação. 

  

Nesse contexto, as problematizações presentes nas situações de 

interação lúdica podem ser provocadoras da descentração, na medida em que 

engendram desafios impostos pelo outro e por seu jogo. Assim, colocar o outro 

a jogar e mediar seu jogo pode constituir-se importante prática educativa 

promotora da cooperação. É com essa compreensão que nos apropriamos do 

jogo de regras xadrez simplificado idealizado por Piaget (1980). Esse jogo, 

assim como o xadrez tradicional, apresenta uma estrutura de deslocamentos 

espaçotemporais que possibilita a coordenação de diferentes observáveis que 

podem refletir, nas condutas dos jogadores, a tomada de perspectiva espacial 

e social. Por meio desse jogo, Piaget discutiu os níveis da dialética construtiva, 

como produto de diferenciações, relativizações e integrações interdependentes 

(OLIVEIRA, 2005). 

 

2 Metodologia 
 

2.1 Participantes 

 

Participaram deste estudo 16 alunos escolhidos aleatoriamente de 

diferentes idades e diferentes séries de uma Escola Estadual de Londrina (PR), 

organizados em oito duplas, sendo duas da 1ª série, duas da 3ª série, duas da 

5ª série e duas da 7ª série do Ensino Fundamental. Como intencionávamos 

encontrar diferentes idades, elegemos quatro idades que variavam entre seis 

anos e quatro meses e doze anos e seis meses e incluíam alunos que 

frequentavam séries alternadas do Ensino Fundamental. O consentimento para 

a participação dos alunos na pesquisa foi conseguido com os pais e 

responsáveis. 
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2.2 Instrumentos e procedimentos 

A coleta de dados foi realizada em sete sessões nas quais três 

instrumentos de coleta foram empregados. Elas foram assim distribuídas: três 

sessões de aprendizagem do jogo xadrez simplificado; sessões avaliativas das 

condutas empregadas no jogo e em situações de jogo simuladas no tabuleiro e 

uma sessão para aplicação da prova piagetiana “O relacionamento das 

perspectivas” e uma sessão para aplicação de duas situações-problema 

propostas para verificar os níveis de Tomada de Perspectiva Social. Com base 

no referencial teórico piagetiano (perspectiva cognitiva) e na compreensão de 

Selman (perspectiva social), as condutas apresentadas pelos participantes no 

jogo foram analisadas. 

 

1) Prova Piagetiana “O relacionamento da perspectiva espacial” (1991/1993).  

Para a aplicação da prova, construímos uma maquete de papel machê 

na qual se encontram três montanhas de diferentes tamanhos e relevos. Em 

primeiro plano, um pouco à direita está localizada uma montanha pequena (9 

cm) de cor verde. Nesta montanha há um caminho em zigue-zague que se 

inicia na base e vai até o topo. No topo desta montanha há uma casa. À 

esquerda da maquete, um pouco mais retirada, há uma montanha marrom, um 

pouco mais alta que a descrita anteriormente (13 cm). Há uma cruz vermelha 

no topo desta montanha e um fio que desce pela encosta. No plano de trás da 

montanha há uma montanha maior que as anteriores (17 cm), cinza, cujo cume 

está coberto de neve.  

Compõe o material uma boneca de 5 cm, cuja cabeça é constituída por 

uma bola, sem rosto desenhado. Além disso, três cartões móveis, cada um 

reproduzindo uma das montanhas em cor e forma, e oito figuras que 

apresentam diferentes ângulos da maquete das montanhas.  

A classificação dos sujeitos na prova seguiu os níveis de Piaget para a 

construção da perspectiva espacial, que são apresentados resumidamente a 

seguir, mas podem ser investigados mais aprofundadamente em Oliveira 

(2005). 

Nível 1 - incompreensão da perspectiva 
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Nível 2A - representação centrada no próprio ponto de vista. A boneca 

verá sempre o que ela mesma (criança) vê. 

Nível 2B - tentativa de diferenciação de pontos de vista, mas ainda 

predominando o egocentrismo que anula o efeito da perspectiva. 

Nível 3A - diferenciação e coordenação crescente das perspectivas. 

Compreende que cada mudança do observador implica transformações nas 

relações internas do maciço. 

Nível 3B - relatividade completa das perspectivas. Coordenação das 

relações. 

 

2) Jogo de Regras Xadrez Simplificado 

O jogo xadrez simplificado, também idealizado por Piaget (1980), na 

obra “As formas elementares da dialética” (1980/1996), compreende um 

tabuleiro de 25 cm, comportando 25 casas de 5 cm, alternativamente pretas e 

amarelas. Chamaremos as colunas (da esquerda para a direita) pelas letras A, 

B, C, D, E. As linhas (supostas de baixo para cima) serão nomeadas pelos 

números 1, 2, 3, 4, 5. Cada jogador dispõe de 5 peões (peças quadradas de 

1,5 cm e com 0,5 cm de espessura, com as setas desenhadas em vermelho ou 

azul, diferenciando o material dos dois jogadores). Esses peões podem ser 

deslocados de uma casa a outra vizinha (mas entre casas adjacentes em cada 

lance, sem ação ou transferência a distância) e apenas segundo as direções 

permitidas, indicadas por flechas. Cada vez que um dos adversários consegue 

cobrir uma das peças do outro jogador, poderá eliminá-la (comê-la). Ganha o 

jogo aquele jogador que cobrir a “rainha” (peão de 8 flechas), do adversário. 

A classificação das condutas dos participantes nas situações de jogo 

foi feita de acordo com os níveis do próprio Piaget (1980). 

Nível 1A - não há presença de jogo de conjunto. Os deslocamentos das 

peças não têm relação entre si. 

Nível 1B - compreensão do significado das flechas e surgem primeiras 

implicações simples ou diretas. 

Nível 2A - implicações compostas: os deslocamentos se coordenam 

entre si e de acordo com conexões espaçotemporais no tabuleiro. 
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Nível 2B - passagem de “projetos locais” (que envolvem caminhar pelo 

tabuleiro com algumas peças até perdê-las ignorando as demais) aos 

“programas de conjunto”, que implicam coordenar todas as peças 

simultaneamente. 

Nível 3 - deduz por implicações as consequências que teriam ocorrido 

para uma ação que não aconteceu. Lida com possibilidades excluídas, suas e 

do outro jogador. 

 

3) Situações-Problema: para a investigação das perspectivas sociais, 

elaboramos duas situações-problema inspiradas nos dilemas de Selman (1980) 

e que envolvem relações interindividuais no jogo xadrez simplificado. 

1ª) Carla e Sandra são muito amigas e, por isso, formaram uma dupla 

para disputar o campeonato de xadrez da sala. O prêmio para a dupla 

vencedora é um videogame. Carla joga xadrez muito bem, mas Sandra ainda 

está aprendendo a jogar. Carla pediu a Sandra que não desse opinião sobre as 

jogadas porque ela já sabe como vai fazer para ganhar de Ana e Luíza, a dupla 

adversária. No meio da partida, Sandra percebeu que a estratégia de Carla não 

era boa e que Luíza e Ana poderiam comer uma das peças importantes delas. 

O que você acha que Sandra deve fazer? (Caso a criança disser que Sandra 

deve discordar de Carla). Se você fosse Carla, aceitaria a opinião de Sandra 

mesmo sabendo que ela não sabe jogar muito bem e que você é melhor que 

ela no xadrez? Supondo que Carla e Sandra venceram o campeonato de 

xadrez da sala delas e que vão receber o videogame de presente, como você 

acha que elas devem decidir sobre o uso do prêmio, sabendo que Carla é 

melhor jogadora do que Sandra? Se você fosse Carla, o que faria? Se você 

fosse Sandra, o que faria? 

2ª) Tiago e Henrique também estão participando do campeonato de 

xadrez da sala e poderão ser os vencedores entre os meninos. Para eles, o 

prêmio também será um videogame. Eles querem muito vencer. Tiago acha 

que a melhor estratégia para vencer é deixar a maioria das peças protegidas 

em seus lugares e atravessar o tabuleiro com uma ou duas peças de cada vez 

porque, se a dupla adversária comer, eles perdem poucas peças. Ele também 

acha que dá para atravessar mais depressa o tabuleiro com poucas peças. 
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Henrique pensa diferente. Ele acha que eles devem tirar o maior número 

possível de peças para atravessar o tabuleiro, mesmo que seja mais devagar, 

porque assim aumentam as chances de comer as peças do adversário. Qual 

dos dois você pensa que está certo? Imagine que você também vai jogar nesse 

campeonato de xadrez. Você prefere jogar do jeito de Tiago ou do modo como 

Henrique joga? 

Os níveis de classificação para as situações-problemas aplicadas, 

embasados nas classificações de Selman (1980), são apresentados de modo 

resumido a seguir e podem ser mais bem analisados em Oliveira (2005). 

Nível 0 - Perspectiva egocêntrica ou indiferenciada. A criança não 

diferencia aspectos físicos e psicológicos nas pessoas. 

Nível 1 - Perspectiva diferenciada e subjetiva. Ocorre diferenciação dos 

aspectos físicos e psicológicos, mas a criança espera que o outro tenha 

sempre as mesmas ações suas. 

Nível 2 - Perspectiva do EU/reflexivo. Já consegue pensar sobre suas 

ações e as ações do outro. Percebe o outro e o diferencia, mas ainda não de 

forma recíproca. 

Nível 3 - Perspectiva mútua – coordena relações, usa o diálogo e 

decisões consensuais. 

 

3 Análise dos dados 
 

Por se tratar de um estudo descritivo de abordagem qualitativa, a 

análise dos dados foi pautada na inter-relação entre os dados obtidos por meio 

do jogo, da prova operatória e das situações-problema propostas. A partir da 

análise dos registros gerados por anotações e filmagens, a conduta lúdica dos 

participantes foi descrita e classificada de acordo com a teoria embasadora, e 

as relações de interdependência entre os resultados em cada instrumento 

foram identificadas. 

4 Resultados 
 

Os resultados obtidos apontaram a interdependência entre as condutas 

no jogo xadrez simplificado, o desenvolvimento da perspectiva espacial e os 
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níveis de Tomada de Perspectiva Social em relações construtivas e 

integrativas, mas não lineares. Os dados indicaram ainda o jogo de regras 

xadrez simplificado como recurso de observação das relações envolvidas na 

construção da cooperação, no desenvolvimento das condutas desde o 

egocentrismo e indiferenciação da perspectiva até a reciprocidade mútua, tanto 

no que diz respeito à perspectiva espacial quanto social. 

O jogo de regras xadrez simplificado, relacionado à perspectiva 

espacial, ofereceu possibilidades de correspondência entre os processos 

envolvidos (deslocamentos espaçotemporais) e os níveis de classificação da 

noção de perspectiva espacial. Do mesmo modo, o jogo xadrez simplificado 

pode ser relacionado à tomada de perspectiva social. As situações-problema 

propostas enfatizaram a descentração do próprio ponto de vista e suscitaram a 

consideração da perspectiva do outro. As situações propostas basearam-se 

nos dilemas de Selman para investigação da Tomada de Perspectiva Social e 

apresentaram-se diretamente relacionadas ao conteúdo do jogo xadrez 

simplificado. 

É possível explicar a relação entre os dados principais a partir de dois 

pontos principais: a relação do jogo com a coordenação da perspectiva 

espacial e o jogo em relação à perspectiva social. 

 

A) Relações entre o jogo de regras xadrez simplificado e construção da 

Perspectiva Espacial. 

 

A coordenação dos deslocamentos espaçotemporais suscitados no 

tabuleiro do jogo xadrez apresentou-se cada vez mais aprimorada à medida 

que as propriedades do jogo tornavam-se mais bem articuladas e as regras 

mais dominadas. Entretanto, não se estabeleceu uma linearidade entre os 

níveis da prova “O relacionamento das perspectivas” e os níveis de jogo. 

Dizemos isso porque, conforme mostra o quadro-síntese da página anterior, 

tivemos entre os participantes nível de jogo 1B com nível 2B da prova espacial, 

por exemplo, como é o caso da dupla RIC (7;11, 1ª série) e THI (7;6, 1ª série) e 

de NAT (6;4), parceira de LAR no jogo. LAR (6;5, 1ª série), por sua vez, 
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apresentou um jogo caracterizado pela ausência de implicações (1A) e 

perspectiva espacial em nível 2A. 

LOU (8;9, 3ª série) e GAB (9;7, 3ª série), que não são parceiros de 

dupla, foram classificados em nível de jogo mais avançado (2A) do que RIC 

(7;11, 1ª série) e THI (7;6, 1ª série), que apresentaram jogo de nível 1B e 

apresentam o mesmo nível de RIC e THI na perspectiva espacial, nível 2B. 

ROD (9;7) e DAN (9;4), parceiros de LOU e GAB, apresentaram jogo de nível 

2A e perspectiva espacial 3A. Novamente se vê que os processos exigidos no 

jogo apresentam construções mais tardias que as coordenações de perspectiva 

espacial. A um mesmo nível de coordenação da perspectiva (3) foi possível 

encontrar níveis de jogo 1B e 2A. E a um mesmo nível de jogo (2A) foi possível 

encontrar as perspectivas espaciais 2B e 3A. 

GIA (11;2, 5ª série) e FER (11;5, 5ª série), que no jogo também se 

classificaram em 2A, na prova da perspectiva atingiram o nível 3B da 

perspectiva espacial. Ou seja, estavam mais avançados na coordenação da 

perspectiva espacial do que manifestaram na situação de jogo, cuja demanda 

envolve processos dialéticos construtivos. 

Os 4 jogadores da 7ª série apresentaram nível 3B de construção da 

perspectiva espacial e não houve variação entre eles quanto à classificação no 

jogo, pois todos atingiram o nível 3: ALE (12;6, 7ª série), FEL (12;4, 7ª série), 

WAG (12;2, 7ª série) e VAN (12;5, 7ª série). 

O último nível de construção da perspectiva espacial englobou 

participantes cujas condutas no jogo apresentaram mudança de nível, 

incorporando tanto participantes do nível 2 quanto do nível 3 de jogo. Podemos 

inferir, portanto, que existe uma solidariedade entre a coordenação da 

perspectiva espacial e o jogo xadrez, na medida em que o progresso gradativo 

é evidenciado nos dois casos, ou seja, o avanço na noção de perspectiva 

espacial é solidário ao avanço nas condutas de jogo, mas não se pode afirmar 

que a um determinado nível de jogo corresponde um determinado nível de 

coordenação da perspectiva espacial. Isso explica por que houve uma lógica 

crescente e nunca decrescente em relação às condutas do jogo e da prova. 

Por exemplo, sempre encontramos níveis mais avançados da prova que do 
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jogo. O inverso não ocorreu. Não encontramos um jogo 2A, por exemplo, com 

perspectiva espacial 2. 

 

B) Correspondência entre o jogo de regras xadrez simplificado e as situações-

problema orientadas para a Tomada de Perspectiva Social. 

 

As situações-problema propostas provocavam nos participantes a 

noção da reciprocidade social, entendida por nós neste estudo como mútuo 

consentimento e acordo na parceria, o que indicaria um abandono da 

centração egocêntrica em sua própria perspectiva e, consequentemente, maior 

reciprocidade e cooperação. 

Tanto no jogo em si, em seu desdobramento normal entre as duplas, 

quanto nas situações “congeladas” sobre o tabuleiro evidenciaram-se as 

mesmas relações que indicam predomínio de condutas mais egocêntricas ou 

mais recíprocas, no que diz respeito à perspectiva analisada em seus aspectos 

cognitivos. 

É possível afirmar que houve relação entre o jogo xadrez e a tomada 

de perspectiva social, pois as respostas apresentadas pelos participantes aos 

dilemas propostos indicavam o próprio modo como jogavam o xadrez desde os 

que apresentavam ausência da capacidade de coordenar as relações que as 

diferentes perspectivas constituíram, até aqueles que elaboraram programa de 

conjunto e evidenciaram maior reciprocidade social. 

Em suma, nossos dados apontaram para uma operatoriedade 

crescente que permeou todas as relações entre o jogo de xadrez, a 

coordenação da perspectiva espacial e a tomada de perspectiva social. O jogo 

de regras xadrez simplificado mostrou-se um recurso eficaz para revelar as 

elaborações cognitivas e sociais dos participantes e permitiu a observação 

dessas relações, apontando para o fato de que o desenvolvimento em 

diferentes domínios não é correspondente, mas integrativo. 

Vale ressaltar ainda que as condutas no jogo, na perspectiva espacial 

ou cognitiva e na perspectiva social caminharam no sentido do abandono do 

egocentrismo para a conquista da cooperação. 
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5 Considerações finais 
 

O processo de tomada de consciência da ação envolve o contínuo ir e 

vir do pensamento em integração dos aspectos cognitivos, afetivos e sociais. É 

com essa compreensão que o presente estudo aponta para o jogo de regras 

xadrez simplificado como uma possibilidade de constituir-se em recurso 

diagnóstico de avaliação de aspectos cognitivos e sociais no que concerne à 

coordenação de perspectiva. Não intencionamos tornar nossos dados 

generalizáveis, mas foi possível observar relações que o revelam como um 

recurso diagnóstico possível para observar a construção de estratégias e a 

evolução das condutas de alunos, assim como compreender seu pensamento 

evidenciado no jogo. 

A observação das condutas apresentadas pelos participantes de nosso 

estudo no jogo, na prova piagetiana e nas situações-problema propostas no 

que concerne à coordenação da perspectiva espacial e social enfatizou como 

aplicaram, ao conteúdo do jogo, as relações, regulações e coordenações 

realizadas. 

As possibilidades de desenvolvimento cognitivo e social engendradas 

no jogo xadrez sinalizam a importância de seu uso em contexto pedagógico e 

psicopedagógico, na medida em que favorece a descentração do pensamento 

e provoca construções mais complexas em direção à reciprocidade. 

Outro aspecto que pontuamos envolve a relação intersistêmica própria 

do jogo, em uma relação de contrários interdependentes, contínuos e 

indissociáveis, aspectos da dialética sistêmica, tal como concebe Piaget. A 

totalidade não está garantida nas peças, nas suas propriedades ou nas regras, 

mas implica a coordenação nas relações e regulações construídas 

internamente pelo jogador e aplicadas ao jogo e isso ocorre tanto do ponto de 

vista cognitivo quanto social. 

O presente trabalho soma-se aos já realizados, comprometidos com a 

compreensão sobre como crianças e adolescentes aplicam o pensamento ao 

jogo de regras, e direciona-se aos profissionais e professores que buscam 

conhecer e compreender seus alunos e proporcionar a eles um ambiente 

construtivo. Enfatizamos que, embora as considerações de nosso estudo não 
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sejam conclusivas, abrem espaço para novas investigações dessas relações 

sociais e cognitivas e formas de investigar e intervir nessas construções. 
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Processos cognitivos no jogo de xadrez24 
 
 

Wilson da Silva 
Tamara da Silveira Valente 

 
 
1 Introdução 
 

O jogo de xadrez vem sendo utilizado em larga escala em projetos 

educacionais que visam ao desenvolvimento cognitivo dos alunos (BRASIL, 

2004). 

No entanto, observa-se que muitas vezes esses projetos apoiam-se em 

premissas, tanto metodológicas quanto cognitivas, que carecem de 

credibilidade científica (GOBET; CAMPITELLI, 2006). Nesse sentido, estudos 

mais aprofundados devem ser realizados para fornecer a esses projetos 

fundamentos que proporcionem argumentos mais sólidos para tornar seu 

trabalho mais efetivo. Acreditamos que o presente estudo pode interessar a 

professores em geral e a professores de xadrez em particular, pois buscou 

explicar os processos cognitivos que determinam o êxito e o fracasso numa 

partida de xadrez, pelo processo de tomada de consciência proposto por Jean 

Piaget (PIAGET, 1974a). 

 

2 Metodologia 
 

A metodologia utilizada consistiu de uma variação do Método Clínico 

piagetiano (DELVAL, 2002; VALENTE, 1997) e teve dois momentos principais: 

a) Seleção de oito participantes (entre 8 e 17 anos, sendo o campo de 

estudo o Circuito Curitibano de Xadrez Escolar de 2003, realizado pela 

Federação de Xadrez do Paraná25 e Centro de Excelência de Xadrez26, por 

congregar os melhores enxadristas nas faixas etárias pesquisadas. No quadro 

a seguir pode-se ver a categorização dos oito participantes. 
                                                             

24As reflexões desenvolvidas neste capítulo são parte da pesquisa de mestrado em Educação 
na Universidade Federal do Paraná, Linha de Pesquisa Cognição, Aprendizagem e 
Desenvolvimento Humano (SILVA, 2004). 
25Disponível em: <http://www.fexpar.esp.br>. 
26Disponível em: <http://www.cex.org.br>. 
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QUADRO 1 – CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
Participante  CCXE  Rating  

Nome27 Idade  IAJ  2001 2002 2003 Fexpar  Fide  
Saulo 8;6 5 2° 1° 2° 1849 - 
Heitor 9 4 6° 2° 1° 1862 - 
Alberto 10;3 7 3° 1° 2° 1821 - 
Tales 10;4 3 1° 1° 1° 1925 - 
Rafael 12;7 9 - - 3° 1840 - 

Alexandre 13 4 3° 1° 2° 1878 - 
Nathan 15;11 3 ou 4 - - 2° 2061 2258 
João 17;1 4 ou 4;6 1° 1° 1 2151 2268 

 
IAJ: idade aproximada em que aprendeu a jogar; CCXE: colocação do participante no 
Circuito Curitibano de Xadrez Escolar; Rating: classificação do participante no rating 
estadual (Fexpar) e internacional (Fide) no momento da coleta dos dados. 

 

b) Cada participante jogou uma partida contra o software Fritz: a 

utilização do software Fritz mostrou-se necessária, uma vez que existia a 

necessidade de os participantes justificarem verbalmente suas jogadas, as 

quais seriam ouvidas por um oponente humano (se o participante estivesse 

jogando com um adversário humano), afetando assim o desenvolvimento da 

partida, pois o oponente humano saberia qual o objetivo de cada jogada, 

tornando mais fácil a neutralização do plano. A cada lance executado pelo 

participante, o examinador efetuou perguntas para esclarecer por que o 

participante efetuou aquela jogada, e toda a sessão foi filmada. Quando as 

respostas dadas pelo participante não foram suficientemente claras, o 

examinador fez novas questões complementares para esclarecê-las. 

 
3 Análise dos dados 
 

O material foi organizado e sistematizado tendo em vista a formação de 

categorias que facilitassem a análise, abrangendo os seguintes passos: 

a) Avaliação das partidas: sendo supervisionadas pelo pesquisador, 

todas as partidas foram submetidas à avaliação do Fritz (e supervisionadas 

pelo pesquisador) para identificar a qualidade das jogadas através das 

                                                             
27 Os nomes dos participantes são fictícios para preservar suas identidades. 
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ferramentas do programa Análise Completa e Comprovação de Descuidos, o 

qual forneceu uma avaliação numérica dos lances, tornando possível a 

construção de gráficos para uma melhor visibilidade da qualidade das jogadas. 

b) Identificação dos erros: a avaliação numérica das posições, após 

cada lance feito pelo Fritz, forneceu elementos adicionais para identificar os 

erros. A comparação da avaliação anterior e da posterior ao erro também 

forneceu elementos para se entender a gravidade de cada erro. 

No entanto, somente foram consideradas erradas as jogadas que 

implicaram perda de material, ou seja, aquelas que levaram os participantes a 

perder peças. Deve-se mencionar que no xadrez podem ocorrer situações 

paradoxais nas quais, para ganhar, o jogador deve perder algo. Essas 

situações especiais recebem o nome de sacrifícios. No entanto, as jogadas 

aqui mencionadas que implicaram perda de material não se referem a 

sacrifícios, mas sim a erros, pois o sacrifício implica uma tomada de 

consciência do contexto do jogo (é proposital), e o erro, não. 

c) Classificação das jogadas: em todas as partidas as jogadas foram 

classificadas como ataque, defesa, neutra e erro, para verificar se houve 

predomínio para o ataque ou para a defesa nos oito participantes da pesquisa. 

d) Identificação do tempo gasto para executar cada lance: foi levado em 

consideração o tempo que os participantes gastaram para realizar os lances, 

buscando assim informações adicionais que permitissem esclarecer a tomada 

de consciência dos participantes no xadrez. 

e) Análise e classificação das justificativas: as justificativas apresentadas 

pelos participantes foram analisadas e classificadas como adequadas, 

parcialmente adequadas e inadequadas, buscando assim identificar se houve 

adequação ou inadequação da justificativa com a jogada feita. 

f) Análise da tomada de consciência das jogadas: com base nas 

justificativas, as jogadas foram classificadas quanto ao grau de conceituação 

apresentado. 

 

3.1 O gráfico da partida 

 

Conforme foi dito anteriormente, por intermédio da avaliação numérica 
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das jogadas, foi possível construir o gráfico de cada partida, que envolveu dois 

eixos: o eixo das jogadas (x) e o eixo da avaliação das jogadas (y), como  pode 

ser visto no gráfico 1. 
 

GRÁFICO 1- ELEMENTOS DE UM GRÁFICO DE XADREZ 

 
Fonte: Alburt (1993, p. 22). 

 

Após fixar os valores numéricos no eixo y e o número de jogadas no 

eixo x, obtém-se o formato definitivo do gráfico da partida de xadrez, conforme 

o modelo proposto no gráfico 2. 
 

 

GRÁFICO 2 - O GRÁFICO DE XADREZ 
Modelo proposto para registro dos dados das jogadas 

 
 

Como avaliação máxima, foi escolhido o número cinco positivo (5) para 

as situações em que o participante estiver com vantagem decisiva 

(tecnicamente ganho), ou número cinco negativo (-5) quando o computador 

estiver com vantagem decisiva. Considerando que todas as partidas foram 

vencidas pelo computador, os gráficos foram construídos essencialmente na 

parte negativa, conforme pode ser visto no gráfico 3. 
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GRÁFICO 3 - AVALIAÇÃO DAS POSIÇÕES DA PARTIDA SAULO X FRITZ 

 
 

No gráfico 3, por exemplo, pode-se ver a representação pictórica da 

partida do participante Saulo contra o Fritz. A barra branca indica a avaliação 

feita após a jogada do participante, enquanto que a barra preta indica a 

avaliação feita após a jogada do computador. 

 
4 A tomada de consciência 
 

A tomada de consciência pode ser definida como um processo de 

conceituação que reconstrói e depois ultrapassa, no plano da semiotização e 

da representação, o que foi adquirido no plano dos esquemas de ação 

(PIAGET, 1974a, p. 204). 

Para Piaget (1974b, p. 172), a ação constitui um conhecimento. Trata-

se de um saber fazer autônomo, cuja conceituação somente se efetua por 

tomadas de consciência posteriores, de acordo com uma lei de sucessão que 

conduz da periferia para o centro, ou seja, partindo das zonas de adaptação do 

sujeito cognoscente ao objeto para atingir as coordenações internas das ações 

realizadas por esse mesmo sujeito. 

Dizer que a tomada de consciência parte da periferia para o centro 

significa dizer que ela parte dos objetivos e resultados obtidos pelo sujeito e se 
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orienta para as regiões centrais da ação quando procura alcançar o mecanismo 

interno desta ação: o reconhecimento dos meios empregados, os motivos de 

sua escolha ou de sua modificação durante a experiência; por exemplo, por 

que tais ações e não outras levarão ao êxito. (PIAGET, 1974a, p. 198). 

Portanto, para Piaget (1974a, p. 198-199), o conhecimento não pode 

proceder a partir somente do sujeito, nem somente do objeto, mas sim da 

interação entre os dois. Ou seja, considerando que procede do ponto P, que é 

efetivamente periférico tanto em relação ao sujeito (S) quanto ao objeto (O) 

(conforme a figura 1) a tomada de consciência orienta-se então para os 

mecanismos centrais (C) da ação do sujeito, ao passo que o conhecimento do 

objeto orienta-se para suas propriedades intrínsecas igualmente centrais (C’), e 

não mais superficiais, como são as ações do sujeito. 

 
FIGURA 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Piaget (1974a, p. 199). 
 

A lei da direção da periferia (P) para os centros (C e C’) não se limita à 

tomada de consciência da ação material, pois a passagem da consciência do 

objetivo (bem como do resultado) à consciência dos meios (interiorização da 

ação) leva, no plano da ação refletida, a uma consciência dos problemas a 

resolver e, daí, à consciência dos meios cognitivos (e não mais materiais) 

necessários para resolvê-los (PIAGET, 1974a, p. 200).  

A tomada de consciência, que é caracterizada pela evolução da ação 

em relação a sua conceituação, passa por três níveis: 1) ação material sem 

conceituação, mas cujo sistema de esquemas já constitui um saber muito 

elaborado; 2) conceituação, que tira seus elementos da ação em virtude de 

suas tomadas de consciência, mas a eles acrescenta tudo o que o conceito 

comporta de novo em relação ao esquema; 3) abstrações refletidas, 

constituídas por operações de 2ª potência, portanto operações novas, mas 
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realizadas sobre as operações anteriores (PIAGET, 1974a, p. 208). 

Os processos solidários, embora de sentidos opostos, que levam da 

periferia (P) para as regiões centrais da ação do sujeito (C) e dos objetos (C’), 

e suas propriedades, são denominados processos de interiorização (P → C) e 

de exteriorização (P → C’). O primeiro (interiorização) leva à construção das 

estruturas lógico-matemáticas, enquanto o segundo (exteriorização) leva à 

elaboração das explicações físicas, ou seja, da causalidade, e todo progresso 

de um acarreta em progresso do outro (PIAGET, 1974a, p. 209). 

Piaget (1975, p. 136) esclarece que o conhecimento envolvido na 

tomada de consciência é inversamente proporcional ao grau de pensamento 

reflexivo exigido: é fácil quando a conceituação é simples, isto é, quando há a 

aplicação direta de uma forma a um conteúdo; e tanto mais difícil e, por 

conseguinte, mais demorada, quando exige uma conceituação reflexiva sobre 

composições internas, o que implica a reorganização das conceituações 

iniciais. 

Para Piaget (1974b, p. 185-186), existe uma lei da primazia inicial dos 

elementos positivos (o que se afirma sobre o objeto) sobre os negativos (o que 

se nega sobre o objeto), e as afirmações, sem as negações complementares 

que lhes estão logicamente ligadas, situam-se na periferia das atividades do 

sujeito, enquanto as negações se aproximam das regiões mais centrais. Por 

exemplo, quando é o caso percebe-se primeiro que um objeto é vermelho ou 

que é quadrado, antes de se constatar que ele não é azul nem redondo, pois 

as qualidades negativas só têm sentido em comparação com outros objetos. 

No cerne do processo de tomada de consciência está o processo de 

abstração, da qual Piaget (1977) distinguiu dois tipos: abstração empírica e 

abstração reflexionante (ou refletidora). A abstração empírica apoia-se sobre os 

objetos físicos ou sobre os aspectos materiais da ação, tais como movimentos, 

empurrões, etc. Ele lembra que mesmo as formas mais elementares de 

abstração não consistem em leituras puras, pois, para abstrair uma 

propriedade de um objeto, como cor ou peso, é necessário utilizar instrumentos 

de assimilação (estabelecimento de relações, de significações, etc.) originários 

de esquemas (sensório-motores ou conceituais) que não são fornecidos pelo 

objeto, mas construídos anteriormente pelo sujeito (PIAGET, 1977, p. 5). Já a 
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abstração reflexionante apoia-se sobre todas as formas cognitivas do sujeito 

(esquemas, coordenações de ações, operações, estruturas, etc.), para retirar 

delas certos caracteres e utilizá-los para outras finalidades (novas adaptações, 

novos problemas) (PIAGET, 1977, p. 6). 

A abstração reflexionante comporta sempre dois aspectos 

inseparáveis: um reflexionamento, ou seja, “a projeção (como através de um 

refletor) sobre um patamar superior daquilo que foi tirado do patamar inferior 

(por ex., da ação à representação)”, e uma reflexão, “entendida [...] como ato 

mental de reconstrução e reorganização sobre o patamar superior daquilo que 

foi assim transferido do inferior.” (PIAGET, 1977, p. 274-275). 

 
5 Análise comparativa dos participantes 
 

Tendo a tomada de consciência como proposta por Piaget (1975) como 

norteadora, realizou-se uma análise comparativa dos resultados apresentados 

pelos participantes, buscando identificar os elementos mais relevantes, que 

segue: 

a) Uma primeira observação que se pode fazer é que os participantes 

mais jovens mostraram uma tendência para efetuar, proporcionalmente, mais 

jogadas de ataque, sendo algumas delas prematuras. 
 

GRÁFICO 4 - JOGADAS DE ATAQUE, DEFESA E NEUTRAS 

 
 

1= Saulo, 2= Heitor, 3= Alberto, 4= Tales, 5= Rafael, 6= Alexandre,7= Nathan, 8= João. 
 

No gráfico 4, pode-se ver a classificação feita pelo pesquisador das 

jogadas dos participantes, separando-as em jogadas de ataque, de defesa e 

neutras. Pode-se notar nesse gráfico que, grosso modo, as jogadas de ataque 
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diminuíram e as de defesa aumentaram à medida que a idade dos participantes 

aumentou, enquanto as jogadas neutras apresentaram uma tendência para a 

estabilidade. 

As oscilações maiores, conforme pode ser visto no gráfico acima, 

ocorreram com o participante Alberto, que, por intermédio do ataque prematuro 

empreendido no lance 4, teve de efetuar mais jogadas defensivas e, 

consequentemente, um número menor de lances ofensivos e jogadas neutras. 

Outra oscilação nas jogadas neutras ocorreu com Heitor, o que pode ser 

explicado pela abertura jogada, que ocorreu sem confronto entre as peças nos 

cinco primeiros lances da partida. 

Uma possível explicação para a diminuição das jogadas de ataque e o 

aumento das de defesa, à medida que a idade dos participantes ia 

aumentando, pode ser encontrada na característica bastante marcada dos 

participantes mais jovens de empreenderem ataques prematuros. O jogador, 

ao optar por tal ataque, revela que não estabeleceu todas as relações 

relevantes possíveis naquele momento da partida. Esses ataques são 

normalmente rechaçados por um oponente mais forte, colocando assim o 

participante em posição defensiva. Já entre os participantes de mais idade e 

mais fortes, a luta ganhou um caráter mais sutil, na qual o Fritz, ao ganhar a 

iniciativa, empreendeu uma série de pequenos ataques, o que levou os 

participantes a adotarem uma posição mais passiva. Deve-se lembrar que o 

computador foi ajustado para jogar em um nível acima do nível dos 

participantes, e os ataques, sem a devida preparação, foram facilmente 

rechaçados pelo Fritz. Como esses dados estão relacionados ao objeto, ou 

seja, jogadas efetuadas sobre o tabuleiro, foram assinalados no diagrama da 

tomada de consciência como referentes aos processos de exteriorização (P → 

C’). 

b) Os participantes mais jovens ficaram perdidos em suas partidas 

mais rapidamente que os participantes mais velhos. Saulo, por exemplo, ficou 

perdido em 11 lances, enquanto João levou 27 lances para ficar perdido, 

conforme pode ser visto no gráfico 5. 
 

GRÁFICO 5 - NÚMERO DE JOGADAS ATÉ FICAR PERDIDO 
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1= Saulo, 2= Heitor, 3= Alberto, 4= Tales, 5= Rafael, 6= Alexandre, 7= Nathan, 8= João. 
 

Houve um desvio nessa tendência ao aumento do número de jogadas 

para ficar perdido com o aumento da idade graças ao participante Nathan, que 

ficou perdido em 24 jogadas. Já o participante João abandonou o jogo no lance 

28, quando a avaliação era -2,19 a favor do Fritz, portanto, bem abaixo do -5 

adotado neste estudo como critério para considerar a partida perdida (ver o 

comentário do gráfico 2). 

O fato de os participantes mais jovens ficarem perdidos mais 

rapidamente do que os participantes mais velhos é compreensível quando se 

observa a gravidade de cada erro cometido, conforme pode ser visto a seguir. 

Como estes dados estão relacionados ao objeto, ou seja, ao número de 

jogadas até ficar perdido, foram assinalados no diagrama da tomada de 

consciência como referentes aos processos de exteriorização (P → C’). 

c) Os erros que os participantes mais jovens cometeram foram mais 

graves que os cometidos pelos mais velhos. Houve, portanto, uma queda na 

média dos erros dos participantes: Saulo (1,78) → Heitor (1,7) → Alberto (1,1) 

→ Alexandre (0,85) → João (0,81), ou seja, quatro quedas em sete possíveis. 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 6 - MÉDIA DOS ERROS 
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1= Saulo, 2= Heitor, 3= Alberto, 4= Tales, 5= Rafael, 6= Alexandre, 7= Nathan, 8= João. 

 
Por outro lado, é possível identificar no gráfico 6 uma tendência à 

diminuição da gravidade dos erros à medida que a idade dos participantes 

aumenta, pois ocorreram quatro diminuições na gravidade dos erros em sete 

possíveis. Os participantes Rafael e Nathan apresentaram os principais desvios 

nessa tendência. Nathan foi a principal exceção, com seu erro de 4,56, que 

pode ser explicado pelo tipo de partida, com predomínio da tática com que o 

participante optou por jogar contra o Fritz. Erros em partidas dessa natureza 

normalmente são mais comprometedores que erros em posições nas quais 

predomina a estratégia. Como estes dados estão relacionados ao objeto, ou 

seja, à média dos erros, foram assinalados no diagrama da tomada de 

consciência como referentes aos processos de exteriorização (P → C’). A 

observação do tempo de reflexão dos participantes antes de efetuarem as 

jogadas auxilia na compreensão dos erros, conforme pode ser visto no item 

seguinte. 

d) Os participantes mais jovens gastaram menos tempo antes de 

efetuarem suas jogadas que resultaram em erros do que os mais velhos. Este 

resultado parece indicar que os participantes mais jovens estabeleceram 

menos relações entre os elementos em jogo que os participantes mais velhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 7 - TEMPO DOS ERROS 
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1= Saulo, 2= Heitor, 3= Alberto, 4= Tales, 5= Rafael, 6= Alexandre, 7= Nathan, 8= João. 

 
Pode-se perceber no gráfico 7 que os participantes mais jovens 

gastaram menos tempo antes de efetuar os erros do que os mais velhos. A 

exceção foi João, que gastou apenas 47s antes de efetuar o erro da sua 

partida, que pode ser explicado pelo plano já delineado pelo participante no 

lance 20 de colocar o seu cavalo em e4. Portanto, uma vez que o participante 

já tinha em mente colocar o cavalo nessa casa, era de se esperar que 

efetuasse essa jogada de modo prematuro. 

O gráfico 7 fornece indícios importantes para supor que, mesmo quando 

houve conceituação inadequada, os participantes mais velhos levaram em 

conta, na sua conceituação, mais elementos do que os participantes mais 

jovens, pois o tempo maior gasto pelos participantes mais velhos é um 

indicativo de que estabeleceram mais relações antes de efetuarem o lance. 

Como esses dados estão relacionados ao participante, ou seja, à operação 

mental realizada pelo sujeito antes de efetuar o erro, exigindo dele maior 

reflexão, foram assinalados no diagrama da tomada de consciência como 

referentes aos processos de interiorização (P → C). 

e) Os participantes mais jovens jogaram até levar xeque-mate, 

enquanto os mais velhos optaram por abandonar quando acharam que a 

derrota era iminente, conforme pode ser visto no gráfico 8. O fato de os 

participantes Tales, Rafael, Alexandre, Nathan e João terem abandonado suas 

partidas não significa que não tenham espírito competitivo, mas, ao contrário, 

que têm uma boa capacidade de avaliar a posição e perceber quando a 

posição já não oferece mais possibilidades de continuar lutando. Como esses 

dados estão relacionados ao objeto, ou seja, ao término da partida, foram 
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assinalados no diagrama da tomada de consciência como referentes aos 

processos de exteriorização (P → C’). 
 

GRÁFICO 8 - TÉRMINO DA PARTIDA 

 
 

XM= xeque-mate, AB= Abandono. 
 

f) Os participantes mais velhos apresentaram um número maior de 

tomadas de consciência adequadas e um número menor de tomadas de 

consciência inadequadas, enquanto nos mais jovens ocorreu o inverso. 

 
 

GRÁFICO 9 - TOMADA DE CONSCIÊNCIA 

 
 

1= Saulo, 2= Heitor, 3= Alberto, 4= Tales, 5= Rafael, 6= Alexandre, 7= Nathan, 8= João. 
 

Pode-se observar no gráfico 9 que, grosso modo, a conceituação de 

tipo inadequada diminuiu com o aumento da idade dos participantes, enquanto, 

inversamente, a conceituação de tipo adequada aumentou com a idade dos 

participantes. A conceituação parcialmente adequada manteve-se 

relativamente estável nos oito participantes. 
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A classificação quanto à tomada de consciência em inadequada, 

parcialmente adequada e adequada foi possível porque, por intermédio de 

abstrações refletidoras ou reflexionantes  e de abstrações refletidas, estas 

comportando reflexões de reflexões, os participantes tiveram de conceituar a 

posição antes de escolher um movimento para jogar. A expressão tomada de 

consciência inadequada foi usada para os lances errados do participante que 

implicaram perda de material (peças). A expressão tomada de consciência 

parcialmente adequada foi utilizada em três tipos de situações: a) nas ocasiões 

em que o participante escolheu um lance adequado, mas justificou 

inadequadamente; b) o participante emitiu um julgamento errôneo após avaliar 

uma posição resultante de uma sequência de jogadas; e, c) em situações em 

que o participante cometeu erros menores que não levaram à perda de 

material. A expressão tomada de consciência adequada foi utilizada quando a 

jogada escolhida e a justificativa apresentada pelo participante estavam de 

acordo com a posição. 

Como esses dados estão relacionados tanto com o participante como 

com o objeto, foram assinalados no diagrama da tomada de consciência como 

referentes aos processos de interiorização (P → C) e exteriorização (P → C’). 

 
6 Análise e categorização dos erros 

 
A seguir, os erros serão analisados e categorizados tomando por base 

seu caráter proposicional (LA TAILLE, 1997). No entanto, conforme já foi dito, 

deve-se destacar que somente foram consideradas erradas as jogadas que 

implicaram perda de material, ou seja, aquelas que levaram os participantes a 

perderem peças. Ao analisar as justificativas dos oito participantes para os 

lances errados, foi possível identificar dois modelos de erros que, com algumas 

modificações, estiveram presentes em todos os doze erros: um relacionado aos 

lances de ataque e o outro aos de defesa. O modelo do erro no ataque 

encontra-se no quadro a seguir: 
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QUADRO 2 - MODELO DO ERRO NO ATAQUE 

 
N Símbolo Proposição 
1 A Uma ação A visa a atingir um objetivo 

O. 
2 Ra A(s) resposta(s) Ra não refuta(m) A. 

 
 

No quadro 2 pode-se ver que a proposição A refere-se a uma ação que 

o participante executou para atingir um objetivo. A proposição Ra refere-se à 

comprovação pelo participante, por meio do cálculo de lances, de que as 

melhores jogadas do computador não refutam sua ação inicial A. Em dois erros 

de ataque foi identificada somente a proposição 1. 

No plano defensivo, o modelo do erro foi composto de uma a três 

proposições, que variaram de acordo com o participante, conforme pode ser 

visto no quadro a seguir: 

 
QUADRO 3 - MODELO DO ERRO NA DEFESA 

 
N Símbolo Proposição 
1 A Uma ação A visa a atingir um objetivo 

O. 
2 Ri A(s) resposta(s) Ri não refuta(m) A. 
3 Ra A resposta Ra neutraliza A. 

 
A proposição A refere-se a uma ação do computador antecipada pelo 

participante. A proposição Ri refere-se à comprovação que o participante fez, 

por meio do cálculo de lances, de que uma jogada ou sequência de jogadas é 

inadequada, pois não refuta a ação inicial A. A proposição Ra refere-se à 

escolha do participante por uma resposta que considera adequada porque 

neutraliza a ação inicial A do computador. Os erros na defesa podem conter as 

três proposições, ou apenas as proposições um e três. 

Como exemplo de erro no plano ofensivo, pode-se citar o lance 8 de 

Heitor (ver figura 1), no qual podem ser vistas as duas proposições descritas no 

quadro 2. 

1) Proposição A: (joguei) “para deixar ele com dois ou três peões 

dobrados.” Essa proposição é falsa (F), pois o lance executado pelo 



144 

 

participante não atingirá o objetivo proposto. 

2) Proposição Ra: “se ele tomar aqui (8...¤xe5), o bispo toma aqui 

(9.¥xf6), toma aqui (9...gxf6), depois aqui (10.dxe5) e fica ameaçando um bispo 

(em d6) e o outro bispo (em f5) para fazer três peões dobrados [peões 

triplicados, ou seja, três peões na mesma coluna].” Essa proposição também é 

falsa (F), pois não levou em consideração que, após jogar o lance 9.¥xf6, 

perde-se uma peça com o lance 9...¤xd3+. 

Como exemplo de erro no plano defensivo, pode-se citar o lance 9 de 

Saulo (ver figura 2), no qual se podem ver as três proposições descritas no 

quadro 3. 

1) Proposição A: “eu previ que o próximo lance dele vai ser aqui 

(9...¤h4) para tentar ganhar a minha dama”. Essa proposição é falsa (F), pois 

o objetivo assinalado pelo participante não é exequível com essa jogada. 

2) Proposição Ri: “eu não posso tomar (10.¤xh4) porque perco minha 

dama (10...¥xd1)”. Essa proposição é verdadeira (V), pois, se o computador 

houvesse jogado o que o participante disse na proposição 1, o lance 10 do 

participante não refutaria a ação inicial A de tentar ganhar sua dama. 

3) Proposição Ra: (o lance jogado 9.g3) “agora ele não pode jogar aqui 

(9...¤h4) porque eu capturo (10.gxh4)”. Essa proposição é verdadeira (V), pois 

refuta a ação inicial A do computador de jogar 9...¤h4. 
 

 

    FIGURA 1 - HEITOR X COMPUTADOR          FIGURA 2 - SAULO X COMPUTADOR 

 
Antes de analisar os erros nas proposições dos oito participantes, será 

formulado um modelo proposicional do acerto, para então comparar e localizar 
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os erros. O modelo proposicional do acerto pode ser assim expresso28: 

A ⊃ Ra↔  V(A) e V(R) = V 

A leitura é feita do seguinte modo: a proposição A implica a proposição 

Ra se e somente se o valor proposicional de A e o valor proposicional de Ra 

forem verdadeiros. Construindo-se a tabela-verdade dessa proposição 

composta, pode-se ver que, se uma das proposições componentes for falsa, o 

caráter implicativo entre as duas proposições também o será, ocorrendo o erro. 
 

TABELA 1 - TABELA-VERDADE 
 

N V(A) V(Ra) A ⊃ Ra 
1 V V V 
2 V F F 
3 F V F 
4 F F F 

 
Ao analisar os doze erros dos oito participantes, podem-se identificar as 

proposições apresentadas nos quadros 2 e 3, além de identificar suas 

respectivas falhas, conforme o quadro a seguir. 
 
 

QUADRO 4 - TIPOS DE PROPOSIÇÕES E FALHAS 
 

Participante Erro Proposição 
Nome Idade Lance Tipo TP PF 

Saulo 8;6 9 Defesa 1, 2, 3 1 
11 Defesa 1, 2, 3 1, 2, 3 

Heitor 9 8 Ataque 1, 2 1, 2 
9 Ataque 1, 2 1, 2 

Alberto 10;3 12 Defesa 1, 3 1 
16 Defesa 1, 3 3 

Tales 10;4 15 Ataque 1 1 

Rafael 12;7 32 Ataque 1, 2 1, 2 
33 Ataque 1, 2 1, 2 

Alexandre 13 29 Defesa 1, 3 1 
Nathan 15;11 24 Ataque 1 1 
João 17;1 23 Defesa 1, 3 1 

TP: tipo de proposição na justificativa. PF: qual proposição apresentou valor lógico falso. 
 
 

                                                             
28 Agradecimentos ao matemático e doutor em Física Wilson José da Silva pela elaboração do 
modelo proposicional do acerto. 
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Pode-se ver que, excetuando-se o erro cometido por Alberto no lance 

16, todos os outros erros apresentaram como falsa a proposição 1, a qual teve 

duas características básicas: erro na antecipação do movimento do 

computador e erro na antecipação do seu próprio movimento (jogada do 

participante). 

O erro na antecipação do movimento do computador e suas 

consequências levaram os participantes a errar no plano defensivo, conforme 

pode ser visto nas respostas dos participantes Saulo, Alberto, Alexandre e 

João. Nesse tipo de erro, podem ser encontradas: a) as três proposições (1, 2, 

3), como nos dois erros de Saulo; ou b) apenas as proposições 1 e 3, como 

nos participantes Alberto, Alexandre e João. O participante Alberto, no lance 

16, apresentou erro na proposição 3, pois antecipou corretamente que o 

computador queria capturar seu bispo com o cavalo, mas falhou considerando 

que era necessário retirar o bispo já defendido. 

O erro na antecipação das consequências do próprio movimento levou 

os participantes a erros no plano ofensivo, os quais tiveram a característica de 

conter: a) as proposições 1 e 2, como no caso dos participantes Heitor e 

Rafael; ou b) somente a proposição 1, conforme pode ser visto nos 

participantes Tales e Nathan. 

Os quatro tipos de erros identificados nas proposições dos 

participantes podem ser vistos no quadro 5: 

 
QUADRO 5 - CATEGORIZAÇÃO DOS ERROS 

 
Símbolo Descrição 

A A ameaça citada não existia e não havia ameaça a ser 
defendida. 

B A ameaça citada não existia, mas havia ameaça a ser defendida. 

C A ameaça citada existia, mas não havia a necessidade de 
defesa. 

D A ameaça citada existia, mas havia outra ameaça a ser 
defendida. 
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No quadro a seguir podem-se ver os erros dos participantes e o tipo de 

proposições envolvidas: 

QUADRO 6 - PROPOSIÇÕES E ERROS 
 

Participante Erro Proposição 
Nome Idade Lance Tipo AJS AJC V(P) = F 

Saulo 8;6 
9 Defesa  a A 

11 Defesa  b A e Ra 

Heitor 9 
8 Ataque a  A e Ra 
9 Ataque b  A e Ra 

Alberto 10;3 
12 Defesa  b A 
16 Defesa  c Ra 

Tales 10;4 15 Ataque d  A 

Rafael 12;7 
32 Ataque d  A e Ra 
33 Ataque d  A e Ra 

Alexandre 13 29 Defesa  d A 
Nathan 15;11 24 Ataque d  A 
João 17;1 23 Defesa  d A 

 
AJS= antecipação relacionada à jogada do participante, AJC= antecipação relacionada à 
jogada do computador, V(P)=F indica qual proposição teve valor falso. 

 
No quadro 6 pode-se ver que os participantes Saulo e Heitor 

apresentaram erros de tipo a e b, revelando uma forma de pensar que fixa sua 

atenção numa ameaça que não existiu. O participante Alberto apresentou um 

erro de tipo b e outro de tipo c, representando assim uma transição do modelo 

que cita uma ameaça que não existe (a e b), para o modelo da ameaça que 

existe (c e d). O participante Tales, que é muito adiantado para a idade, 

apresentou um erro de tipo d. O participante Rafael apresentou dois erros de 

tipo d, enquanto Alexandre, Nathan e João apresentaram, cada um, um erro de 

tipo d. O resultado pode ser visto no gráfico 7: 
GRÁFICO 7 - TIPOS DE ERROS 
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1= Saulo, 2= Heitor, 3= Alberto, 4= Tales, 5= Rafael, 6= Alexandre, 7= Nathan, 8= João. 

 

6.1 Processos cognitivos presentes no erro 

Para uma melhor compreensão do erro no jogo de xadrez, deve-se 

mencionar algo sobre o processo de pensamento do jogador pela busca da 

melhor jogada. Nesse sentido, a abordagem de Macedo, Petty e Passos (1997, 

p. 37) é particularmente interessante. Para esses autores, o jogar bem envolve 

uma dimensão temporal de caráter implicativo (se...então...) que articula três 

“tempos” nos jogos: a) presente (ação), b) passado (retroação), e c) futuro 

(proação). Adotando essa abordagem para explicar a escolha de boas jogadas 

que levam ao êxito no xadrez, pode-se dizer que, antes de efetuar sua jogada 

(a ação presente), o jogador deve, necessariamente, levar em conta o que seu 

adversário jogou (a ação passada), e tentar antecipar o mais precisamente 

possível as respostas relevantes do adversário e suas réplicas (a ação futura). 

Não havendo esse rigor no raciocínio, o jogador incorrerá no erro, o que pôde 

ser visto nos erros dos participantes desta pesquisa. 

Macedo, Petty e Passos (1997, p. 137) também fazem a distinção entre 

o jogar e o jogar bem: “uma coisa é conhecer as regras para movimentar as 

peças (convenções do jogo), outra coisa é ganhar. Quem conhece as regras e 

nunca vence não as conhece operatoriamente. Conhece o jogo em um sentido 

simbólico, mas não operatório.” 

O jogar, ou seja, o domínio das regras elementares do xadrez, está 

relacionado com o domínio dos erros da visão imediata (GRAU, 1990, p. 34), 

que são, fundamentalmente, de dois tipos: 1) o jogador pode confundir-se e 
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equivocar-se ao efetuar as suas jogadas; e 2) pode ser muito difícil para o 

jogador levar em consideração os “tempos” do jogo como propõem Macedo, 

Petty e Passos (1997) nas suas jogadas e nas do adversário. Essas 

dificuldades são vencidas rapidamente com alguns exercícios. 

Já o jogar bem no xadrez envolve o domínio dos erros da visão 

mediata (GRAU, 1990, p. 46), que é a capacidade de ver as consequências 

das jogadas. Nesse processo, é importante o domínio de conceitos como 

espaço (tabuleiro), tempo (os lances) e objetos (as peças). Desses três 

princípios gerais, podem-se extrair objetivos para nortear as ações na partida, 

como a criação de pontos e peões fracos no território do adversário, o domínio 

de colunas e filas abertas, o domínio do centro, a colocação de suas peças 

bem situadas de tal forma que, quando a posição do rei adversário estiver 

vulnerável, possa haver um assalto imediato. 

Grau (1990, p. 46-52) afirma que jogar xadrez consiste, em última 

análise, em combinar jogadas. Ou seja, o jogador deve executar suas jogadas 

como partes de um pensamento que compreende uma série de jogadas. 

Levada a sua expressão mínima e elementar, esta série se reduz a dois 

termos: a jogada e a resposta, e entre elas deve sempre haver o 

estabelecimento de relação. Uma jogada de ataque deve, então, ser 

respondida, normalmente, por uma jogada de defesa. Uma jogada de defesa é 

respondida com uma jogada de ataque ou preparação para o ataque. Uma 

jogada neutra é respondida com uma de ataque ou com uma preparação para 

o ataque. A jogada neutra é aqui entendida como uma jogada de 

desenvolvimento, ou seja, uma jogada que visa a retirar a peça da posição 

inicial e colocá-la em um novo posto, a partir do qual poderá controlar um 

número maior de casas e ter maior mobilidade (SEIRAWAN; SILMAN, 1996, p. 

262). Uma jogada errônea é respondida, naturalmente, com uma jogada que 

tire proveito do erro. Sintetizando o que foi dito, obtém-se o quadro 7: 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 7 - RELAÇÃO ENTRE AS JOGADAS: A JOGADA E A RESPOSTA 
 



150 

 

Jogada Resposta 
Ataque Defesa (2) 
Defesa Ataque (3) 

Neutra (1) Ataque (3) 
Erro Aproveitar o erro 

(1) aqui incluídas as jogadas de desenvolvimento; (2) geralmente; (3) ou reparação para o ataque. 
Fonte: Adaptado de Grau (1990, p. 46-47). 

 
Portanto, a escolha de boas jogadas no xadrez deve envolver 

coordenações inferenciais, ou seja, conexões não constatadas, mas deduzidas 

por composição operatória que ultrapassam o campo dos dados de observação 

e introduzem relações de necessidade. 

Piaget (1974a, p. 206) afirma que os dados de observação são 

fornecidos tanto pelos objetos quanto pelas ações, enquanto uma coordenação 

inferencial aplicada aos objetos tem por fonte a lógica do sujeito. Por exemplo, 

ao antecipar a possibilidade de aplicar um xeque com seu cavalo, e, logo a 

seguir, com o mesmo cavalo, capturar a dama do adversário, o jogador não 

está retirando essas relações apenas do movimento do seu cavalo, que tem 

como relação dada poder mover-se em “L”. Essas relações estão sendo 

obtidas por meio de coordenações inferenciais do participante relacionadas à 

tática, e, nesse caso, o tema em questão é o ataque duplo, juntamente com o 

que o cavalo pode fazer, que é determinado pelo seu movimento característico 

no jogo. 

Nesse processo, é possível identificar três níveis de abstração: a 

abstração empírica, que fornece uma conceituação de certa forma descritiva 

dos dados de observação constatados nas características materiais da ação; a 

abstração refletidora, que extrai das coordenações da ação o necessário para 

construir as coordenações inferenciais, que, no nível do concreto, permitem 

ligar e interpretar esses dados de observação; a abstração refletida, que é o 

produto consciente da abstração refletidora, na qual a tomada de consciência 

começa a tornar-se também uma reflexão do pensamento sobre si mesmo 

(PIAGET, 1974a, p. 210). É possível identificar, na aprendizagem do xadrez, os 

tipos de abstração assinalados por Piaget, mas antes serão apresentados os 

estágios na aprendizagem do xadrez. 

Para observar estes três níveis de abstração no jogo de xadrez, pode 

ser útil mencionar algo sobre como se dá a aprendizagem no xadrez. Segundo 
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Cleveland29 (1907, p. 293-296), o processo de aprendizagem no jogo de xadrez 

passa por cinco estágios: 

1. Aprendizagem do nome e movimento das peças: para se obter sucesso 

no jogo, o movimento das peças deve ser automatizado; 

2. Movimentos individuais de ataque e defesa durante os quais o iniciante 

joga sem um objetivo definido, a não ser capturar as peças do seu 

adversário; 

3. O iniciante aprende a relação entre as peças, ou seja, o valor dos 

grupos e o valor de peças individuais como partes de grupos 

particulares; 

4. O jogador alcança o quarto estágio, quando é capaz de planejar 

conscientemente o desenvolvimento sistemático das suas peças; e 

5. O jogador alcança o “sentido posicional”, que é a culminação de um 

desenvolvimento enxadrístico homogêneo, resultado da sua experiência 

em valorar diferentes posições. 

 

Assim, pode-se dizer que na aprendizagem do jogo de xadrez, a 

abstração empírica parece estar presente quando o sujeito aprende o nome e o 

movimento das peças, correspondendo ao estágio 1 no aprendizado do xadrez 

assinalado por Cleveland (1907, p. 293-296). O estágio 2 de Cleveland parece 

representar uma transição entre a abstração empírica e a refletidora, pois o 

sujeito executa movimentos individuais de ataque e defesa durante os quais 

joga sem um objetivo definido, a não ser capturar as peças do seu adversário. 

A abstração refletidora, por sua vez,  parece estar presente no estágio 3 de 

Cleveland, pois o sujeito aprende a relação entre as peças, o valor dos grupos 

e o valor de peças individuais como partes de grupos particulares, enquanto os 

estágios 4 e 5 de Cleveland dizem respeito à abstração refletida, pois o sujeito 

é capaz de planejar conscientemente o desenvolvimento sistemático das suas 

peças, e também alcança o “sentido posicional”, que é a culminação de um 

desenvolvimento enxadrístico homogêneo resultante da sua experiência em 

avaliar diferentes posições. 

Desse modo, à medida que o aluno elabora esquemas mais 

                                                             
29 No entanto, deve-se destacar que este autor não trabalha com o referencial piagetiano. 



152 

 

adequados que o levam a compreender melhor o jogo de xadrez, essa 

compreensão, por sua vez, o leva a refinar seus esquemas (de ação e de 

conceituação) a patamares cada vez mais sofisticados. 

 

7 Considerações finais 

 

Os resultados desta pesquisa parecem indicar que os processos 

cognitivos de interiorização (P → C) e exteriorização (P → C’) descritos por 

Piaget e colaboradores, e que caracterizam a tomada de consciência, estão 

presentes na prática do jogo de xadrez, e, talvez, expliquem o êxito e o 

fracasso numa partida de xadrez. 

Quanto aos processos cognitivos de interiorização (P → C) no objeto 

jogo de xadrez, os elementos apontam que houve avanço da periferia para as 

regiões centrais da ação do sujeito, pois, correlacionados ao aumento da idade, 

ocorreram o aumento do tempo gasto pelos participantes antes de efetuarem 

os erros, o aumento da conceituação de tipo adequada, e a diminuição da 

conceituação de tipo inadequada. 

Quanto aos processos cognitivos de exteriorização (P → C’), os 

resultados deste estudo apontam que houve avanço da periferia para as 

regiões centrais do objeto, pois, em relação ao aumento da idade dos 

participantes, ocorreu o aumento do número de jogadas corretas, a diminuição 

na gravidade dos erros e o aumento no número de jogadas antes que o 

participante ficasse perdido na partida, sendo que os participantes mais jovens 

jogaram até levar xeque-mate, enquanto os mais velhos abandonaram a 

partida. Estes o fizeram porque, a partir das conceituações realizadas ao 

estabelecerem relações entre as suas possibilidades de continuar o jogo para 

ganhar a partida, optaram por abandoná-la ao constatarem as perdas e 

deduzirem, daí, os resultados. 

Deve-se destacar que as distorções encontradas nesta pesquisa 

podem ter ocorrido por causa do pequeno número de participantes da amostra. 

Mas, tendo em vista que o critério para seleção foi encontrar participantes 

experts entre 8 a 17 anos, esse critério reduziu naturalmente o número de 

participantes aptos a participar deste estudo. 



153 

 

 
Referências 
 
ALBURT, L. Compruebe y mejore su ajedrez: evaluacion numerica y otras 
tecnicas de mejora. Madrid: Fundamentos, 1993. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Relatório de avaliação do Projeto xadrez nas 
escolas. Brasília: SEIF, 2004. 
 
CLEVELAND, A. The psychology of chess and of learning to play it. American 
Journal of Psychology, v. 3, p. 269-308, 1907. 
 
DELVAL, J. Introdução à prática do método clínico: descobrindo o pensamento 
das crianças. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
GOBET, F.; CAMPITELLI, G.Education and chess: A critical review. In: 
REDMAN, T.Chess and education: Selected essays from the Koltanowski 
conference. Dallas, TX: Chess Program at the University of Texas at 
Dallas,2006. p. 124-143. 
 
GRAU, R. Tratado general de ajedrez: rudimentos. Buenos Aires: Sopena, 
1990.v. 1. 
 
LA TAILLE, Y. O erro na perspectiva piagetiana. In: AQUINO, J. G. (Org.). Erro 
e fracasso na escola: alternativas teóricas e práticas. 4. ed. São 
Paulo:Summus, 1997. 
 
MACEDO, L.de (Org.).Cinco estudos de educação moral. 2. ed. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1999. 
 
_____. Ensaios construtivistas. 5. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. 
 
MACEDO, L. de; PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. Quatro cores, senha e 
dominó: oficinas de jogos em uma perspectiva construtivista e 
psicopedagógica. 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. 
 
PIAGET, J. A tomada de consciência. São Paulo: Melhoramentos, 1977 
(1974a). 
 
_____. Fazer e compreender. São Paulo: Melhoramentos, 1978 (1974b). 
 
_____. A equilibração das estruturas cognitivas: problema central do 
desenvolvimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976 (1975). 
 
_____. Abstração reflexionante: relações lógico-aritiméticas e ordem das 
relações espaciais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995 (1977). 
 
SEIRAWAN, Y.; SILMAN, J. Estratégias vitoriosas no xadrez. São Paulo: 
Makron Books, 1996. 



154 

 

 
SILVA, W. da.Processos cognitivos no jogo de xadrez. 184 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, 
2004. 
 
VALENTE, T. S. Pesquisa em psicologia genética: o método clínico. Campinas, 
texto não publicado, 1997. 
  



155 

 

 

Níveis de construção dialética espaço-temporal 
no jogo de xadrez 

 
 

Iron Pedreira Alves 

Rosely Palermo Brenelli 

 

 

 

 

 1 Introdução 
 

Várias têm sido as tentativas, por parte dos estudiosos da educação, de 

tentar transformar o “caminho” que se faz presente entre os professores e a 

aprendizagem de seus alunos em um percurso tranquilo e familiar, sem as 

indecisões, sem as estagnações e retrocessos, sem as incertezas do que fez 

avançar, típicos de quem se encontra em um “labirinto” nunca atravessado. 

A cada instante vemos e ouvimos despontar “novidades pedagógicas” 

que, a despeito de sobrecarregarem a já pesada “bagagem de conhecimentos” 

que os professores devem carregar em seu itinerário profissional, levam estes 

educadores a lotarem os cursos de atualização, sob pena de se sentirem 

defasados nas suas práticas educativas. 

Essa busca desenfreada pela novidade pode significar uma nítida 

insatisfação com a inacessibilidade aos meandros da educação infanto-juvenil, 

cujos referenciais teóricos disponíveis não são “mapas” representativos da 

diversidade de situações de ensino-aprendizagem presentes na sociedade 

brasileira, se é que representam alguma. Na falta de uma orientação precisa, 

muitos mestres se lançam por atalhos – aqueles que anunciam o “prazer de 

aprender” – que, na grande maioria das vezes, não levam a lugar nenhum. 

A utilização dos jogos em sala de aula, com fins pedagógicos, pode se 

apresentar, neste cenário, tanto como um atalho sem saída para a 
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aprendizagem quanto como um caminho seguro, embora muitas vezes difícil, 

para a promoção da autonomia em relação à construção do conhecimento e de 

uma socialização que leve a compreender o papel das regras como 

reguladoras das interações sociais. 

Configura-se um atalho, na medida em que a falta de objetivos 

norteadores da ação pedagógica, aliada à ausência de instrumental teórico que 

permita avaliar o quão próximo ou distante encontra-se da meta desejada, faz 

do jogo com pretensões educativas uma atividade com fim em si mesma, em 

nada se diferenciando das atividades lúdicas extraclasses. Pior ainda! Não 

sendo o jogo realizado em sala de aula, uma atividade escolhida 

espontaneamente pelas crianças, perde ele uma das suas principais 

características, que é a de ser uma atividade livre. 

Não levando a nenhuma outra aprendizagem que não seja a do próprio 

jogo, os condutores desse processo veem-se mais perdidos ainda ao ouvir a 

desconcertante pergunta daqueles que os acompanham: “– Não vai dar aula 

hoje, não, professora?”. 

Entretanto, o jogo pode ser uma via de acesso não só à aprendizagem 

de conteúdos escolares, mas também à promoção de aspectos do 

desenvolvimento cognitivo que dão suporte à aquisição de tais conteúdos. Isso 

sem falar nos aspectos afetivos e sociais tão valorizados na atualidade. Para 

isso, faz-se necessário que o professor tenha um referencial teórico que deixe 

claro quais pontos pode atingir por intermédio do jogo, como chegar a esses 

pontos, e como interpretar os sinais indicadores de proximidade ou distância 

dos objetivos traçados. Garantindo-se esses aspectos, podem-se levar outras 

crianças a constatações semelhantes à de uma que passou por uma atividade 

com jogos, bem planejada e fundamentada: “trabalhando e brincando eu nunca 

vi” (BRENELLI, 1996, p. 183). 

No intuito de oferecer referências às atividades com jogos com fins 

educacionais, muitos pesquisadores têm se dedicado a escrever sobre o tema, 

não só a partir das próprias reflexões e das reflexões de terceiros, mas também 

da investigação empírica, que, aliás, inspira a maior parte das publicações 

sobre o tema. 



157 

 

O presente trabalho se insere nesse contexto e tem como objetivo 

oferecer um referencial para a análise do desenvolvimento cognitivo de 

crianças em idade escolar, a partir do jogo de xadrez (ALVES, 2006). 

 
2 Método 

Foram realizadas cinco partidas de xadrez entre o pesquisador e 

crianças de ambos os sexos, frequentando a terceira e quarta séries do ensino 

fundamental em uma escola particular, que tinham 50 minutos semanais de 

aula de xadrez. As crianças tinham idades entre nove anos e nove meses e 

onze anos e um mês e a participação delas foi autorizada pelos respectivos 

responsáveis e pela direção da escola. 

As partidas foram filmadas e transcritas para posterior análise, quando 

foram agrupadas por níveis crescentes de implicações dialéticas. Vale ressaltar 

que, nesta análise, diferentemente de outros trabalhos que utilizaram o método 

clínico/crítico piagetiano, não se contou com a verbalização dos sujeitos, tendo 

as observações recaído exclusivamente sobre a ação dos participantes da 

pesquisa. Esse tipo de procedimento se coaduna com as pesquisas mais 

recentes em psicologia funcional realizadas por seguidores de Piaget, como se 

pode ver na afirmação de Inhelder e Caprona (1996, p. 13): 

 
Enquanto nas pesquisas baseadas no método de exploração crítica o 
experimentador constantemente se coloca perguntas e verifica suas 
hipóteses no diálogo vivo com a criança, nas novas pesquisas o 
experimentador dá uma tarefa ao sujeito, deixa-lhe a iniciativa e 
abstém-se de intervir ativamente, mas deve estar muito mais atento à 
observação dos comportamentos que acompanham os processos 
que sustentam a resolução do problema. 

 

Tomaram-se como foco da análise os níveis de construção dialética 

espaço-temporal, avaliados segundo os critérios estabelecidos por Piaget e 

colaboradores (1980/1996) no capítulo III do livro “As formas elementares de 

dialética”, intitulado “Um sistema de deslocamentos espaço-temporais”, e 

sintetizados a seguir: 

Nível IA – Não há implicação entre ações: O sujeito realiza 

deslocamentos sem relação entre eles. 
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Nível IB – Constrói implicações simples (localizadas): O sujeito realiza 

implicações do tipo “se A, então B ou “se A, então não B”. 

Nível IIA – Constrói implicações compostas (dialética intrassistêmica): 

O sujeito realiza implicações do tipo “se A, então B e se B, então C”, mas ainda 

rígidas e limitadas. 

Nível IIB – Constrói programas de conjunto (dialética intersistêmica): 

Aparece uma interdependência geral dos elementos do sistema. 

Nível III – Dedução de possibilidades rejeitadas: O sujeito chega a 

deduzir as consequências de uma ação possível, mas não executada. É capaz 

de bloquear uma peça adversária. 

Assim como fizeram Ortega e colaboradores (2000), utilizando o jogo 

“mastergoal”, e Von Zuben (2003), utilizando o jogo “traverse”, os níveis de 

jogo supracitados serão utilizados em uma situação diferente da original (do 

xadrez simplificado para o xadrez tradicional), mas que mantém os mesmos 

fatores dialéticos desta última, quais sejam (PIAGET, 1980/1996, p. 63): 

 
(1) Uma interdependência geral que se modifica sem parar (após 
cada lance); (2) uma relativização constante das significações, dado 
que cada mudança na posição das peças aumenta ou diminui as 
probabilidades de acertos ou erros; (3) uma utilização contínua das 
implicações entre ações e isso sobre um plano duplo, de maneira que 
não se trata simplesmente de inferir as consequências das próprias 
ações, mas de antecipar as manobras do parceiro, atuais ou 
previsíveis num futuro de possibilidades mútuas. 

 

Analisou-se, portanto, a aprendizagem do xadrez por meio dos níveis 

propostos por Piaget e colaboradores (1980/1996). 

 
3 Análise das partidas 
Nível IA – Como já foi descrito anteriormente, no Nível IA, o sujeito/jogador 

“não faz nenhum jogo de conjunto e se limita a deslocamentos individuais das 

peças sem relação entre si; portanto sem ainda nenhuma implicação entre 

ações” (PIAGET, 1980/1996, p. 64). 

Iur (9:09) joga com as peças brancas e tem a oportunidade de sair: 
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Lance Iur (9:09) Pesquisador Comentários 

1.  c3 e5 

Este lance poderia ser uma tentativa de coordenar 
uma jogada de domínio ao centro do tabuleiro, 
mas, como indicam os lances seguintes, não foi 
isso que aconteceu.  

2.  Dc2 Cf6 Faz um movimento precipitado, expondo a Dama 
já no segundo lance da partida. 

3.  Cf3 Cc6 Lance normal (parece estar imitando o adversário). 

4.  CxP CxC 

Captura o Peão adversário sem perceber que ele 
está “coberto” por um Cavalo (Cc6) que pode 
capturá-lo, e é o que acontece em seguida: troca 
uma peça por outra de menor valor, ficando em 
desvantagem material já no quarto lance. 

 

Os quatro primeiros lances de Iur são ilustrativos de uma 

movimentação de peças sem nenhuma relação entre elas, muito menos em 

relação à movimentação do adversário. No primeiro lance, ele avança uma 

casa o Peão do Bispo da ala da Dama (1.c3), que poderia se configurar como 

uma jogada de preparação para o domínio do centro do tabuleiro (quatro casas 

centrais), mas o desenrolar da partida mostra não ser esse o objetivo (aliás, 

não há outro objetivo além de cumprir o requisito da movimentação de uma 

peça, estabelecido pela regra do jogo). Tendo o pesquisador levado o seu 

Peão do Rei à quarta casa (1. ...e5), Iur move precocemente a sua Dama 

(2.Dc2), que, por ser a peça mais importante depois do Rei, deveria ser 

movimentada depois que as outras peças tivessem sido “desenvolvidas”, 

possibilitando uma saída mais segura. A esse lance, o pesquisador responde 

com a saída do Cavalo do Rei, colocando-o na casa três do Bispo do Rei (2. ... 

Cf6), jogada que Iur imita (intencionalmente ou não) no seu terceiro lance e que 

se pode considerar um lance normal (3.Cf3). 

Logo em seguida aparece um lance característico da falta de 

implicações entre ações, pois Iur não consegue prever as consequências da 

sua jogada e, após o pesquisador ter jogado o Cavalo da Dama na casa três do 

Bispo da Dama (3. ...Cc6), Iur captura o Peão adversário avançado (4.CxP), 

deixando o seu Cavalo vulnerável – já que está no raio de ação do Cavalo 

preto movido no lance imediatamente anterior e sem nenhuma “cobertura” – 

portanto, prestes a ser capturado, fato que ocorre logo em seguida. Sendo 

QUADRO 1 - QUATRO PRIMEIROS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA COM O 
SUJEITO IUR (9:09) 
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assim, Iur captura um Peão e perde um Cavalo, que é uma peça de maior 

valor, iniciando o jogo já em desvantagem material. 

O Diagrama 1 mostra o quarto lance de Iur, após a captura do Peão 

preto e indica, por meio da seta, a situação de vulnerabilidade do seu Cavalo 

que pode ser capturado pelo Cavalo (Cc6) adversário. 
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QUADRO 2 - CINCO ÚLTIMOS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA COM 
O SUJEITO IUR (9:09) 
 
Lance Iur (9:09) Pesquisador Comentários 

5.  Ca3 BxC 

Único movimento possível com o Cavalo, 
já que as duas outras casas alcançáveis 
estão ocupadas com Peões. Vale 
ressaltar que as casas da primeira e da 
última fileiras restringem os movimentos 
do Cavalo. 

6.  bxB d6 Lance normal. O melhor a ser feito neste 
momento era a captura do Bispo preto. 

7.  Bb2 O – O 

Movimenta o Bispo, colocando-o numa 
posição em que a sua mobilidade é 
prejudicada pela posição dos seus dois 
Peões avançados. 

8.  Db3 Be6 Mais um movimento precipitado com a 
Dama. 

9.  Tc1 BxD 

Não vendo a Dama ameaçada, 
movimenta a Torre para uma casa onde 
ela é inócua, pois não defende nenhuma 
das suas peças, nem ameaça nenhuma 
peça adversária. Perde a Dama. 

  

DIAGRAMA 1 
4.CxP ... 
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Após ter perdido o Cavalo da ala do Rei, Iur movimenta o outro Cavalo, 

colocando-o na terceira casa da primeira coluna, em frente ao Peão da Torre 

(5.Ca3). Neste momento da partida, este seria o único lance possível com o 

Cavalo, pois as outras casas que poderiam ser ocupadas por ele estão 

tomadas pelos próprios Peões (c3 e d2). Entretanto, o Cavalo colocado nas 

extremidades do tabuleiro tem sempre os seus movimentos restritos, pois o 

número de casas pra onde ele pode se mover diminui. O pesquisador responde 

a esse lance capturando o Cavalo de Iur com o seu Bispo (5. ...BxC), o que não 

se configura – a não ser pelo fato de já ter uma peça a menos – um problema 

para Iur, pois, tendo o Cavalo e o Bispo valores equivalentes, Iur pôde 

compensar a perda do seu segundo Cavalo, capturando o Bispo do 

pesquisador (6.bxB), que, dando prosseguimento ao seu programa de abertura, 

movimenta em uma casa o Peão da Dama (6. ...d6). 

As três próximas jogadas de Iur demonstram não haver uma tentativa 

de prever o que acontecerá após a colocação da peça na casa de destino. 

Primeiro ele coloca o Bispo da ala da Dama uma linha atrás e entre dois dos 

seus Peões (7.Bb2), o que restringe a mobilidade de uma peça de longo 

alcance, não ameaçando nenhuma casa nem peça adversária e não 

defendendo nenhuma das suas peças que já não estivessem defendidas antes 

desse movimento. Depois do roque adversário (7. ...O-O), Iur faz mais um 

movimento precipitado com a sua Dama (8.Db3), expondo-a sem a devida 

preparação, o que leva o pesquisador a ameaçá-la com o Bispo colocado na 

terceira casa da coluna do Rei (8. ...Be6). Continuando a não levar em 

consideração nem a implicação das suas ações nem a implicação das ações 

do seu oponente, Iur – não percebendo a sua Dama ameaçada – realiza um 

movimento com a Torre (9.Tc1) com as mesmas características do movimento 

anterior com o Bispo, quais sejam: mobilidade restrita, não defende, não 

ameaça e não prepara uma jogada. A consequência disso foi a perda precoce 

da peça mais “forte” do jogo (9. ...BxD), aumentando ainda mais a sua 

desvantagem antes mesmo de terem sido jogados dez lances. 

O diagrama 2 mostra a disposição das peças após o nono lance de Iur, 

que deixa a sua Dama prestes a ser capturada pelo Bispo preto. 
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Nível IB – Neste nível acontece “a construção das primeiras 

implicações entre ações, mas sob formas ‘simples’ ou diretas AB e não ainda 

‘compostas’ (AB e BC)” (PIAGET, 1980/1996, p. 65). 

No jogo de Reb (10:0), analisado a seguir, há uma predominância de 

movimentos isolados e as implicações entre ações não aparecem, senão na 

sua forma mais simples (AB, conforme a descrição do Nível IB acima), 

mormente quando ameaça uma peça adversária.  

Reb começa seu jogo com um movimento (1. h4) típico de quem ainda 

não assimilou pelo menos dois princípios importantes da “abertura”: O que 

recomenda o domínio do centro do tabuleiro e o que recomenda que se deve 

abrir espaço para o desenvolvimento das peças maiores. Jogadores deste nível 

costumam movimentar as peças pelos flancos, evitando o confronto na região 

central. O Peão colocado na quarta casa da coluna da Torre do Rei também 

não prepara nenhuma composição futura. 

 

  

DIAGRAMA 2 
9.Tc1 ... 
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QUADRO 3 - QUATRO PRIMEIROS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA 
COM O SUJEITO REB (10:0) 
 

Lance Reb (10:0) Pesquisador Comentários 

1.  h4 e5 

Um primeiro lance que não atende a dois 
princípios importantes da abertura: o 
domínio do centro e a possibilidade de 
desenvolver as peças “maiores”. 

2.  g4 Cf6 Jogada idêntica à anterior e sem 
coordenação com esta. 

3.  Ch3 d5 
Sem perceber que tem um Peão 
ameaçado, coloca o Cavalo numa posição 
que restringe os seus movimentos. 

4.  e3 CxP 

Dá prosseguimento à sua movimentação 
de Peões, mas evita a casa 4, onde 
poderia ser capturado, o que já denota 
uma implicação entre ações. 

 

O pesquisador executa um movimento mais centralizado (1. ...e5), 

respeitando os princípios mencionados acima. O próximo lance de Reb (2. g4) 

tem exatamente as mesmas características do lance anterior, e, apesar da 

proximidade das peças, não há coordenação entre elas. Melhor dizendo, não 

há “cobertura” de uma peça pela outra e as duas juntas não preparam o 

avanço de uma terceira. A resposta do pesquisador é fazer avançar o Cavalo 

da ala do Rei e colocá-lo na terceira casa da coluna do Bispo do Rei (2. ...Cf6), 

lance que ameaça o Peão branco, sem defesa até o momento.  

Reb, porém, não percebe a ameaça ao seu Peão do Cavalo do Rei 

posicionado na quarta linha (g4) e move o seu Cavalo da ala do Rei para a 

terceira casa da coluna da Torre do mesmo lado (3.Ch3). Esse movimento, 

além de não defender o Peão em perigo, diminui pela metade o número de 

casas alcançáveis pelo Cavalo. No xadrez, sempre que possível, e desde que 

isso não traga nenhuma desvantagem, deve-se movimentar as peças de uma 

maneira que elas tenham a possibilidade de atingir o maior número de casas.  

O pesquisador não realiza imediatamente a captura do Peão, optando 

por avançar duas casas com o Peão da Dama (3. ...d5). Contudo, apesar da 

chance dada pelo adversário, Reb continua sem perceber a ameaça ao seu 

Peão e move outra peça. Essa dificuldade em assimilar a ameaça, tornando-a 

um observável, talvez possa ser explicada pelo tipo de movimento realizado 

pela peça que está ameaçando. Diferente de todas as outras peças, que se 
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movem em linha reta (horizontal, vertical e/ou diagonal), o Cavalo tem um 

movimento em “L”, o que dificulta as relações tanto de ataque quanto de 

defesa, já que requer uma certa elaboração cognitiva para poder “enxergar” o 

seu alcance. 

A despeito de ter deixado mais uma vez o seu Peão em posição 

vulnerável, a jogada seguinte de Reb tem um mérito significativo para a análise 

realizada neste trabalho. Diferentemente do primeiro e do segundo lances, 

quando os peões avançaram duas casas cada um, neste lance, ela só avança 

uma casa (4.e3). Isto porque, caso avançasse duas casas, deixaria o seu Peão 

do Rei em posição de ser capturado pelo Peão da Dama adversário (d5), o que 

pode ser considerada uma implicação entre ações, pois “se A, então B”, ou 

seja, “se eu jogar aqui, ele captura minha peça”. Como se pode deduzir a partir 

da leitura do parágrafo anterior, esta captura, ainda que não seja iminente, é 

mais fácil de ser “observada” (neste caso, inferida), pela movimentação do 

Peão, que se dá sempre em linha reta (vertical para avançar e diagonal para a 

captura). 

O diagrama 3 mostra o cenário do jogo após o quarto lance de Reb, 

que, apesar de não ter percebido a possibilidade de perda do Peão do Cavalo 

do Rei (evidenciado pela seta que vai do Cavalo preto ao Peão branco), evita 

colocar mais uma peça em posição vulnerável. 
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QUADRO 4 - QUATRO ÚLTIMOS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA 
COM O SUJEITO REB (10:0) 
 
Lance Reb (10:0) Pesquisador Comentários 

5.  Tg1 Cf6 
Uma jogada na qual a Torre ameaça o 
Cavalo adversário, o que denota 
implicação entre ações. 

6.  Bd3 BxC Movimento que dá maior mobilidade ao 
Bispo, mas deixa o Cavalo vulnerável. 

7.  Th1 Bg4 Jogada semelhante à de número cinco. 
Também há implicação entre ações. 

8.  DxB CxD 
Não percebe a cobertura realizada pelo 
Cavalo e perde desnecessária e 
prematuramente a Dama. 

 

Ao ver seu Peão ser capturado pelo pesquisador (4. ...CxP), Reb tenta 

um lance de contra-ataque, movendo a sua Torre do Rei uma casa para a 

esquerda (5.Tg1), ameaçando, assim, o Cavalo adversário (Cg4) que acabara 

de lhe capturar uma peça. Nessa jogada também já há uma implicação simples 

entre ações, embora a ameaça pareça desconsiderar a possibilidade imediata 

de ser anulada mediante um simples recuo do Cavalo preto, que é o que 

acontece em seguida (5. ...Cf6). Cabe aqui utilizar o mesmo comentário que 

Piaget (1980/1996, p. 67) faz para seus sujeitos de Nível IB: 

 
  

SE 
ENTÃO 

DIAGRAMA 3 
4.e3  ... 
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Pois, se há assim um começo de implicações, com notável limitação, 
explicando em parte por que essas implicações permanecem 
“simples” e não articuladas entre si, é porque elas se baseiam 
exclusivamente em relações de posição e de deslocamentos, mas 
negligenciando a ordem das sucessões. 

 

Na sequência, Reb faz um movimento com o Bispo do Rei, colocando-

o na quarta casa da coluna da Dama (6.Bd3), posição que dá mais 

possibilidades de movimentação a essa peça e faz com que ela atue sobre as 

casas centrais. Seria considerado um bom lance caso o seu Cavalo do Rei 

(Ch3) não estivesse sem cobertura e ameaçado pelo Bispo adversário da ala 

da Dama (Bc8), e não levasse, consequentemente, à perda de mais uma peça 

(6. ...BxC). 

A jogada que se segue tem as mesmas características de implicação 

simples da anterior, mudando apenas a posição e a peça ameaçada, mas sem 

deixar nenhuma das próprias peças vulneráveis. Reb retorna a sua Torre do 

Rei para a posição original (7.Th1) com o objetivo de ameaçar o Bispo com o 

qual o pesquisador tomou-lhe o Cavalo. A reação adversária neste caso, deixa 

de ser um simples recuo e passa a ser uma ameaça à Dama branca com o 

Bispo preto (7. ...Bg4), que se encontra resguardado pelo Cavalo (Cf6). 

A reação de Reb a essa ameaça é uma espécie de retrocesso, pois, 

procedendo à anulação da ameaça mediante a captura do Bispo pela Dama 

(8.DxB), deixa de considerar a sequência da jogada e a possibilidade de perder 

uma peça valiosa como a Dama em função da captura de uma peça de menor 

valor. Esse erro pode ser explicado tanto pela dificuldade de lidar com o 

movimento do Cavalo (discutida oito parágrafos acima) como pela relação 

entre o simultâneo e o sucessivo cujas características nos explica Piaget 

(1980/1996, p. 67): “Psicologicamente, o simultâneo observável (por oposição 

ao inferido) é mais simples que o sucessivo, que supõe ao mesmo tempo as 

antecipações daquilo que se produzirá e as reconstituições retroativas do que 

já foi produzido”. 

No diagrama 4 vê-se a situação de vulnerabilidade da Dama branca, 

que, após ter capturado o Bispo preto, está prestes a ser capturada pelo 

Cavalo adversário: 
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DIAGRAMA 4 
8.DxB  ... 
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Nível IIA – Neste nível, segundo Piaget (1980/1986, p. 68), aparecem 

as implicações que se podem chamar de compostas, uma vez que “podem 

coordenar-se entre si e segundo conexões espaço-temporais”. 

No jogo de Luc aparecem as implicações simples e compostas. 

Embora cometa alguns erros de posicionamento, em alguns momentos 

defende-se antecipando dois lances do pesquisador, colocando os movimentos 

alternados em interdependência. 

 

QUADRO 5 - QUATRO PRIMEIROS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA 
COM O SUJEITO LUC (10:04) 
 

Lance Pesquisador Luc (10:04) Comentários 

1.  d4 Ca6 
Lance que diminui as possibilidades de 
ação do Cavalo e não leva em 
consideração os princípios da abertura. 

2.  Cc3 g6 
A princípio pode parecer um lance 
isolado, mas o decorrer da partida mostra 
que há um planejamento localizado. 

3.  e4 Cb8 Recolhe o Cavalo, tirando-o do raio de 
ação do Bispo adversário. 

4.  Cf3 Bh6 

Dá continuidade ao projeto iniciado com o 
movimento do peão, posicionando o 
Bispo de forma a ameaçar o Bispo 
adversário, mas defendido pelo seu 
Cavalo. 

Diferentemente das duas partidas anteriores, nesta o sujeito (Luc) 

jogou com as peças pretas. Tendo o pesquisador iniciado o jogo movendo o 
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Peão da Dama para a quarta casa da sua coluna (1.d4), Luc movimenta o seu 

Cavalo da Dama para a terceira casa da coluna da Torre da Dama (1. ...Ca6). 

Este movimento, como já foi visto anteriormente, restringe as possibilidades de 

atuação do Cavalo. Em seguida, o pesquisador também move o seu Cavalo da 

Dama, mas para uma região mais central do tabuleiro (2.Cc3), colocando-o à 

frente do Peão do Bispo da ala da Dama. 

O próximo lance de Luc é interessante do ponto de vista dialético, pois 

ele já realiza um plano, ainda que local, coordenando dois movimentos na 

sequência. Luc realiza um movimento com um Peão (3. ...Cb8) que não é 

central, mas que, ao contrário dos movimentos semelhantes observados nas 

partidas anteriores, não se configura um movimento isolado, pois teve como 

objetivo abrir passagem para um melhor posicionamento do seu Bispo da ala 

do Rei, colocando-o em posição de ameaça ao Bispo adversário. O “projeto” 

local de Luc consistiu em visualizar três lances em sequência: a abertura para 

a passagem do Bispo; a colocação do Bispo na coluna da Torre, estando 

aquele ao mesmo tempo ameaçando o Bispo branco e protegido pela ação do 

seu Cavalo; a possível captura do Bispo adversário. Esta sequência imaginada, 

mas que não chega a se concretizar na íntegra, caracteriza já uma 

coordenação espaço-temporal das ações possíveis do sujeito. 

O plano de Luc, entretanto, é interrompido provisoriamente quando ele 

percebe que a jogada subsequente do pesquisador, que move o Peão do Rei 

para a quarta casa (3.e4), abre a possibilidade de ter seu Cavalo colocado na 

coluna da Torre da Dama (Ca6) capturado pelo Bispo do Rei branco. Este 

também é um lance significativo, pois Luc consegue perceber a ameaça à 

distância, mesmo que esta não tenha partido da peça movida pelo oponente 

(no caso, o Peão). Para livrar-se da ameaça, Luc decide recuar o Cavalo para 

a sua posição original (3. ...Cb8). 

A seguir, o pesquisador avança o Cavalo do Rei para a casa em frente 

ao Peão do Bispo (4.Cf3). Como este lance não traz nenhum perigo imediato 

para suas peças, Luc retoma o projeto de “desenvolvimento” do Bispo, iniciado 

no segundo lance, e o posiciona na terceira casa da coluna da Torre do Rei (4. 

...Bh6). Este movimento, como já foi discutido anteriormente, tem o mérito de 

ameaçar uma peça adversária, forçando a sua jogada (ou seja, nos termos 



169 

 

DIAGRAMA 5 
4. ...  Bh6 

piagetianos, tornando-a necessária), sem que a sua peça esteja desprotegida, 

o que significa a antecipação mental de uma possível “troca de material”, já que 

as peças em questão (Bispo branco e Bispo preto) têm o mesmo valor. 

O diagrama 5 mostra como ficaram as posições no tabuleiro após o último 

lance de Luc que deixou os Bispos adversários frente a frente, estando a seta 

evidenciando a ameaça do Bispo preto ao Bispo Branco. 
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7zppzppzpp+p' 
6-+-+-+pvl& 
5+-+-+-+-% 
4-+-zPP+-+$ 
3+-sN-+N+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-vLQ mKL+R! 
xabcdefghy 

 

 
 
QUADRO 6 - QUATRO ÚLTIMOS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA 
COM O SUJEITO LUC (10:04) 
 
Lance Pesquisador Luc (10:04) Comentários 

5.  BxB CxB Executa seu “plano B”, capturando o 
Bispo que capturou o seu. 

6.  Bc4 a6 
Restringe o espaço de atuação do Bispo 
e inibe um possível avanço do Cavalo 
adversário, num só lance.  

7.  O – O Cc6 
Lance normal de desenvolvimento do 
Cavalo, consonante com os princípios da 
abertura. 

8.  Cg5 Tf8 

Excelente movimento de defesa! 
Percebendo a sobrecarga no peão do 
Bispo do Rei, antecipa quatro lances, 
sendo dois do adversário e dois seus. 
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A reação do pesquisador à ameaça de Luc ao seu Bispo é contra-

atacar capturando (o Bispo preto), antes que seja capturado (5.BxB). 

Imediatamente, Luc põe em ação o seu “plano B”, capturando o Bispo 

adversário (5. ...CxB) com o Cavalo que resguardava o seu próprio Bispo. 

O pesquisador move o seu Bispo do Rei para a quarta casa da coluna 

do Bispo da Dama (6.Bc4). Em resposta a esse movimento, Luc realiza o que 

se poderia chamar de defesa pró-ativa (em oposição à “reativa”), avançando o 

seu Peão da Torre da Dama (6. ...a6), que, estando defendido tanto pela Torre 

quanto pelo Peão vizinho, restringe o raio de ação do Bispo branco e, ao 

mesmo tempo, inibe um possível avanço do Cavalo do pesquisador, o que 

dificultaria uma composição de peças adversárias próximo à sua linha de 

Peões. 

As duas jogadas que se seguem, tanto a do pesquisador como a de 

Luc, podem ser caracterizadas como jogadas de preparação e que atendem a 

princípios importantes para uma boa abertura, quais sejam: procurar deixar o 

Rei em segurança (o roque realizado pelo pesquisador), dar mobilidade às 

peças maiores e dominar o centro do tabuleiro (avanço do Cavalo, por Luc). 

Portanto, os movimentos são: o pesquisador realiza um “roque”, que é a jogada 

na qual há um movimento simultâneo de Rei e Torre, indo aquele para a casa 

do Cavalo, e esta para a casa do Bispo (7.O-O); Luc põe o Cavalo da Dama na 

terceira casa do Bispo da Dama (7. ...Cc6). 

Na sequência, aparece uma outra situação típica de composição de 

implicações. O pesquisador, planejando um ataque ao Peão do Bispo do Rei 

adversário – que já se encontra ameaçado pelo Bispo branco – e uma posterior 

ameaça ao Rei do sujeito, leva o Cavalo da ala do Rei para a quinta casa do 

Cavalo do Rei (8.Cg5), sobrecarregando o Peão (f7), que é defendido apenas 

pelo Cavalo (Ch6).  

Percebendo a ameaça iminente, Luc desloca a sua Torre do Rei para a 

posição de origem do Bispo (8. ...Tf8). Essa decisão exigiu que o sujeito 

compusesse uma sequência de ações que se condicionavam, pois para cada 

captura realizada pelo pesquisador, haveria uma defesa (que também seria 

uma captura) prevista por Luc. Melhor dizendo, seu raciocínio seguiu a 
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sequência; “se ele fizer isso (A), eu faço aquilo (B) e se ele fizer isso (C), eu 

faço aquilo (D)”. 

No diagrama 6 aparecem evidenciadas a dupla ameaça ao Peão preto 

e a sua dupla defesa: 

XABCDEFGHY 
8r+lwqktr-+( 
7+pzppzpp+p' 
6p+n+-+psn& 
5+-+-+-sN-% 
4-+LzPP+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-vLQ mK-+R! 
xabcdefghy 

 

 

 

Nível IIB – A principal característica ressaltada por Piaget (1980/1996, 

p. 72) é a passagem dos “projetos” locais, presentes no nível anterior, aos 

“programas” de conjunto, ou seja, levar em consideração um maior número de 

interdependências, incluindo, também, um número maior de peças. 

O jogo de Fel demonstra que ele assimilou bem a ideia de 

interdependência entre as ações, procurando fazer sempre um “jogo de 

conjunto”, no qual as peças movimentadas estão “cobertas” por outras e 

oferecem cobertura para as que vierem depois. Disso resulta uma “abertura” 

consistente, levando em consideração a vantagem de desenvolver as peças 

maiores e de atuar sobre o centro do tabuleiro. 

Seu primeiro lance, que põe o Peão do Rei na quarta casa (1.e4) é 

recomendado por especialistas e realizado por jogadores experientes, pois, em 

um só movimento, incide sobre as casas centrais e abre espaço para a 

movimentação tanto do Bispo do Rei, que ganha cinco casas para possíveis 

deslocamentos, quanto da Dama, que tem quatro casas livres à sua diagonal 

direita. Sua jogada é “imitada” pelo pesquisador (1. ...e5). 

DIAGRAMA 6 
8. ...  Tf8 
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Na jogada seguinte, Fel busca consolidar o domínio do centro, 

avançando em uma casa o Peão da Dama (2.d3), fazendo proteção ao Peão 

do Rei movido no lance anterior. Não é uma jogada nem de ataque nem de 

defesa, mas sim um lance intencional de preparação que ganha sentido no 

desenrolar do seu “programa” de abertura. Seguindo a mesma linha de 

raciocínio, o pesquisador avança seu Cavalo para a casa três do Bispo do Rei 

(2. ...Cf6). 

 

QUADRO 7 - SEIS PRIMEIROS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA COM 
O SUJEITO FEL (11:01) 
 

Lance Fel (11:01) Pesquisador Comentários 

1.  e4 e5 

Diferentemente dos sujeitos anteriores, 
começa movimentando um Peão central, 
lance comum às aberturas mesmo de 
jogadores experientes.  

2.  d3 Cf6 Outro lance com um Peão central para 
consolidar a atuação sobre o centro. 

3.  Bg5 Be7 

Jogada muito comum, tem como objetivo 
“pregar” o Cavalo adversário, já que este 
se encontra entre o Bispo e sua própria 
Dama. 

4.  Cc3 O – O 
“Desenvolve” o Cavalo para uma casa 
mais central, buscando dar-lhe mais 
mobilidade. 

5.  Cf3 Cc6 Jogada com as mesmas características da 
anterior. 

6.  Cd5 CxC 
Inicia uma incursão com o Cavalo pelo 
terreno adversário, mas não sem a devida 
proteção realizada pelo Peão central. 

 

Os dois próximos lances de Fel, intercalados por um lance do 

pesquisador, são simétricos e seguem dentro daquilo que é recomendável para 

os movimentos iniciais de qualquer partida: atuar sobre o centro, dar mais 

mobilidade às peças e não movimentar uma peça mais de uma vez. Sendo 

assim, Fel coloca em jogo seus dois Cavalos, o que, pelo fato de serem peças 

de médio alcance, também é recomendável que se faça quanto antes. 

Destarte, as jogadas que se seguem são: Cavalo da ala da Dama na 

terceira casa do Bispo da Dama (4.Cc3), seguida do roque realizado pelas 

peças pretas (4. ...O-O); Cavalo da ala do Rei na terceira casa do Bispo do Rei 

(5.Cf3), seguida da colocação do Cavalo da Dama preto na casa três do Bispo 
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da Dama (5. ...Cc6), defendendo o Peão do Rei (e5) ameaçado pelo último 

lance das brancas. 

Tendo realizado cinco lances de preparação, considerados 

insuficientes para jogadores experientes, mas que já demonstram significativo 

avanço em relação aos sujeitos dos níveis anteriores, Fel inicia um ataque ao 

terreno adversário. Para isso, avança o Cavalo da ala da Dama, posicionando-

o na quinta casa da coluna da Dama (6.Cd5), estando este protegido pelo peão 

e ameaçando três peças adversárias (c7, Bd2 e Cf6) simultaneamente. Não é 

demais lembrar que o movimento do Cavalo não é facilmente assimilável pelos 

jogadores iniciantes (como já foi discutido na análise da partida de Reb), já que 

não se dá em linha reta, o que torna mais complexa a antecipação das suas 

ações pelo sujeito. 

A situação após o movimento de Fel com o seu Cavalo é ilustrada pelo 

diagrama 7 situado abaixo, destacando-se as peças ameaçadas por ele: 

 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zppzppvlpzpp' 
6-+n+-sn-+& 
5+-+Nzp-vL-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-+P+N+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-+Q mKL+R! 
xabcdefghy 

 

 

 

O pesquisador reage à investida de Fel capturando o Cavalo branco 

avançado, com o Cavalo da casa três do Bispo do Rei (6. ...CxC). Como a peça 

de Fel estava coberta por um Peão (e4), e essa era uma jogada prevista, ele 

não demora a capturar o Cavalo adversário (7.e4xC). Segue-se a este lance 

mais uma captura realizada pelo pesquisador, que utiliza o próprio Bispo para 

tomar o Bispo de Fel (7. ...BxB). 

DIAGRAMA 7 
6.Cd5  ...  
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QUADRO 8 - QUATRO ÚLTIMOS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA 
COM O SUJEITO FEL (11:01) 
 
Lance Fel (11:01) Pesquisador Comentários 

7.  e4xC BxB Realiza uma captura prevista com o Peão 
que defendia o seu Cavalo avançado. 

8.  h4 Bxh4 

Dentre as jogadas possíveis, não 
escolheu a que mais poderia beneficiá-lo, 
optando por ameaçar o Bispo do 
adversário em lugar de capturar-lhe o 
Cavalo. 

9.  g3 Be7 
Insiste na ameaça ao Bispo preto, tendo 
as mesmas possibilidades do lance 
anterior. 

10.  d4 Cb4 
Trama uma “armadilha” para o adversário, 
antecipando vários lances e realizando 
importante relativização.  

 

Embora não tenha sido a melhor opção de jogada, posto que poderia 

ter “trocado” o Cavalo adversário por um Peão, que é uma peça de menor 

valor30, Fel realiza mais uma jogada de implicação simples entre ações, 

ameaçando o Bispo preto com o Peão da Torre do Rei, avançando duas casas 

(8.h4). O pesquisador, por sua vez, captura o Peão ameaçador (8. ...Bxh4). Fel 

parece cometer, aqui, um erro de antecipação, pois, embora tenha o seu Peão 

duplamente defendido tanto pela Torre (Th1) quanto pelo Cavalo (Cf3), ele não 

opta pela captura do Bispo adversário, que só tem na sua retaguarda a Dama 

preta, que, caso entrasse na disputa, lhe traria vantagem significativa, pois 

poderia ser capturada. 

Fel opta, entretanto, por realizar mais uma ameaça ao Bispo preto 

avançado, movendo o Peão do Cavalo do Rei uma casa à frente (9.g3), o que 

faz com que o pesquisador recue sua peça para a casa dois da coluna do Rei 

(9. ...Be7). 

Fel prepara, em seguida, uma espécie de armadilha, oferecendo uma 

peça (10.d4) para que, na sequência das ações31, possa obter um melhor 

posicionamento eliminando tanto o Peão (e5) quanto o Cavalo (Cc6) pretos que 

agem sobre o centro, e que diminuem o espaço de circulação das peças 

brancas. O diagrama 8 mostra o posicionamento das peças após o avanço do 
                                                             

30 O melhor lance seria 8.d5xC, ou mesmo 8.d4xe5. 
31 Que poderia ser 10. ...  e5xd4; 11.Cxd4  CxC; 12.DxC, caso o pesquisador tivesse aceitado a 
troca. 
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Peão branco para a quarta casa da Dama, evidenciando a sequência 

provavelmente imaginada por Fel, tendo início com a captura do Peão branco 

pelo Peão preto, que, contudo, não foi não realizada: 

 

 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zppzppvlpzpp' 
6-+n+-+-+& 
5+-+Pzp-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-+-+NzP-# 
2PzPP+-zP-+" 
1tR-+Q mKL+R! 
xabcdefghy 

 

 

 

Essa ação é significativa dentro do quadro teórico que circunscreve 

esta análise, pois há um avanço na forma de pensar deste sujeito em relação 

aos anteriores, pelo fato de ele não levar em consideração apenas as 

consequências imediatas da troca de peças (dialética intrassistêmica), mas 

também as modificações resultantes dessa troca no panorama geral da partida 

(dialética intersistêmica). 

Há, também, uma relativização das ações que deve ser destacada, já 

que o sujeito entende que pode melhorar a sua situação no jogo “oferecendo” 

peças ao seu oponente e não apenas capturando as peças deste último. Estes 

aspectos agregados ao décimo lance de Fel estão de acordo com mais uma 

característica do Nível IIB listada por Piaget (1980/1996, p. 73): “As implicações 

próprias a esse nível II B podem então ser ditas ‘transformacionais’, na medida 

em que podem modificar o estado total do sistema e mais precisamente as 

relações entre os jogos respectivos dos dois parceiros”. 

Nenhum dos sujeitos estudados alcançou o mais avançado nível de 

construção dialética que pode atingir alguém (nível III) numa situação que exija 

10. ... PxP 

11.CxP  ... 

11. ...  CxC 

12.DxC  ... 

DIAGRAMA 8 
10.P4R  ... 
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lidar com deslocamentos espaço-temporais, como é o caso do jogo de xadrez, 

utilizado no presente trabalho, e do jogo “xadrez simplificado”, usado por Piaget 

e colaboradores (PIAGET, 1980/1996). 

O sujeito Jol (10:04) mostrou no seu jogo um programa bastante 

evidente nos lances da sua abertura, conduta típica de um sujeito de nível II. 

Além disso, no momento em que tem uma peça sua capturada e a chance de 

“dar o troco” no lance subsequente, percebe a desvantagem dessa ação, 

optando por outro movimento que trouxesse um menor prejuízo. 

Como já foi exposto, não foi solicitado aos participantes que 

verbalizassem as suas intenções ou comentassem as jogadas realizadas. Essa 

opção metodológica, que visou a respeitar uma postura diante do jogo que já 

existia, pois os alunos são orientados a fazer silêncio enquanto jogam, trouxe 

uma certa dificuldade em avaliar a principal característica do nível III, que 

depende fundamentalmente da verbalização para ser percebida. 

Com o propósito de não ir muito longe nas ilações realizadas a partir 

dos dados disponíveis, e também pelo fato de apenas um sujeito apresentar 

conduta sugestiva de nível III, optou-se por categorizá-lo como nível IIB, 

descrevendo as suas jogadas e evidenciando o lance que pode suscitar dúvida. 
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QUADRO 9 - SEIS PRIMEIROS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA COM 
O SUJEITO JOL (10:04) 
 

Lance Jol (10:04) Pesquisador Comentários 

1.  e3 e5 

Inicia o jogo com um Peão central 
avançando só uma casa, como se 
preparasse o domínio do centro, “tema” 
da sua abertura. 

2.  Bc4 Cc6 

Desenvolve uma das peças maiores 
também para uma posição central, talvez 
visando ao Peão do Bispo do Rei 
adversário.  

3.  f4 d6 Ameaça o Peão central adversário com 
um Peão mais “periférico”. 

4.  d4 Cf6 Reitera seu objetivo de dominar o centro, 
avançando mais um Peão. 

5.  f4xe5 d6xe5 
Começa a retirar os Peões adversários 
das casas centrais, utilizando para isso o 
seu Peão menos centralizado. 

6.  d4xe5 Cxe5 
Dá prosseguimento à sequência de ações 
previstas para atingir o principal objetivo 
da sua abertura.  

 

O primeiro lance de Jol (assim como o de Fel – nível IIB – e 

diferentemente dos anteriores) é um movimento “centralizado”, que abre 

espaço para a movimentação da Dama e do Bispo do Rei, mas é um lance 

mais “contido”, já que avança o Peão do Rei (1.e3) apenas uma casa, como se 

estivesse a preparar o avanço de outras peças. O pesquisador responde com o 

avanço do Peão simétrico, só que duas casas à frente (1. ...e5). 

No segundo lance executado por Jol, ele utiliza-se da possibilidade 

aberta pelo avanço do próprio Peão para pôr o seu Bispo do Rei na quarta 

casa da coluna do Bispo da Dama (2.Bc4), ameaçando uma casa considerada 

“frágil”, que é a casa do Peão do Bispo do Rei preto (f7)32. O pesquisador move 

o Cavalo da Dama para a casa três do Bispo da Dama (2. ...Cc6). 

No seu terceiro lance, Jol começa a dar sinais – e as jogadas seguintes 

confirmam isso – de que tem um programa bem definido para a sua abertura, 

que é o domínio das casas centrais. Ele faz avançar o Peão do Bispo do Rei 

até a quarta casa da sua coluna (3.f4), “oferecendo” uma troca por um Peão 

                                                             
32 Provavelmente a sua intenção é realizar uma jogada conhecida como Xeque Pastor, na qual 
se faz uma combinação de jogadas com o Bispo e com a Dama, capturando o Peão do Bispo 
do Rei adversário e aplicando Xeque-Mate. Essa é, entretanto, uma jogada óbvia e de fácil 
defesa. 
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menos centralizado, que, caso fosse aceita pelo pesquisador, eliminaria o seu 

Peão central (e5). Aqui também aparece uma característica importante que 

diferencia os jogadores dos níveis iniciais daqueles de níveis mais elevados. 

Enquanto na abertura dos primeiros há uma predominância de movimentos 

isolados de Peões, a dos últimos apresenta uma composição dessas peças 

menores tanto para aumentar o espaço disponível para as suas peças quanto 

para diminuir o espaço do oponente33. 

Tendo o pesquisador protegido o Peão ameaçado pelo último 

movimento do sujeito, avançando o Peão da Dama em uma casa (3. ...d6), Jol 

resolve dobrar a ameaça ao peão central adversário, avançando o seu Peão da 

Dama para a quarta casa (4.d4). Entretanto, o pesquisador continua 

procedendo ao seu programa de abertura, sem aceitar a troca proposta pelo 

sujeito, e move o Cavalo do Rei para a casa três do Bispo do Rei (4. ...Cf6). 

Jol decide, então, iniciar uma sequência de capturas (duas para cada 

jogador, alternadamente) que modificará significativamente o cenário da 

ocupação do “miolo” do tabuleiro, deixando-o sem nenhum Peão preto. 

Começa capturando o Peão do Rei preto com o seu Peão do Bispo (5.f4xe5), 

provocando a mesma reação do adversário, que captura sua peça (5. ...d6xe5). 

Jol procede a uma segunda captura, agora utilizando o Peão da Dama 

(6.d4xe5), que também foi capturado, agora pelo Cavalo da Dama do 

pesquisador (6. ...Cxe5). 

O diagrama 9 a seguir mostra o cenário da partida após ambos os 

jogadores terem perdido dois Peões, e Jol ter conservado um Peão (e3) em 

uma das duas colunas centrais: 

  

                                                             
33 “Essa dialética intersistêmica é [...] ora ‘engendrada por’, ora fonte de uma dialética intra-
sistêmica, que consiste numa interdependência geral dos elementos do sistema” (PIAGET, 
1980/1996, p. 73). 
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XABCDEFGHY 
8r+lwqkvl-tr( 
7zppzp-+pzpp' 
6-+-+-sn-+& 
5+-+-sn-+-% 
4-+L+-+-+$ 
3+-+-zP-+-# 
2PzPP+-+PzP" 
1tRNvLQ mK-sNR! 
xabcdefghy 

 

 

 

QUADRO 10 - SETE ÚLTIMOS LANCES COMENTADOS DA PARTIDA COM 
O SUJEITO JOL (10:04) 
 
Lance Jol (10:04) Pesquisador Comentários 

7.  Bb5+ Bd7 Foge da ameaça do Cavalo adversário, 
colocando o Rei preto em xeque. 

8.  De2 Bc5 

Defende o Bispo ameaçado pelo Bispo 
adversário, com a própria Dama, 
visualizando uma sequência de ações e 
mantendo a ameaça à segurança do Rei, 
mesmo sob pressão. 

9.  a3 O – O Prepara um ataque ao Bispo adversário 
coordenando o movimento de dois peões. 

10.  b4 Bd6 Executa o ataque ao Bispo iniciado no 
lance anterior. 

11.  Cf3 De8 Desenvolve o Cavalo do Rei, ameaçando 
o Cavalo do pesquisador. 

12.  Ch4 BxB Posiciona o Cavalo para uma possível 
incursão pelo flanco do Rei. 

13.  Df2 Cc4 Percebe a desvantagem de aceitar a 
troca, reposicionando sua Dama. 

 

Com mais espaço para movimentação, Jol defende seu Bispo 

avançado da ameaça do Cavalo, avançando uma casa da sua diagonal 

esquerda (7.Bb5+) e pondo o Rei adversário em xeque. O pesquisador 

defende-se, interpondo seu Bispo à frente do Rei (7. ...Bd7), defendendo-o e ao 

mesmo tempo ameaçando o Bispo (Bb5) de Jol. Este, por sua vez, mantém a 

ameaça à segurança do Rei adversário, dando cobertura ao seu Bispo com a 

Dama posicionada na segunda casa do Rei (8.De2), decisão que exigiu uma 

DIAGRAMA 9 
6. ... Cxe5  
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antecipação mental de ações possíveis. O pesquisador avança o outro Bispo, 

que não está participando da defesa do Rei, para a quarta casa do Bispo da 

Dama (8. ...Bc5). Jol inicia um ataque coordenado a esta última peça 

adversária, avançando o Peão da Torre da Dama em uma casa (9.a3). 

Enquanto isso, o pesquisador aproveita o espaço deixado pelo avanço do 

próprio Bispo e executa o roque (9. ...O-O), deixando seu Rei em posição mais 

segura. 

Jol, então, finaliza o ataque ao Bispo preto (Bc5) iniciado no lance 

anterior, numa jogada planejada que fez avançar duas casas o Peão do Cavalo 

da Dama (10.b4), tendo um outro Peão à sua retaguarda, obrigando o 

pesquisador a recuar a peça ameaçada (10. ...Bd6). 

Na sequência, Jol passa a avançar o Cavalo, possivelmente 

planejando uma investida pelo flanco do Rei. Inicialmente, retira o Cavalo do 

Rei da sua posição original, colocando-o na casa três do Bispo do Rei (11.Cf3), 

ameaçando o Cavalo (Ce5) adversário, o que faz com que o pesquisador mova 

a Dama para a casa original do Rei (11. ...De8), para dar cobertura ao seu 

Cavalo. 

Não percebendo que a nova posição da Dama preta pode lhe trazer 

problemas, Jol prossegue com o avanço do Cavalo (12.Ch4), e vê, na 

sequência, o seu Bispo (Bb5) ser capturado pelo Bispo adversário (12. ...BxB). 

A análise dessa partida tornou-se mais extensa porque é exatamente 

neste ponto que aparece a situação na qual reação do sujeito é sugestiva da 

existência de uma característica presente apenas no último nível da construção 

dialética analisada nesta seção, qual seja, “deduzir por implicações as 

consequências que teriam tido a efetuação de uma ação possível, mas que não 

foi de fato escolhida” (PIAGET, 1980/1996). 

A reação de Jol, ao perceber a sua Dama ameaçada por um Bispo que 

tem na sua cobertura uma Dama, foi a de mover a própria Dama (13.Df2) para 

fora do raio de ação da peça adversária (anulação da perturbação por 

negação), o que indica – e é possível afirmar isso em função da análise dos 

seus outros lances – que ele imaginou as consequências negativas da captura 

do Bispo adversário, descartando-a logo em seguida. 
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Infelizmente a caracterização que Piaget faz desse nível resume-se a dois 

parágrafos, não dando margem a uma discussão que possa envolver mais 

elementos na sua análise. 

No diagrama seguinte, vê-se a Dama branca ameaçada pelo Bispo 

preto (Bb5), que, por sua vez, está “coberto” pela Dama preta: 

 

XABCDEFGHY 
8r+-+qtrk+( 
7zppzp-+pzpp' 
6-+-vl-sn-+& 
5+l+-sn-+-% 
4-zP-+-+-sN$ 
3zP-+-zP-+-# 
2-+P+Q+PzP" 
1tRNvL-mK-+R! 
xabcdefghy 

 

 

 

 
4 Considerações finais 

 

O presente trabalho teve como objetivo “transportar” os níveis do 

desenvolvimento da dialética espaço-temporal encontrados por Piaget 

(1980/1996), tendo como base uma espécie de xadrez simplificado, para a 

análise do jogo de xadrez, realizado por crianças em idade escolar. 

Com esta empreitada, pretendeu-se contribuir com aqueles que utilizam o 

xadrez como promotor do desenvolvimento cognitivo, quer seja na clínica quer 

seja na escola, apresentando um quadro teórico que possa servir de referência 

às intervenções psicopedagógicas que tenham o lúdico como princípio 

norteador. 

Espera-se que as limitações deste trabalho possam ser ultrapassadas 

por outras pesquisas que utilizem tanto o xadrez como campo de observação 

quanto a psicogenética piagetiana como quadro teórico de referência. 

DIAGRAMA 10 
12. ... BxB 
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Ensino enxadrístico em contextos escolar, periescolar 
e extraescolar: experiências em instituições educativas 

na França e suas repercussões34 
 

 

Antônio Villar Marques de Sá 

 

 

 

1 Introdução 
 

O presente capítulo atualiza e complementa uma investigação 

desenvolvida durante o doutoramento em Ciências da Educação na Université 

de Paris 10 (Nanterre, França). A pesquisa-ação, conduzida entre os anos de 

1984 e 1987, abrangeu três instituições de ensino em Paris e focalizou as 

seguintes questões principais: quais fatores influenciam a utilização do xadrez 

como inovação pedagógica no ensino regular? O que caracteriza e diferencia a 

introdução do xadrez nos ambientes escolar, periescolar e extraescolar? Qual 

método educativo e qual programa didático melhor atendem às especificidades 

deste ensino? 

Esta revisão do trabalho original está organizada em duas seções 

gerais. Na primeira seção, retoma-se a fundamentação teórica que apoiou a 

tese defendida em 1988, realçando-se o lúdico no campo educacional, o valor 

educativo do xadrez e sua utilização pedagógica. Em seguida, descreve-se o 

método adotado durante o trabalho de campo. Os dados obtidos são 

analisados de acordo com os níveis institucional, psicológico e pedagógico. 

Tendo em vista a relevância daquela investigação como precursora de projetos 

de ensino, extensão e pesquisa executados ao longo de mais de duas 

décadas, elaborou-se uma segunda seção, em que são apresentadas algumas 

dessas tendências e repercussões. 
                                                             

34 Esta pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Este texto foi parcialmente publicado pelo Inep (MEC) em Série Documental 
(SÁ, 1994b). 
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2 Xadrez e educação: relato de uma pesquisa-ação na França 
 

2.1 Fundamentação teórica 

 

2.1.1 O lúdico no campo educacional 

 

A importância do jogo para o desenvolvimento humano tem sido objeto 

de estudo nos mais diversos campos do conhecimento. A atividade lúdica foi 

enfocada sob o ponto de vista filosófico (Pascal, Alain, Henriot, Schopenhauer, 

Nietzsche, Bataille, Sartre), sociológico (Huizinga, Hirn, Caillois, Brougère), 

psicanalítico (S. Freud, A. Freud, Klein, Winnicott, Charles Nicolas, Enriquez), 

psicológico (Groos, Claparède, Chateau, Piaget, Vigotski) e pedagógico 

(Rousseau, Pestalozzi, Frobel, Montessori, Decroly, Freinet, Michelet). As 

teorias assim elaboradas enfatizam elementos diferentes, o que as torna úteis 

para a análise de aspectos particulares do fenômeno lúdico (MAURIRAS-

BOUSQUET, 1984). Não existe, portanto, uma teoria consensual e 

universalmente aceita. 

Progressivamente, constituiu-se um movimento para a introdução do 

lúdico no ensino para além das classes pré-escolares (UNESCO, 1986). Não 

obstante, poucas transformações em profundidade foram absorvidas no plano 

curricular, e o debate em torno das vantagens e desvantagens dessa evolução 

faz parte de uma discussão mais ampla sobre o modo de compreender a 

natureza do processo educacional. 

Em síntese, a implementação da aprendizagem lúdica no ensino 

depende da superação do paradoxo que consiste em adotar o jogo – uma 

atividade voluntária, cuja finalidade está voltada para os interesses e 

necessidades individuais – para mediar uma tarefa concebida no sentido de 

atingir objetivos acadêmicos externamente estabelecidos (BROUGÈRE, 2002). 
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2.1.2 O valor educativo do xadrez 

 

Em uma partida de xadrez, os jogadores cumprem etapas básicas do 

raciocínio lógico: fazer um plano de jogo, agrupar as alternativas, aprofundar a 

busca do melhor lance, escolher e tomar a decisão (DE GROOT, 1978). 

 Considera-se que o ensino do xadrez contribui para o 

desenvolvimento de várias habilidades, dentre as quais: atenção, 

concentração, raciocínio lógico-matemático, julgamento, planejamento, 

imaginação, antecipação, autocontrole, perseverança e espírito de decisão 

(PARTOS; GRAND, 1978). 

Especialistas reconhecem que a atividade enxadrística vincula-se ao 

fortalecimento de muitas capacidades, como, por exemplo: criatividade 

(TIKHOMIROV, 1970), memória (GOLDIN, 1979), cálculo (GOLOMBEK, 1980) 

e inteligência geral (ROOS, 1984). Segundo García la Rosa (1983), ao ser 

incluído em classes de baixo rendimento escolar, o xadrez pode constituir 

suporte pedagógico que promove uma melhor autoestima dos alunos, 

beneficiando o processo educativo. 

Em razão do fator motivacional intrínseco ao ato de jogar, o ensino e a 

aprendizagem do xadrez favorecem o desempenho em muitas matérias 

escolares. Para Dextreit e Engel (1981), isso é particularmente notável no que 

tange à Educação Matemática, pois auxilia na compreensão e no rendimento 

em: aritmética (operações básicas, tais como adição e subtração, são 

exercitadas por meio do cálculo das eventuais trocas de peças), álgebra (um 

sistema de equações com "n" incógnitas torna-se mais assimilável graças ao 

cálculo do rating dos jogadores) e geometria (noções de direção vertical, 

horizontal e diagonal são ilustradas com o movimento das peças no tabuleiro). 

Entretanto, cabe comentar que tais aplicações do xadrez à aprendizagem da 

Matemática são bastante vastas e não necessariamente de nível elementar, 

pois, entre outras, concernem: análise combinatória, cálculo de probabilidades, 

estatística, informática e teoria dos jogos de estratégia (ENGEL, 1978). 

Ademais, de acordo com Puschkin (1967), do ponto de vista heurístico, um 

problema de xadrez pode ser concebido como um problema de Matemática. 

Tanto que Gauss e Euler, renomados matemáticos, interessaram-se, 
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respectivamente, pela colocação de oito damas no tabuleiro e pelo percurso do 

cavalo sobre as 64 casas do tabuleiro. De fato, a atividade enxadrística é útil 

para a Educação Matemática na medida em que oferece múltiplas 

possibilidades no campo da resolução de problemas (FERNANDEZ, 1991), 

além de intermediar para o indivíduo a construção de sua própria matemática, 

situando-se, assim, entre as abordagens atuais da educação. 

Mas, possivelmente, o principal mérito da aprendizagem enxadrística, 

desde que adotada ludicamente, repousa no fato de permitir que cada aluno 

possa progredir seguindo seu próprio ritmo, o que corresponde a uma das 

metas primordiais da educação moderna. 

  

2.1.3 A utilização pedagógica do xadrez 

 

Neste tópico estão repertoriadas, resumidamente, algumas 

experiências internacionais e brasileiras relatadas por Sá em 1994. A título de 

atualização da publicação original, são acrescentadas mais informações sobre 

a evolução dessas iniciativas de ensino. 

Na Alemanha, os primeiros esforços voltados para a introdução do 

xadrez nas escolas datam do século XIX. Em 1985, a Universidade Schiller, de 

Jena, criou um curso facultativo com duração de um ano, cujos diplomados 

tornam-se aptos a dirigir clubes escolares de xadrez. 

Na Argentina, os 18.000 alunos do estado de Santa Fé cursando os 5º, 

6º e 7º anos da educação fundamental recebem um ensino obrigatório de 

xadrez educativo, sancionado por decreto-lei. Outras províncias, como 

Santiago del Estero, Formosa, Corrientes e Misiones, também implementam 

projetos nessa direção. 

No Canadá, o Ministério da Educação aprovou, em 1984, o programa 

"Desafio matemático”, composto por seis projetos, entre os quais "Xadrez e 

Matemática”. Dessa maneira, o xadrez encontra-se integrado ao programa de 

matemática, no qual, das cinco horas semanais, uma hora é reservada para o 

ensino e a prática do esporte. Em 1989, mais de 45.000 alunos, entre seis e 

onze anos, eram beneficiados por essa iniciativa. 
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Em 1964, iniciou-se um "Plan Masivo de Enseñanza del Ajedrez en las 

Escuelas Primarias" de Cuba, fruto do trabalho conjunto do Instituto Nacional 

de Desportos, Educação Física e Recreação (Inder) e do Ministério da 

Educação (Mined) (BARRERAS MERIÑO, 2002). Essa difusão, em 2010, 

abarca os 450.000 alunos do 3º ao 7º ano do ensino fundamental. 

A American Chess Foundation, criada em 1955 nos Estados Unidos, 

estipulou como uma de suas metas a introdução do xadrez na escola. Todavia, 

o National Institute of Education opõe uma forte resistência a essa proposta. 

Mas, em razão da descentralização do ensino americano, diferentes 

experiências têm sido levadas adiante, como testemunham, entre outros, os 

filmes Lances Inocentes (ZAILLIAN, 1993), Fresh (YAKIN, 1994) e Knights of 

the South Bronx (HUGHES, 2005). 

A partir de 1975, a Universidade Louis Pasteur (Estrasburgo) propõe 

aos alunos um ensino sobre os aspectos culturais, científicos e técnicos do 

xadrez. Desde 1976, o Ministério da Educação da França apoia sua utilização 

pedagógica nas escolas, atendendo, assim, mais de 200.000 estudantes do 

pré-primário à universidade. 

Uma resolução do Ministério da Educação da Holanda, autorizando a 

inclusão do xadrez como esporte escolar no currículo de 1º grau durante meia 

hora semanal, atinge cerca de 300.000 estudantes. 

Desde 1984, a Escola Maternal Experimental de Peta, Hungria, 

frequentada por crianças com idade variando entre três e seis anos, oferece 

diariamente o xadrez. A Universidade Técnica de Budapeste organiza cursos 

de xadrez, a partir de 1987, endereçados, sobretudo, aos jogadores desejando 

melhorar seus resultados esportivos. 

Desde 1943, uma Associação para o Ensino de Xadrez está instalada 

em Londres. Na Inglaterra, o xadrez é ensinado na escola, fora do horário de 

aula, o que o caracteriza como uma atividade desenvolvida em meio 

periescolar, isto é, inserindo-se no espaço institucional, mas não integrando o 

currículo. 

Na Rússia, em 1966, foi criada a Faculdade de Xadrez no Instituto 

Central de Educação Física de Moscou. Após quatro anos de estudos sobre a 

teoria, a pedagogia e a psicologia do xadrez, os estudantes tornam-se 
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professores no ensino médio. Torneios escolares recebiam a incrível marca de 

um milhão de inscritos. 

Em 1979, o governo da Venezuela criou o Ministério para o 

Desenvolvimento da Inteligência. Nessa ocasião, um programa nacional, 

englobando 15 projetos, foi elaborado com o objetivo de elevar o nível 

educacional da população. Um deles, instituído em favelas da região de 

Caracas, difundia o enxadrismo entre 4.730 crianças e jovens carentes em 

1983. 

No Brasil, a primeira iniciativa em favor do ensino e da prática do 

xadrez escolar data de 1935 (AGAREZ, 1935; SÁ, 2006). De lá para cá, tais 

experiências multiplicaram-se e diversificaram-se. Assim, em 1993, realizou-se 

em Curitiba, Paraná, o "Primeiro Seminário Internacional de Xadrez nas 

Escolas", contando com o apoio do Ministério da Educação e do Desporto 

(MEC). Naquela ocasião, participaram 15 conferencistas de dez nações: 

Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Filipinas, França, Grécia, Itália, Portugal e 

Venezuela. Em 2007, foi realizado o “Sexto Seminário Internacional de Xadrez 

nas Escolas”, em Faxinal do Céu, Paraná. 

Em prol da difusão do xadrez nas escolas públicas, o MEC publicou 

uma cartilha (SÁ; TRINDADE; LIMA FILHO; SOUSA, 1993) e o Ministério do 

Esporte (ME) lançou uma brochura (SÁ; TRINDADE; LIMA FILHO; SOUSA, 

2007). Esses manuais foram distribuídos gratuitamente em cerca de 500 

municípios do país, com a finalidade de atingir um milhão de pequenos 

brasileiros. Essas experiências são, parcialmente, apresentadas nos vídeos: 

Xadrez Escolar (GDF, 2004), Xadrez nas Escolas (MEC, 2004), e Xadrez: o 

jogo da vida (ESPN, 2009). O quadro atual indica que o xadrez vem sendo 

gradativamente admitido no campo da educação, predominando como 

atividade periescolar. 

 

2.2 Pesquisa-ação em instituições de ensino francesas: objetivos, método, 

resultados e discussão 

 

Considerando, portanto, a relevância científica e educacional 

subjacente ao tema do enxadrismo escolar, realizou-se uma investigação 
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durante o curso de Doutorado em Ciências da Educação na Université de Paris 

10 (Nanterre, França), concluído em 1988. Para tanto, foi conduzida uma 

pesquisa de natureza exploratória em nove instituições de ensino com o 

objetivo de: a) descrever, analisar e avaliar métodos de pedagogia enxadrística 

voltados para as especificidades institucionais dos diferentes estabelecimentos 

estudados; b) elaborar programas básicos de ensino de xadrez, com 

características próprias para cada clientela; c) determinar as condições de sua 

integração curricular no ensino; d) conhecer a percepção dos participantes 

(alunos, professores, pais e diretores) sobre a experiência de ensino de xadrez. 

 

2.2.1 Método 

 

2.2.1.1 Procedimentos de coleta de dados 

 

Optou-se por uma abordagem multimetodológica e, por conseguinte, 

diferentes instrumentos foram empregados em quatro etapas principais. 

 

Observações 

 

Reuniram-se 18 sessões de registro observacional, totalizando cerca 

de 24 horas, em nove instituições de ensino, sendo quatro escolas públicas, 

três escolas privadas, uma escola de xadrez e um "centre d'animation" 

(equivalente, no Brasil, a uma escola-parque). Os estabelecimentos 

localizavam-se na região parisiense (França). Participaram desta etapa alunos 

cursando desde a pré-escola até o ensino médio, cuja faixa etária variava de 

seis a 15 anos. Os propósitos específicos deste procedimento foram: 

familiarizar o pesquisador responsável com os contextos de estudo; favorecer a 

adaptação dos participantes à situação de pesquisa e delimitar mais 

claramente os objetivos da investigação. 
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Intervenção 

 

No ano letivo de setembro/1985 a junho/1986, ministrou-se um curso 

de xadrez em três diferentes instituições: 

a) uma escola privada laica na qual este ensino era obrigatório, 

desenvolvendo-se durante 30 aulas de uma hora por semana para uma classe 

de 6º ano (20 alunos, idade média: 11 anos) e para uma classe de 7º ano (15 

alunos, idade média: 12 anos). 

b) uma escola pública na qual o xadrez era atividade facultativa oferecida 

durante uma hora no período do almoço, quatro dias por semana para 31 

estudantes com faixa etária variando de 11 a 16 anos (do 6º ano do ensino 

fundamental à 3ª série do ensino médio). Totalizaram-se 19 aulas. 

c) um "centre d'animation" que organizava um curso semanal de 1 hora e 15 

minutos para oito crianças de seis a dez anos, alunos da pré-escola ao 5º ano, 

somando-se 27 aulas. 

  

Questionários 

 

Foram aplicados aos seguintes participantes: 

a) Alunos: um primeiro questionário, apresentado a todos os participantes das 

atividades descritas no item anterior, foi aplicado no início do ano escolar. Este 

instrumento constituía-se de 14 perguntas abertas e pretendeu recolher dados 

de identificação, expectativas relativas ao curso de xadrez, o nível prévio de 

conhecimento enxadrístico e as demais áreas de interesse acadêmico. Um 

segundo questionário, composto por 30 perguntas abertas, três de múltipla 

escolha e duas fechadas, foi passado ao final do ano letivo para levantar as 

impressões, críticas e sugestões dos alunos referentes ao ensino ministrado. 

b) Professores: um conjunto de oito perguntas abertas e uma fechada foi 

distribuído, ao término do período letivo, aos professores das outras disciplinas, 

para conhecer a representação desenvolvida pelos docentes de outras áreas 

em relação ao ensino do xadrez em sua instituição. 

c) Pais: um instrumento semelhante àquele aplicado aos professores foi 

entregue aos responsáveis dos alunos por intermédio destes. Este 
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procedimento destinava-se a verificar as principais percepções parentais 

acerca da experiência de ensino-aprendizagem enxadrístico. 

 

Entrevistas 

 

A coleta foi feita com os seguintes participantes: 

a) Alunos: construiu-se um roteiro de entrevista semiestruturado dirigido a 28 

estudantes distribuídos em sete grupos com diferentes níveis de desempenho 

na experiência de ensino executada. Considerando o grau de implicação do 

pesquisador decorrente da sua condição de professor, optou-se pela 

participação de um entrevistador não diretamente envolvido com a 

investigação. 

b) Diretores: finalizada a experiência de ensino, os três dirigentes foram 

entrevistados pelo próprio pesquisador. 

 

2.2.2 Resultados e discussão 

 

Nível Institucional 

 

a) Espaço físico 

O ensino do xadrez em meio escolar é pouco difundido. Assim sendo, 

raramente dispõe-se de uma sala que atenda às condições de aprendizagem, 

ou seja, mesas adaptadas à utilização de tabuleiros e, ao mesmo tempo, 

capazes de possibilitar diferentes arranjos para partidas simultâneas, em grupo 

ou dois a dois. Além do que, geralmente, os estabelecimentos de ensino não 

possuem um tabuleiro mural com peças imantadas, elemento fundamental para 

as aulas. 

Foi possível verificar, tanto por intermédio das observações quanto 

pela experiência de ensino do pesquisador, que as atividades enxadrísticas 

eram realizadas em uma multiplicidade de espaços físicos: pátio de recreação, 

biblioteca, sala de música, refeitório, sala de audiovisual e, eventualmente, sala 

de aula. 
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Se, por um lado, tal constatação demonstra o caráter inovador deste 

instrumento pedagógico, por outro lado, é necessário reconhecer que a 

improvisação das condições básicas para o ensino enxadrístico – sobretudo 

com a designação de espaços considerados menos "nobres" do ponto de vista 

institucional – atesta a resistência à implementação da aprendizagem lúdica na 

escola. Todavia, pode-se reverter essa situação, que à primeira vista seria 

desvalorizante, adotando-se espaços passíveis de acomodar um método de 

ensino-aprendizagem lúdico. Sem dúvida, é mais estimulante e motivador para 

os alunos sair de um dispositivo de aula tradicional e encontrar-se em um 

ambiente mais próximo do "espaço potencial" descrito por Winnicott (1971). 

 

b) Regras 

Tanto o espaço físico quanto o espaço social são definidos e 

organizados por regras implícitas e explícitas veiculadas pela instituição. Nesse 

sentido, as diferenças entre os meios escolar, periescolar e extraescolar foram 

menos importantes. Notou-se uma tendência destes dois últimos para funcionar 

de acordo com as regras prevalentes em meio escolar, isto é, preterindo as 

atividades essencialmente lúdicas em relação às demais. Outro aspecto é 

aquele relacionado ao controle disciplinar. É essencial esclarecer que uma aula 

de xadrez, durante a qual os alunos são levados a jogar, dificilmente atenderia 

às regras institucionais, como, por exemplo, imobilidade dos alunos e silêncio. 

Esta especificidade da pedagogia enxadrística suscitou críticas tanto por parte 

do diretor quanto por parte de alguns alunos integrantes da experiência de 

ensino em meio escolar. 

 

c) Expectativas dos diretores 

 Como era de se supor, os responsáveis pelos vários tipos de 

estabelecimentos expressaram expectativas diferentes. Entretanto, em alguns 

momentos, o discurso construído ao longo das entrevistas pareceu pouco 

coerente e até mesmo contraditório com as perspectivas nas quais se situavam 

esses dirigentes. Dessa forma, o diretor da instituição na qual o xadrez era 

matéria curricular privilegiou o caráter de inovação pedagógica da disciplina, o 
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que estaria, por princípio, intimamente vinculado à estrutura lúdica do curso, e, 

consequentemente, poderia se contrapor ao ensino tradicional. 

A responsável pelo estabelecimento no qual o xadrez foi oferecido 

como atividade facultativa enfatizou, surpreendentemente, o aspecto desportivo 

e competitivo, mencionando, inclusive, a aspiração de formar futuros 

enxadristas para atuação em torneios nacionais e internacionais. Até certo 

ponto, tal atitude parece conflitante com a proposta de um projeto educativo 

para a formação global dos alunos. Sem dúvida, a competição compreende 

uma faceta educativa, no entanto, o funcionamento da escola na sociedade 

atual já acentua em demasia essa dimensão competitiva para que o xadrez 

venha fortalecê-la. 

Finalmente, o chefe do "centre d'animation" verbalizou que a meta 

principal atribuída ao xadrez, assim como a todas as atividades ali realizadas, 

era o pleno desenvolvimento do potencial das pessoas que para lá se dirigiam. 

Isso evidencia a harmonia entre a proposta institucional e aquela da atividade 

enxadrística que valorizava o lúdico e não necessariamente o desempenho, 

fosse este atrelada a fatores acadêmicos ou competitivos. 

 

Nível psicológico 

 

a) Expectativas dos alunos 

Nas três instituições estudadas, aproximadamente a metade dos 

participantes possuía uma experiência prévia com xadrez; mas esta distinção 

entre os participantes não foi significativa para determinar a tendência de 

emissão de opiniões. Apenas um aluno integrante do curso de xadrez curricular 

mencionou que desejava jogar. Os demais forneceram respostas associadas à 

vida acadêmica, como, por exemplo, desejar progredir, aprender e/ou obter 

bons resultados. No meio periescolar, as respostas foram catalogadas em 

quatro conjuntos que destacavam respectivamente: o aspecto lúdico, o 

progresso acadêmico, a competição enxadrística e a não antecipação de 

expectativas. No meio extraescolar, o questionário mostrou-se inadequado em 

razão da pouca idade da maioria dos sujeitos, e consequente inexperiência 

com as condições básicas da alfabetização que o instrumento exigia. Todavia, 
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eles foram capazes de emitir opiniões que convergiam para a vertente lúdica. 

Vale ressaltar que, de um modo geral, as expectativas dos alunos estão em 

concordância com o contexto institucional e com as expectativas dos diretores. 

 

b) Socialização 

Erroneamente, concebe-se o xadrez como uma atividade mental 

mecânica e fria que conduz ao isolacionismo do sujeito. Todavia, a atmosfera 

reinante nos grupos-classe não correspondeu a essa representação social do 

"jogo-ciência". Com frequência, os participantes expressaram calorosamente o 

seu prazer em partilhá-lo. A dimensão relacional esteve presente ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem e o comportamento dos alunos, durante o 

desenrolar das partidas, manifestava uma proximidade psicológica entre os 

pares. Além do que, pelo fato de o xadrez constituir-se em um jogo de regras, 

no sentido piagetiano (PIAGET, 1945), estima-se que ele contribua para a 

socialização. Por outro lado, os períodos de calma e introspecção por parte dos 

alunos não podem ser considerados como um sinal de incomunicabilidade 

interpessoal. A capacidade de "ficar só em presença de um outro", segundo 

Winnicott (1971), constitui uma experiência fundamental para o 

desenvolvimento psicológico do indivíduo, a ponto de ser compreendida como 

uma "comunicação silenciosa" que perpassa todos os episódios da esfera 

relacional. Quanto à agressividade inerente ao ato de jogar e competir, ela é 

devidamente simbolizada e canalizada dentro do dispositivo educacional, 

constituindo, uma vez mais, uma instância de desenvolvimento social para os 

sujeitos. 

 

c) Transferência de habilidades 

Não se pesquisou a transferência direta de habilidades solicitadas pela 

atividade enxadrística para as outras disciplinas escolares. Entretanto, os pais 

dos alunos reconheceram que o xadrez incrementava qualidades importantes 

para o desenvolvimento global de seus filhos, tais como concentração, atitude 

reflexiva, raciocínio lógico, capacidade de antecipação, espírito de decisão, 

autoestima e autocontrole. Da mesma maneira, os professores perceberam o 

valor pedagógico do xadrez e acrescentaram ainda outras habilidades 
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passíveis de transferência, como a memória, o raciocínio espacial e a intuição. 

No entanto, não foram capazes de afirmar com rigor se o progresso de seus 

alunos nesses setores poderia ser atribuído unicamente à aprendizagem 

enxadrística. Já os alunos se dividiram entre aqueles que estimavam não ter 

experimentado a transferência, aqueles que acreditaram ter melhorado seu 

desempenho acadêmico por influência do xadrez e aqueles que foram 

ambíguos em sua avaliação. 

 

Nível pedagógico 

 

a) Estruturação dos cursos 

Os cursos se organizavam em duas etapas. A primeira, com uma 

duração variando de 15 a 30 minutos, consistia em uma aula expositiva durante 

a qual o professor/animador clarificava as noções-chave da teoria enxadrística, 

corrigia as fichas de exercícios e propunha novos problemas. Durante essa 

primeira parte, as atividades centravam-se na figura do professor, apesar de os 

alunos serem estimulados a participar ativamente opinando sobre o tema da 

aula. Na segunda etapa, de duração média de 30 minutos, os participantes 

jogavam entre si, descentrando o foco das atenções do professor para os 

colegas. É importante notar que essa estruturação definitiva foi gradativamente 

construída a partir da diversidade dos dispositivos institucionais nos quais as 

experiências de ensino foram aplicadas. Cada dispositivo forneceu elementos 

constitutivos para o modelo de ensino adotado, o que resultou em 

enriquecimento mútuo. 

 

b) Avaliação 

No meio escolar, a avaliação de xadrez constava do boletim, 

juntamente com as outras matérias. A nota era calculada com base nos testes 

(Peão, Cavalo, Bispo e Torre), nos cadernos e na participação. Nos meios 

periescolar e extraescolar, os alunos não recebiam notas; entretanto, a 

avaliação era efetuada empregando-se parâmetros semelhantes, à exceção do 

uso do caderno para o meio periescolar. 
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Quanto ao nível de desempenho ao final do primeiro trimestre, somente 

37% dos alunos que foram alvo de um ensino obrigatório obtiveram o diploma 

Peão, enquanto 78% daqueles que receberam um ensino opcional e 83% dos 

que fizeram parte do "centre d'animation" alcançaram idêntico resultado. Duas 

principais razões podem explicar essas diferenças. Primeiramente, do ponto de 

vista psicológico, os alunos do ensino obrigatório podiam não estar 

suficientemente motivados em comparação com os demais, cuja participação 

era voluntária. Em seguida, do ponto de vista pedagógico, o fato de os 

primeiros terem tido a oportunidade de jogar a partir da quinta semana de aula, 

enquanto os outros o fizeram desde o início, acarretaria uma menor 

familiarização e habilidade com a tarefa. 

 

c) A experiência julgada pelos alunos 

Aproximadamente 3/4 dos sujeitos em meio escolar (76%) 

consideraram a experiência como satisfatória. Algumas críticas foram 

apresentadas: excesso de ruído (9%), incompatibilidade com o professor (3%), 

falta de motivação diante da facilidade do curso (3%), exclusão da atividade 

enxadrística, por parte do diretor, em decorrência de problemas disciplinares 

em outras matérias (3%) e insatisfação com a atividade (3%). Um aluno 

ausentou-se no dia da aplicação do questionário (3%). As respostas dadas 

pelos participantes do programa do "centre d'animation" revelam que, em sua 

totalidade (100%), eles apreciaram a experiência. O mesmo ocorreu com a 

amostra do meio periescolar. 

 

2.3 À guisa de conclusão 

 

Verificou-se a coexistência de duas principais orientações que 

disputam a primazia no campo educacional: 

- a Pedagogia do Xadrez, na qual o estudo e a prática deste esporte são 

considerados como formadores para o desenvolvimento global do estudante, 

constituindo-se como matéria curricular; 

- a Pedagogia pelo Xadrez, segundo a qual ele representa um suporte 

pedagógico para outras disciplinas escolares. Comparando-se as nove 
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instituições investigadas, e, em particular, as três na qual se desenvolveu a 

pesquisa-ação, constataram-se mais dificuldades quando o ensino de xadrez 

foi adotado como disciplina obrigatória (escola privada laica). Merece destaque 

que, neste caso, a classe era composta por alunos de mesma faixa etária. Em 

contrapartida, o enxadrismo revelou-se mais estimulante nas turmas em que 

era atividade opcional (escola pública e "centre d'animation"). Nesses dois 

contextos, respectivamente periescolar e extraescolar, havia mais 

heterogeneidade de idade e escolarização na composição dos grupos. 

Contudo, cumpre ressaltar que essas circunstâncias específicas comportam 

desafios de manejo pedagógico para o professor, sobretudo no que tange às 

questões de comportamento de seus alunos. 

Em linhas gerais, a pesquisa indicou que é importante preservar a 

dimensão lúdica da atividade, através da escolha opcional dos participantes. 

Dessa maneira, é possível contribuir para o desenvolvimento individual de cada 

aluno e melhorar as relações no meio educativo. Em outras palavras, parece 

ser preferível que as escolas ofereçam, obrigatoriamente, o enxadrismo; mas 

caberá aos estudantes fazer sua opção por participar ou não. 

A formação dos futuros professores de xadrez deverá levar em 

consideração os aspectos pedagógicos gerais e aspectos pedagógicos 

peculiares deste jogo. Também é essencial que o professor saiba lidar com 

classes formadas por grupos de idades diferentes, contudo mais homogêneos 

em nível enxadrístico. Isso presume que o professor esteja capacitado para 

abordar as diferenças de desenvolvimento humano no plano cognitivo, físico, 

psicológico e social. 

Em suma, o xadrez constitui uma inovação pedagógica cuja 

potencialidade não foi completamente explorada. Outras pesquisas deveriam 

ser realizadas, notadamente no que se refere à transferência de habilidades e 

aos aspectos motivacionais do processo de ensino-aprendizagem enxadrístico. 

Conhecer ou ser um bom especialista em xadrez não é suficiente para ensiná-

lo. É preciso, igualmente, dedicar-se à sua pedagogia, em consonância com o 

contexto institucional no qual ela é exercida. 
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3 Considerações finais: principais repercussões (1989-2011) 
 

A investigação anteriormente apresentada foi crucial para subsidiar o 

planejamento e a execução de diversos projetos de ensino, extensão e 

pesquisa no âmbito da Universidade de Brasília, ao longo de mais de duas 

décadas. Seguem-se as iniciativas de maior destaque: 

 

3.1 Ensino 

 

3.1.1 Graduação 

 

Foram criadas e ministradas quatro disciplinas optativas para os 

estudantes dos cursos de graduação intituladas “Atividades Lúdicas para Início 

de Escolarização” (60 horas-aula) e “Prática Desportiva Xadrez 1, 2 e 3” (cada 

uma composta por 30 horas-aula), recebendo uma média de 35 matrículas por 

semestre. 

  

3.1.2 Pós-Graduação 

 

Na Pós-Graduação da Faculdade de Educação, duas novas disciplinas 

optativas foram disponibilizadas aos estudantes: “Educação Matemática” e 

“Aprendizagem Lúdica: Fundamentos, Estratégias e Inovações”, ambas 

constituídas por 60 horas-aula e com média de dez alunos por semestre. 

 

3.1.3 Ensino Especial 

 

Oferecimento do projeto “O xadrez e o aluno superdotado”, para dez 

alunos talentosos do ensino básico de escolas públicas do Distrito Federal. 

Coordenação e arbitragem de 20 torneios nacionais de xadrez para deficientes 

visuais. Participação na delegação da Confederação Brasileira de Desportos 

para Cegos no Campeonato Panamericano Individual de Xadrez (Lima, Peru, 

2001) e nos Torneios Mundiais Individuais de Xadrez (Istambul, Turquia, 2002 

e Goa, Índia, 2006). 
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3.2 Extensão 

 

Criação e coordenação de duas oficinas semestrais de “Atividades 

Esportivas da Faculdade de Educação Física, modalidade Xadrez”, voltadas 

para 25 crianças de 7 a 11 anos e 25 adolescentes de 12 a 16 anos. Criação e 

coordenação da Ludoteca da Faculdade de Educação. Participação na equipe 

de elaboração do Laboratório de Pesquisa em Ensino de Ciências. Criação e 

edição da Revista da Federação Brasiliense de Xadrez. Coordenação científica 

da exposição Horizontes da Matemática (INEP, 1989). Participação em quatro 

vídeos para professores: Xadrez: o jogo da vida, 49 min (ESPN, 2009); Xadrez 

nas escolas, 60 min (BRASIL, 2004); Xadrez escolar, 59 min (GDF, 2004); e 

Matemática lúdica, 12 min (UnB, 1993). Entrevistas e artigos em vários sites, 

entre eles: <http://www.cbdc.org.br/novo_site>, 

<http://www.clubedexadrez.com.br>, <http://www.educarede.org.br>, 

<http://www.esporte.gov.br/xadreznaescola>, <http://www.fe.unb.br/quem-e-

quem/docentes/>, <http://www.fexpar.esp.br> e 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartilha_do_Programa_Xadrez_nas_Escolas>. 

Oferecimento de cinco Cursos de Extensão com 32 horas-aula para 15 

professores da Fundação Educacional do Distrito Federal, denominados: 

“Curso para professores iniciantes em xadrez” (DF, 1991); e “Xadrez como 

instrumento pedagógico” (DF, 1992, 1994, 1995 e 1997). Oficina de 4 horas 

para 50 professores sobre “O desafio do trabalho com o aluno superdotado”. 

Oito Cursos de Formação de Professores de Xadrez pelas Secretarias de 

Educação (50 professores, 16 h): Faxinal do Céu (PR, 2007); Curitiba (PR, 

2007); Goiânia (GO, 2006); Unaí (MG, 2006); Brasília (DF, 1997); Gama (DF, 

1997); Taguatinga (DF, 1997) e Sobradinho (DF, 1997). Três Cursos de 

Formação de Professores de Xadrez pelos Ministérios da Educação e do 

Esporte (50 professores, 24 h): Goiânia (GO, 2005); Palmas (TO, 2005) e Belo 

Horizonte (MG, 2005). Palestras em vários eventos educacionais, entre elas, 

“Contribuição do xadrez para o desenvolvimento escolar”, desenvolvida na 

“Semana de Estudos Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Curitiba” 

(PR, 2007) e “O xadrez nas escolas – aspectos pedagógicos e relações com 

outras disciplinas”, ministrada no “Primeiro Seminário de Xadrez Escolar”, 
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organizado pela Prefeitura de São Paulo para 750 professores municipais (SP, 

2011). 

3.3 Pesquisa 

 

Elaboração de quatro projetos de pesquisa, intitulados: “Aprendizagem 

lúdica: fundamentos, estratégias e inovações para ensino básico, superior e 

especial”, “Aprendizagem lúdica no ensino superior”, “Cognição e ensino de 

xadrez” (subvencionada pela Unesco) e “Investigação sobre a utilização de 

atividades lúdicas no ensino de matemática em classes do primeiro grau” 

(subvencionada pelo CNPq). 

Orientação de 20 estudantes de Pós-Graduação. Dentre eles, cinco – 

Almeida (2010), Garcia (2011), Silva (2010), Trindade Júnior (2006a) e Veloso-

Silva (2009) – desenvolveram e concluíram investigações diretamente 

relacionadas com xadrez escolar. 

Fortemente vinculadas às atividades já mencionadas, foram exercidas 

algumas funções de representação que buscavam promover o enxadrismo no 

campo educacional: Presidência da Federação Brasiliense de Xadrez (FBX), 

Assessoria de Xadrez nas Escolas da Confederação Brasileira de Xadrez 

(CBX), Representação do Brasil na “Commission for Chess in Schools” da 

Fédération Internationale des Échecs (Fide), Coordenação do Primeiro 

Seminário Internacional de Xadrez nas Escolas (Curitiba), Coordenação e 

arbitragem da modalidade Xadrez da Confederação Brasileira de Desportos 

para Cegos (CBDC), voltadas para 130 enxadristas, sendo 30 do sexo 

feminino. Publicação, em coautoria, de três livros: Xadrez: brochura, editado 

pelo Ministério do Esporte (ME) em 2007 (impresso e digital), Iniciação ao 

xadrez escolar, editado pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás em 

1997 (impresso), e Xadrez: cartilha, editado pelo Ministério da Educação e do 

Desporto (MEC) em 1993 (impresso e em braille). Publicação de doze capítulos 

de livros (impressos). 

Para finalizar, apresenta-se, a seguir, uma parte das 560 referências 

incluídas na tese, assim como outras surgidas após 1988, consideradas entre 

as mais relevantes. Elas poderão ser úteis para pesquisadores interessados 
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em futuras investigações relacionadas ao ensino enxadrístico em contextos 

escolar, periescolar e extraescolar. 
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O jogo de xadrez e a formação do professor de 
Matemática 

 

 

Daniel de Cerqueira Góes 

 
 
 
 
1 Introdução 
 

A cada dia evidencia-se mais a eficiência do sistema educacional como 

um fator determinante do crescimento de uma nação. Um olhar atento pelo 

mundo nos revela que as desigualdades econômicas e sociais entre os 

diversos países não são apenas culturais, relacionam-se fortemente com os 

seus respectivos níveis de investimento em educação. É pouco provável que 

exista um país miserável que priorize a educação, assim como um país de 

prestígio mundial que menospreze o seu sistema educacional. 

A escola não deve preocupar-se apenas em preparar cidadãos 

privilegiados para estudos superiores e proporcionar à grande massa de 

trabalhadores os requisitos mínimos para uma inserção rápida no mercado de 

trabalho. Ao contrário, em seu atual papel, deve buscar a formação de um 

cidadão pleno que possa ser inserido de modo crítico, criativo e participante na 

atual sociedade da informação e do conhecimento, cada vez mais dinâmica e 

complexa, na qual a capacidade de descobrir oportunidades, a flexibilidade de 

raciocínio, a adaptação às novas situações, a persistência e a capacidade de 

interagir e cooperar são habilidades e competências fundamentais. 

Dentre as várias áreas do conhecimento que compõem o complexo 

mosaico da educação, situa-se a Matemática, que tem relevante papel na 

construção da cidadania e no engrandecimento de uma nação. No Brasil, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999), para que 

ocorra a inserção do cidadão no mundo do trabalho, no mundo das relações 
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sociais e no mundo da cultura e para que desenvolva a crítica diante das 

questões sociais, é importante que a Matemática desempenhe no currículo, 

equilibrada e indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades 

intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do raciocínio do 

aluno, na sua aplicação à resolução de problemas, situações da vida cotidiana 

e no apoio à construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. 

A Educação Matemática, como área do conhecimento, tem procurado 

dar a sua contribuição ao tornar a Matemática mais interessante, lúdica, 

instigante, relevante, útil e integrada à realidade. Para Sebastiani-Ferreira 

(2001, p. 6), no ensino da Matemática pode-se fazer com que os alunos se 

engajem em projetos traduzidos por situações-problema contextualizadas: 

 
Hoje se acredita que a forma mais importante de levar o aprendiz a 
adquirir competência na leitura do mundo é levá-lo a construir 
habilidades, que propiciam na aquisição da(s) competência(s) 
necessária(s) para resolver uma situação-problema. Ele não só deve 
conseguir resolver a situação-problema, mas, também, por meio 
dessa solução saber propor ações, que de alguma maneira possam 
contribuir para o crescimento da cultura do seu meio. A matemática é 
sem dúvida uma das disciplinas que pode contribuir melhor nesse 
sentido, pois ela propicia melhores situações-problema 
contextualizadas, pode propor projetos interessantes e tem uma 
grande gama de conceitos importantes numa leitura crítica do mundo. 

 

No Brasil, o professor de matemática necessita de uma formação 

universitária mais sintonizada com os paradigmas educacionais do novo 

milênio (BRASIL, 2001). Essencialmente, espera-se que o aluno universitário, 

futuro professor de Matemática, supere hábitos pouco recomendáveis à prática 

docente que foram adquiridos ao longo do tempo, provavelmente em séries 

anteriores do ensino fundamental e do ensino médio, dentre os quais 

chamamos a atenção para: o uso excessivo da memória, a dependência plena 

em relação ao acesso e a produção do conhecimento, o pouco 

desenvolvimento de uma visão crítica transformadora, passividade diante do 

processo educacional, a cultura da fragmentação do conhecimento, falta de 

planejamento na ação educativa, o individualismo, o distanciamento entre 

conteúdo e realidade. 

Contrariamente, a sociedade precisa de educadores matemáticos 

criativos, inovadores, críticos, reflexivos, transformadores, capazes de pensar 
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cientificamente e de forma independente, que ao mesmo tempo sejam seres 

humanos preocupados com questões da sociedade atual, tais como 

desenvolvimento sustentável, política, ecologia, ética, miséria e concentração 

de renda. Gardner (1999, p. 19) preconiza que educação deve “criar seres 

humanos que entendam o mundo, que se nutram desse entendimento e que 

queiram – ardentemente, perenemente – alterar o mundo para melhor”. 

Enquanto a palavra de ordem da educação mundial contemporânea é o 

ensino por competências, que busca preparar o aluno para uma participação 

mais ativa na sociedade, pouco se fez nesse sentido em relação à formação 

universitária do docente no Brasil. Perrenoud (2001, p. 9), que defende uma 

educação voltada para o desenvolvimento de competências, chama atenção: 

 
É preciso reconhecer que os professores não possuem apenas 
saberes, mas também competências profissionais que não se 
reduzem ao domínio dos conteúdos a serem ensinados, e aceitar a 
ideia de que a evolução exige que todos os professores possuam 
competências antes reservadas aos inovadores ou àqueles que 
precisavam lidar com públicos difíceis. 

 

É razoável supor que os cursos superiores de formação de professores 

no Brasil necessitam incorporar novos recursos e alternativas que estimulem 

no aluno a criatividade e a autonomia, como é feito através da prática educativa 

do jogo de xadrez, que é empregada em diversos países para desenvolver no 

aluno atitudes e competências desejáveis na construção de uma sociedade 

melhor. Nessa perspectiva, a pesquisa ora apresentada investigou e identificou 

habilidades e competências necessárias à formação do licenciado em 

Matemática, na visão do próprio licenciado, que foram comparadas com 

aquelas que podem ser desenvolvidas com a prática orientada do jogo de 

xadrez, de modo a estabelecer correlações entre essa prática educativa e o 

desempenho desse profissional, além de ressaltar os benefícios da dimensão 

lúdica nos processos de ensino e aprendizagem para fundamentar uma 

proposta de inserção do jogo de xadrez na Universidade, como atividade 

extracurricular (GÓES, 2002). A pesquisa desenvolvida tomou por base o 

seguinte questionamento: A prática orientada do jogo de xadrez, no âmbito 
da universidade, poderá contribuir para o aprimoramento de 
competências necessárias à formação do licenciado em Matemática na 
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perspectiva de seu futuro exercício profissional como educador na atual 
sociedade da informação e do conhecimento? 

Na busca de uma resposta satisfatória, outras perguntas 

complementares foram feitas para uma melhor compreensão do objeto em 

foco: Quais são essas competências? Quais as mais importantes? Será válido 

inserir o jogo de xadrez em um curso de licenciatura em Matemática como 

atividade curricular (ou extracurricular)? Com essa finalidade, constituíram a 

população pesquisada exclusivamente professores licenciados em Matemática 

que atuam na cidade de Salvador (BA), e que não necessariamente sabiam 

jogar xadrez. 

Considerando que a ciência está sujeita a certo grau de 

imprevisibilidade, não havendo um único caminho capaz de alcançar todo o 

complexo universo das investigações científicas, Silva e Menezes (2001, p. 28) 

advertem que: “O ideal seria empregar métodos, e não um método em 

particular, que ampliem as possibilidades de análise e obtenção de respostas 

para o problema proposto na pesquisa”. Essa visão norteou a pesquisa em 

foco, que procurou se apoiar em estudos teóricos sobre o valor educativo do 

jogo de xadrez associado ao desenvolvimento de competências desejáveis à 

prática do educador matemático, inclusive aquelas propostas pelo MEC nas 

diretrizes curriculares (BRASIL, 2001; 2002), levando também em consideração 

a opinião dos próprios educadores matemáticos que foram ouvidos através de 

um questionário que serviu de instrumento. Portanto, na obtenção dos dados 

foram utilizados, concomitantemente, os procedimentos da pesquisa 

bibliográfica e de campo (contatos diretos). 

O questionário utilizado na pesquisa de campo foi elaborado de modo a 

levantar com clareza o perfil do entrevistado (não identificado), e as suas 

opiniões acerca da temática enfocada. As variáveis consideradas foram: IES 

em que concluiu o curso de licenciatura em Matemática; Nível de qualificação 

em termos de pós-graduação; Tempo de experiência profissional; Grau de 

satisfação com o seu desempenho docente em sala de aula; Grau de 

satisfação com o desempenho dos seus alunos; Grau de satisfação com o seu 

curso de origem; Principais competências para o exercício docente; Principais 

competências e habilidades estimuladas com a prática educativa do jogo de 
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xadrez, que são importantes à formação profissional do licenciado em 

Matemática; Nível de conhecimento quanto ao jogo de xadrez; Nível de 

aceitação a respeito da inserção da prática educativa do jogo de xadrez na 

universidade. 

Assim, a partir da fundamentação teórica e da pesquisa realizada, 

procuram-se sustentar dados qualitativos, quantitativos e comparativos para 

expor e discutir a importância da prática sistematizada e orientada do jogo de 

xadrez no desenvolvimento de certas competências fundamentais à formação 

do professor de Matemática, na perspectiva de uma futura ação docente mais 

efetiva em termos dos novos paradigmas da atual sociedade da informação e 

do conhecimento. 

 

2 O jogo de xadrez e a educação 
 

A aproximação entre jogo e educação já foi amplamente estudada e 

posta em prática por autores consagrados ao longo da história. O filósofo suíço 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) defendia uma educação através do 

contato com a natureza e propunha o uso de jogos, brinquedos, esportes, 

instrumentos variados, linguagem, música e Matemática (particularmente a 

Geometria), em substituição a uma disciplina rígida e ao uso excessivo da 

memória. 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), médico suíço, foi partidário 

das ideias de Rousseau, as quais procurou colocar em prática, estudou as 

ações mentais da criança e as instituições necessárias ao estabelecimento de 

relações. Foi seguido pelo alemão Friedrich Froebel (1782-1852), seu 

discípulo, que buscou a criação de ambientes educacionais lúdicos envolvendo 

trabalhos práticos e o uso de materiais. Para Froebel (apud MIRANDA, 2001), 

o jogo representa uma atividade de expressão da criatividade em que as 

crianças tomam consciência de tempo e espaço. De acordo com Kishimoto 

(2002, p. 61): “Embora não tenha sido o primeiro a analisar o valor educativo 

do jogo, Froebel foi o primeiro a colocá-lo como parte essencial do trabalho 

pedagógico, ao criar o jardim de infância com uso dos jogos e brinquedos”. 
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Segundo Miranda (2001, p. 24), foi o médico belga Ovídio Decroly 

(1871-1932) quem criou a expressão "jogos educativos", defendeu a 

permanente interação entre educação e sociedade e que a escola deveria ser 

um prolongamento da vida. Decroly preparou, no início do século XX, um 

conjunto de materiais para a educação de crianças portadoras de deficiência 

mental. 

Édouard Claparède (1873-1940), psicólogo e educador suíço, 

acreditava no jogo como um modelo educativo (MIRANDA, 2001, p. 25). E 

John Dewey (1859-1952), pedagogo e filósofo americano, defendia a 

aprendizagem como um processo ativo e o ensino baseado em experiências 

práticas na sala de aula. Referenciava o jogo nesse processo, criticava a 

educação tradicional, o intelectualismo e a memorização. Para Amaral (2002, 

p. 99): 
 
Na opinião de Dewey, todos os povos em todos os tempos contaram 
com os jogos como parte importante da educação de crianças, 
especialmente de crianças pequenas. O jogo é tão espontâneo e 
inevitável que, a seu ver, poucos pensadores educacionais atribuíram 
a ele em teoria o lugar de destaque que sempre ocupou na prática, 
ou mesmo, poucos tentaram descobrir, se as atividades naturais de 
jogo das crianças oferecem sugestões que possam ser adotadas na 
escola. 

 

Roger Cousinet (1881-1973), professor e pesquisador francês, 

substituiu a pedagogia do ensino pela pedagogia da aprendizagem, foi um dos 

fundadores da Escola Nova; também compartilhava as ideias de Claparède e 

defendia o jogo e a brincadeira como atividades naturais da criança, 

considerando que a ação educativa precisava fundamentar-se sobre elas. O 

jogo é a base do seu método pedagógico de trabalho em grupo. 

Jean Piaget (1896-1980), biólogo suíço, foi um notável estudioso da 

importância do jogo como auxiliar do processo de desenvolvimento cognitivo e 

social da criança. Na sua visão, os jogos têm dupla função: consolidar os 

esquemas formados e dar prazer ou equilíbrio emocional à criança. O brincar 

representa um modo de aprender a respeitar os objetos e eventos novos e 

complexos, de consolidar e ampliar conceitos e habilidades e integrar o 

pensamento com as ações, ou seja, a atividade lúdica é caracterizada pela 

assimilação de elementos do mundo real. A forma como as crianças brincam 
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em dada ocasião depende do seu estágio de desenvolvimento cognitivo 

(PIAGET, 1971). 

Carl Rogers (1902-1987), professor e psicólogo clínico norte-

americano, pai da educação não diretiva, defendia a inserção de atividades 

lúdicas no processo educativo em oposição a métodos repressores utilizados 

pela escola tradicional. 

A relação entre o jogo de xadrez e a educação, além de se apoiar em 

estudos mais gerais sobre a importância da dimensão lúdica na escola e de 

suas implicações, evidenciou-se desde a sua origem, supostamente na Índia, 

segundo os dados históricos. O historiador inglês H. J. R. Murray, em seu 

clássico livro A history of chess (apud LASKER, 1999), apresenta grande 

volume de provas filológicas para demonstrar que o xadrez se originou na Índia 

por volta do ano 570 de nossa era e de lá alcançou a Pérsia, a Arábia e, 

posteriormente, a Europa. Inicialmente era chamado pelos hindus de 

chaturanga, que significava “exército formado de quatro membros”, mas a 

época exata do seu surgimento é difícil precisar, embora os primeiros registros 

escritos sobre o xadrez sejam de 600 d.C. na obra literária persa Karnamak, 

livro que se refere à carreira de Ardashir I (Artaxerxes), que governou a Pérsia 

de 226 a 241 d.C. De qualquer forma, é um jogo muito antigo e, por isso 

mesmo, existem muitas lendas e histórias sobre sua origem. Curiosamente, a 

mais conhecida demonstra com vigor a inclinação educativa deste jogo 

associada à Matemática. 

Segundo Lasker (1999), essa lenda conta que o xadrez foi inventado 

na Índia quando o rajá indiano Maharaj Balhait pediu ao brâmane de sua corte 

chamado Sissa que criasse um jogo em que a presença do fator sorte não 

fosse relevante e, ao mesmo tempo, capaz de demonstrar o valor de 

qualidades intelectuais (bramínicas) entre seus cortesãos, tais como: 

prudência, tirocínio, paciência, coragem, diligência, a visão e o conhecimento. 

Atualmente, o xadrez é largamente empregado em atividades 

educacionais com o objetivo de aprimorar atitudes, habilidades e competências 

que são inerentes ao processo de aprendizagem (SÁ; TRINDADE; LIMA 

FILHO; SOUSA, 1993). Se bem trabalhado, pode potencializar no aprendiz 

várias qualidades, tais como: atenção, flexibilidade, concentração, capacidade 
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de julgar e planejar, imaginação, memória associada ao raciocínio, 

persistência, paciência, autocontrole, espírito de decisão, criatividade, 

raciocínio lógico, raciocínio analítico e organização do pensamento. Sá (1988) 

destaca ainda que o grande mérito do jogo de xadrez é o de permitir uma 

resposta a uma das preocupações fundamentais do ensino atual: oportunizar a 

cada aluno a possibilidade de progredir segundo seu ritmo próprio, o que é 

muito importante para a motivação. Do ponto de vista moral, o xadrez pode 

promover o aprimoramento da conduta ética, da socialização, bem como 

fortalecer o caráter, pois o crescimento do educando só é possível pelo seu 

próprio mérito e vontade disciplinada. Ganhar e perder são experiências que 

podem ser bem aproveitadas pelo professor através da análise de partidas dos 

seus alunos com discussões coletivas sobre erros e acertos, enfatizando a 

superação e a disciplina. Outro aspecto interessante diz respeito ao nível de 

abstração exigido numa partida: o enxadrista se depara com situações que se 

transformam incessantemente, cabendo-lhe elaborar logicamente novas 

estratégicas para novas condições. 

A prática educativa do jogo de xadrez também potencializa o convívio 

das diferenças e de aprendizagens recíprocas entre professor e aluno. 

Atualmente, um dos maiores desafios da educação é aprender a viver juntos, 

aprender a viver com os outros, respeitando-se mutuamente as diferenças. 

Para Delors (2001, p. 97): 

 
A educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos 
sobre a diversidade da espécie humana e, por outro, levar as 
pessoas a tomar consciência das semelhanças e da interdependência 
entre todos os seres humanos do planeta. Desde tenra idade a escola 
deve, pois, aproveitar todas as ocasiões para esta dupla 
aprendizagem. [...] Os professores que, por dogmatismo, matam a 
curiosidade ou o espírito crítico dos seus alunos, em vez de os 
desenvolver, podem ser mais prejudiciais do que úteis. 

 

Também é notável o caráter democrático da prática do xadrez: não 

distingue sexo, idade, raça nem condição social. Neste último aspecto, ao 

contrário do que durante muito tempo se pensou, jovens oriundos de camadas 

sociais mais baixas têm se destacado em competições disputadas em 

igualdade de condições contra adversários de classes mais favorecidas 

(GÓES, 1993). No mesmo sentido, uma vez aprendido, o xadrez pode ser 
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praticado até o final da vida, diferentemente de outras modalidades, que se 

apoiam apenas no esforço físico. 

Os elementos que compõem o xadrez são extremamente simples e 

definidos através de um sistema consistente e completo de regras. Grau (1973) 

ressalta que numa partida de xadrez são exercitadas duas visões de grande 

importância para o desenvolvimento da capacidade de abstração: a visão 

imediata e a visão mediata. A primeira representa a capacidade de ver os fatos 

mais imediatos do jogo, como, por exemplo, o alcance que uma determinada 

peça tem sobre o tabuleiro e as relações diretas que ela mantém com outras 

peças, contrárias ou não. A segunda identifica relações mais sutis entre as 

peças (elementos do jogo) e entre as ideias, ou seja, pressupõe conceitos e 

princípios que acionam a criatividade. 

Dentre os diversos jogos que tiveram importância para o 

desenvolvimento da cibernética, o xadrez ocupa lugar de destaque, revelando-

se excelente modelo de atividade heurística. Segundo Puchkin (1976, p. 48): 
 
Tornou-se este jogo uma espécie de pedra de toque para vários 
meios de modelação do intelecto humano. É por seu intermédio que 
se faz o controle dos princípios de funcionamento dos computadores 
eletrônicos. [...] Exatamente essas peculiaridades do xadrez: por um 
lado a complexa atividade mental, por outro a simplicidade dos 
elementos iniciais, tornaram esse jogo apropriado campo para a 
análise cibernética. [...] Desse modo, no decorrer do jogo de xadrez, 
contrapõe-se ao intelecto humano um imenso ambiente que, pela sua 
riqueza de características, se assemelha ao mundo real. 

 

Do ponto de vista da Psicologia, pelas características apresentadas, o 

xadrez é um dos jogos que mais favorecem as vivências pessoais vinculadas a 

representações metafóricas (fantasias) passíveis de ser transferidas. Um 

estudante que encara com naturalidade um desafio do jogo poderá também 

fazê-lo em estudos de Matemática, por exemplo. 

Para o pesquisador em Educação Matemática Nilson J. Machado 

(1995), quando se considera o papel dos jogos nas atividades didáticas, as 

dimensões lúdica (em sentido restrito) e utilitária (jogos que servem para 

introduzir certos temas) se destacam. A primeira refere-se ao divertimento e à 

brincadeira, enquanto a segunda trata dos resultados educativos propriamente 

ditos a serem alcançados. Entretanto, qualquer que seja o jogo, existe uma 

outra dimensão, chamada por Machado (1995) de alegórica, associada às 



218 

 

significações metafóricas, que se sobrepõe às demais e que vem sendo pouco 

explorada pelos educadores: 
 
Os elementos envolvidos nesta dimensão da análise transcendem o 
jogo em si, preparando o terreno para uma desejável transferência de 
certos hábitos e atitudes, cultivados ao longo da utilização dos jogos, 
para o conjunto das atividades educativas, levadas a efeito na escola 
ou fora dela (MACHADO, 1995, p. 40). 

 

Também é possível comparar-se a atividade mental e o 

comportamento de um jogador que busca a vitória aos de um cientista. Para 

Borin (1996, p. 8): 
 
Os dois, inicialmente, partem para uma experimentação ou tentativa 
para conhecer o que defrontam, sem muita ordem ou direção. Após 
essa fase, como numa investigação científica, coletam os dados que 
podem influenciar ou alterar as várias situações e formulam hipóteses 
que precisarão ser testadas. Estabelecida uma hipótese, partem 
partem para a experimentação ou jogada e observam o que 
acontece. Se for necessário, reformulam as hipóteses feitas e 
realizam nova verificação. A cada tentativa usam as conclusões 
obtidas e os erros cometidos para orientar as novas hipóteses até 
certificarem-se da resposta precisa para o problema original, o que, 
no caso do jogo, significa ter uma boa estratégia para vencer. 

 

Em 20 de abril de 1992 foi criado o Instituto Superior Latinoamericano 

de Ajedrez (Isla) pelo Conselho de Ministros da República de Cuba. Na prática, 

o Isla vem funcionando como a primeira instituição de ensino superior dedicada 

ao estudo de xadrez com a finalidade de elevar o nível de cultura enxadrística 

na América Latina, além de formar professores dessa especialidade, realizar 

treinamentos, produzir periódicos, prestar assistência a escolas e centros 

docentes concernentes à implantação curricular do xadrez e estabelecer 

programas de intercâmbio cultural com universidades de outros países, a 

exemplo dos que foram firmados com Argentina, Bolívia (La Paz, Santa Cruz e 

Cochabamba), México, Peru e Paraguai. 

Em dezembro de 1986, a Federação Internacional de Xadrez (Fide) e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) criaram a Comission for Chess in Schools com a finalidade de 

promover a difusão da prática do xadrez escolar em âmbito mundial (SÁ, 

1991). A Fide é hoje uma das entidades internacionais com maior número de 

países filiados (175). 
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3 A educação na era das competências 
 

O mundo se volta para uma educação centrada no desenvolvimento de 

competências, almejando formar pessoas preparadas para a nova realidade 

social e do trabalho. De acordo com o sociólogo suíço Philipp Perrenoud (2000, 

p. 19), competência é “a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos – saberes, habilidades e informações – para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações”. Para Machado (2000, p. 106), a 

competência humana deve ser vista como uma forma de mobilização do 

conhecimento: 

 
A capacidade de expressão, por exemplo, tanto na língua materna 
quanto por meio de outras linguagens, incluindo-se a corporal, a 
musical ou a matemática, é um instrumento de mobilização do 
conhecimento. [...] As competências também representam canais por 
meio dos quais aquilo que conhecemos tacitamente pode tornar-se 
explícito. E ainda que saibamos que nem tudo o que sabemos pode 
ser explicitado, a competência para fazê-lo tem um valor muito 
grande, tem um significado especialmente importante. 

 

Em 1972, o relatório Faure (WERTHEIN; CUNHA, 2000, p. 225), de 

iniciativa da Unesco, em seu quarto postulado, chamou a atenção para essa 

perspectiva. O mundo deveria preparar-se para: 
 
Uma educação formadora das pessoas, cujo advento se torna  mais 
necessário à medida que coações sempre mais duras separam e 
fragmentam cada ser. Trata-se então de não mais adquirir, de 
maneira exata, conhecimentos definitivos, mas de preparar para 
elaborar ao longo de toda a vida, um saber em constante evolução e 
de aprender a ser. 

 

Portanto, a educação não deve limitar-se apenas a dar uma resposta 

puramente quantitativa a essa realidade, pois já não é suficiente que cada ser 

humano acumule determinada quantidade de conhecimentos ao longo da vida; 

antes, é necessária a percepção de que tais conhecimentos evoluem, se 

enriquecem, se modificam e devem ser adaptados à diversidade de um mundo 

em mudanças. É essencial o questionamento do modelo de escola uniforme, 

baseada num tronco comum de programas de ensino, fortemente apoiado na 

ideia de que a cognição humana é unitária e os indivíduos podem ser 
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adequadamente qualificados como possuidores de uma inteligência única e 

quantificável (CAMPBELL, 2000). Segundo Gardner (1999, p. 220), Professor 

de Educação e Psicologia da Universidade de Harvard (EUA), “os educadores 

precisam levar em conta as diferenças entre as mentes de estudantes e, tanto 

quanto possível, moldar uma educação que possa atingir a infinita variedade de 

estudantes”. 

Na mesma linha de Gardner, Machado (2000, p. 107) afirma que todo 

ser humano é como um grande espectro, “que inclui a competência linguística, 

a lógico-matemática, a espacial, a corporal-cinestésica, a musical, a pictórica, a 

intra-pessoal, a inter-pessoal, entre outras que podem ser vislumbradas”. 

Mas foi Gardner, em 1983, quem primeiro expôs ao mundo a teoria das 

inteligências múltiplas, defendendo a tese de que cada um de nós possui pelo 

menos oito variáveis de inteligência. São elas: linguística, lógico-matemática, 

musical, corporal-cinestésica, espacial, interpessoal, intrapessoal e naturalista 

(GARDNER, 1995). As inteligências podem ser interpretadas como ferramentas 

ou competências para a aprendizagem, resolução de problemas e expansão da 

criatividade. Também são linguagens inerentes a todas as pessoas e, em 

parte, influenciadas pela cultura em que a pessoa nasceu. Cada inteligência se 

constitui numa síntese de três capacidades: resolver problemas da vida real, 

gerar novos problemas a serem resolvidos e fazer algo ou oferecer um serviço 

que é valorizado em sua própria cultura (CAMPBELL, 2000). 

Corroborando a visão de que a educação deve ser norteada para o 

desenvolvimento de competências, Jacques Delors (2001), coordenador do 

“Relatório para a Unesco da Comissão Internacional Sobre Educação para o 

Século XXI”, no livro Educação: um tesouro a descobrir, sustenta que a 

educação, para responder satisfatoriamente ao conjunto das suas missões na 

sociedade contemporânea, necessariamente terá de organizar-se sobre quatro 

pilares que são ao mesmo tempo competências para o conhecimento e 

formação continuada: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
viver juntos e aprender a ser. Tais pilares podem ser tomados também como 

referencial para orientar os educadores rumo ao futuro, quando as 

competências serão fundamentais para o equilíbrio da sociedade. 
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Numa época em que velhos paradigmas desmoronam, sobretudo em 

relação ao ensino da Matemática, Fialho (2001, p. 174) acrescenta outra 

competência que precisa ser trabalhada pelos educadores, principalmente 

aqueles que atuam no ensino superior e lidam cotidianamente com alunos que 

aprenderam muitas “verdades” nos níveis fundamental e médio: 

 
Em uma cultura como a nossa, em que mudanças vertiginosas estão 
ocorrendo, mais importante que Aprender a Aprender é Aprender a 
Desaprender. Só que Aprender a Desaprender é bem mais difícil. 
Crenças depois de estabelecidas, não podem ser mais apagadas, só 
enfraquecidas. 

 

A educação não pode se omitir diante do problema do surgimento de 

uma nova sociedade mundial, em razão de ser a maior responsável pelo 

crescimento individual das pessoas, bem como das comunidades. A sua 

verdadeira missão é fazer com que “todos, sem exceção, façam frutificar os 

seus talentos e potencialidades criativas, o que implica, por parte de cada um, 

a capacidade de responsabilizar pela realização do seu projeto pessoal” 

(DELORS, 2001, p. 16). 

O educador competente também sabe cultivar a alegria e a esperança, 

como ensina Freire (1996). A esperança de que educadores e educandos 

aprendam juntos, e resistam firmemente aos obstáculos à alegria de todos. 

 
4 Competências do professor de matemática 
 

Uma das razões fundamentais que reforça a inclusão da Matemática 

nos currículos escolares em todos os níveis é que ela fornece meios efetivos 

para a compreensão e atuação do homem no mundo que o cerca. Representa 

um dos campos do saber mais utilizados pelas demais ciências nos diversos 

processos de registro e investigação científica da natureza em sua diversidade, 

razão pela qual a evolução da Matemática vincula-se à contínua busca do 

homem pelo seu bem-estar e crescimento intelectual. 

Amiúde o ensino da Matemática, sobretudo na educação básica (nível 

fundamental e nível médio), tem sido marcado por dificuldades de diversas 

ordens. Seguramente, uma das razões é a concepção de ensino ainda 
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predominante que se apoia em bases cartesianas da escola tradicional, em que 

o professor é a principal fonte do saber que deve ser transmitido ao aluno, 

sujeito passivo do processo educacional. Para Fialho (2001, p. 178): 

 
O “ensino tradicional” não se fundamenta em teorias empiricamente 
validadas, mas numa prática educacional que persistiu no tempo, 
fornecendo um quadro referencial para as demais abordagens que a 
ela se seguiram. Sua principal característica é a ênfase atribuída ao 
papel do professor: ele é a fonte principal de informações, o 
transmissor de conteúdo, o especialista. O ensino, em todas as 
manifestações desse tipo de abordagem, volta-se para o que é 
externo ao aluno: os programas, as disciplinas, o professor. O aluno 
apenas executa as tarefas que lhe são propostas por autoridades 
exteriores a ele. 

 

Além do mais, ocorre frequentemente a inadequação de programas 

dos currículos escolares em todos os níveis, bem como conteúdos 

matemáticos que são ensinados e apresentados nos livros didáticos de forma 

fria e carente de significação para o aluno. A valorização em excesso de 

regras, esquemas, formalismos, processos de memorização por repetição, 

linearidade, a incipiente contextualização de conteúdos, a falta de motivação, o 

isolamento da Matemática diante das demais áreas do conhecimento e a 

desconsideração do saber informal do educando, bem como de sua vivência, 

só reforçam uma concepção discriminatória, seletiva e excludente da 

Matemática. Sobre o que representa a organização linear dos conteúdos, 

Machado (2000, p. 128) assinala: 

 
De um modo geral, a organização linear perpassa o conjunto das 
disciplinas escolares, embora especialmente aguda no caso da 
Matemática. Aqui, talvez em consequência de uma associação direta 
entre a linearidade e o formalismo, entendido como a organização 
dos conteúdos curriculares sob a forma explícita ou disfarçada de 
teorias formais, parece certo e indiscutível que existe uma ordem 
necessária para a apresentação dos diversos assuntos, sendo a 
ruptura da cadeia fatal para a aprendizagem. 
 

Os elevados índices de evasão e repetência nas escolas indicam que a 

Matemática é uma das matérias que mais contribuem para o fracasso escolar. 

De forma homogênea, muitos professores de Matemática consideram o sair-se 

bem em relação às atividades escolares que são propostas no curso como o 

principal critério (muitas vezes o único) para avaliar a inteligência do aluno. 

Aquele que não consegue bons resultados em Matemática se frustra e passa a 



223 

 

acreditar que não tem capacidade de aprendê-la, aumentando assim os 

números da evasão escolar. Dessa forma, uma parte da população é excluída 

da escola e a principal consequência é a falta de melhores oportunidades no 

mercado de trabalho e na formação geral do indivíduo em busca de sua 

cidadania plena. Pode-se afirmar, então, que a exclusão representa o vínculo 

existente entre a cidadania e o ensino da Matemática. 

O estímulo ao pensamento crítico e a conquista da cidadania se 

complementam e se fortalecem. Asseguram ainda uma relação de equilíbrio 

que se busca entre o conteúdo matemático e a forma como este é construído 

de forma significativa. Sobre essas relações, Perez (1995, p. 27) acrescenta: 

 
No passado, o ensino tradicional da Matemática voltava-se para a 
formação de uma pequena elite dirigente. Nele, a Matemática ganha 
um papel de disciplinadora e de formadora de caráter. No presente, a 
escola aberta a todas as classes econômico-sociais forçou uma 
alteração profunda nesse quadro. Já não se trata mais de formar uma 
elite pensante, mas, sim, de formar cidadãos (grifo do autor) capazes 
de participar ativa e inteligentemente de um mundo realmente 
permeado pela ciência e pela tecnologia. 

 

Diante dessas questões, a constatação que se faz é de que há algo de 

errado com o ensino da Matemática e, consequentemente, com a formação do 

professor dessa área, que não vem atendendo satisfatoriamente às demandas 

sociais diante dos novos desafios que são colocados hoje perante os 

educadores. Pires (2000, p. 10) considera ineficiente o modelo convencional de 

formação inicial de professores de Matemática: “Os próprios professores 

egressos desses cursos os questionam e defendem uma formação adequada e 

de qualidade como um direito que lhes cabe”. Santos-Wagner, Nasser e Tinoco 

(1995, p. 38) assinalam que: 
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Em diversos países, o fraco desempenho de alunos em Matemática é 
usualmente associado à má qualidade do ensino oferecido. Em todo 
o mundo, deseja-se ter melhores professores de Matemática atuando 
em todos os níveis, para que esta situação possa ser modificada. No 
entanto, na prática, poucos esforços foram feitos para atender as 
concepções e crenças de professores sobre o que significa fazer, 
ensinar, aprender e avaliar em Matemática (DORFLER, 1998; 
DOSSEY; PARMANTIE, 1990; NASSER; SANTOS, 1994). Esta falta 
de informação ocorre tanto no que diz respeito aos professores em 
exercício quanto aos futuros professores. 

  

As dificuldades com a formação do professor de Matemática devem-se 

frequentemente ao funcionamento inadequado dos cursos de Matemática, nos 

quais geralmente se inserem os seguintes problemas: 

1) Falta de uma identidade para o curso em razão de representar uma 

extensão do Curso de Bacharelado. “Procura-se formar o bacharel, com a 

intenção de que possa vir a ser um pesquisador na área de Matemática e, 

como apêndice, oferecer-lhe como mais uma opção, a possibilidade de 

ser professor de Matemática” (PIRES, 2000, p. 10); 

2) A orientação da licenciatura é teórica, ou seja, a aprendizagem é vista 

pelo aluno como um processo de assimilação passiva de informações que 

leva naturalmente a uma contradição: enquanto a sociedade espera do 

professor uma prática pedagógica dinâmica e contextualizada, o modelo 

de sua formação é estático e ultrapassado caracterizando-se, portanto, 

num contraexemplo, Para Azevedo (2001, p. 51): “O conteudismo ainda é 

uma concepção hegemônica na formação dos educadores”; 

3) Predominantemente há falta de articulação entre o saber matemático e o 

saber pedagógico. Segundo Pires (2000, p. 11): 
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Em termos curriculares, a licenciatura em Matemática é composta por 
dois grupos de disciplinas, geralmente desenvolvidos sem qualquer 
tipo de articulação. Num grupo estão as disciplinas de formação 
específica em Matemática e noutro estão as disciplinas de formação 
geral e pedagógica. Geralmente, esses dois grupos de disciplinas são 
desenvolvidos de forma desarticulada e, até mesmo, contraditória. 
Apregoa-se, por exemplo, uma concepção de ensino e de 
aprendizagem em Matemática a luz da ideia de resolução de 
problemas e nas aulas das disciplinas do primeiro grupo prevalece 
uma prática baseada unicamente na transmissão de conhecimentos 
matemáticos, descontextualizados, sem a participação do aluno. 
 
 

4) Não há a desejável interdisciplinaridade no curso. As disciplinas da grade 

curricular não são articuladas entre si. De acordo com Machado (2000, p. 

116), dois fatos impõem a necessidade da interdisciplinaridade na 

organização do trabalho acadêmico (ou escolar): 

 
Em primeiro lugar, uma fragmentação crescente dos objetos do 
conhecimento nas diversas áreas, sem a contra-partida do 
incremento de uma visão de conjunto do saber instituído tem-se 
revelado crescentemente desorientadora, conduzindo certas 
especializações a um fechamento no discurso que constitui um óbice 
na comunicação e na ação. 
Em segundo lugar, parece cada vez mais difícil o enquadramento de 
fenômenos que ocorrem fora da escola no âmbito de uma única 
disciplina. 
 
 

5) Pouca ou nenhuma ênfase na promoção de oficinas pedagógicas com a 

produção e utilização de materiais concretos, jogos educativos e recursos 

tecnológicos, para serem aplicados no ensino básico; 

6) Carência de debates científicos sobre as diversas formas de avaliação 

dos alunos e suas respectivas variáveis. A ênfase é dada para métodos 

mais tradicionais que expõem a face excludente da Matemática. A 

avaliação é um dos maiores problemas a serem resolvidos pelos 

educadores matemáticos; 

7) Desconsideração da bagagem cultural do aluno que chega à universidade 

com uma vivência escolar e um conjunto de representações construídas. 

É preciso que esses conhecimentos também sejam considerados e 

trabalhados ao longo de sua formação como professor. 

Portanto, os cursos de licenciatura em Matemática devem superar os 

seus problemas mais críticos e, mais do que isso, precisam encontrar formas 

mais eficientes para preparar um profissional consciente da nova ordem social 
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que se configura hoje: “a formação de um profissional de educação deve 

incentivá-lo a aprender sempre e a usar sua inteligência, criatividade e 

capacidade de interagir com outras pessoas” (PIRES, 2000, p. 11). 

A principal finalidade do curso de licenciatura em Matemática é 

preparar professores de Matemática para atuar na educação básica. 

Professores que, além de uma sólida formação de conteúdos de Matemática 

no domínio conceitual, sejam possuidores de competências que ajudem os 

seus alunos a ser agentes de sua formação numa realidade bem mais exigente 

que se apresenta. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação 

homologou em 21/11/2001 o parecer do processo que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores de Matemática, que 

têm implicações diretas na reformulação dos cursos de licenciatura em 

Matemática (BRASIL, 2001). As diretrizes têm como objetivos servir como 

referência para melhorias (transformações) na formação do Bacharel e do 

Licenciado em Matemática e assegurar que os egressos dos cursos de 

bacharelado e licenciatura em Matemática tenham sido adequadamente 

preparados para uma carreira na qual a Matemática seja utilizada de modo 

essencial, assim como para um processo contínuo de aprendizagem. 

Particularmente no que se referem às competências, as diretrizes sugerem: 

a) capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e 

precisão; 

b) capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares; 

c) capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e 

tecnologias para a resolução de problemas; 

d) capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática 

profissional também fonte de produção de conhecimento; 

e) habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de 

aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-

problema; 

f) estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do 

conhecimento; 

g) conhecimento de questões contemporâneas; 
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h) educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das 

soluções encontradas num contexto global e social; 

i) participar de programas de formação continuada; 

j) realizar estudos de pós-graduação; 

k) trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber. 

No que se refere às competências e habilidades próprias do educador 

matemático, o licenciado em Matemática deverá ter as capacidades de: 

a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a 

educação básica; 

b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos; 

c) analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a 

educação básica; 

d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a 

autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, 

buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do que nas técnicas, 

fórmulas e algoritmos; 

e) perceber a prática docente de Matemática como um processo 

dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e 

reflexão no qual novos conhecimentos são gerados e modificados 

continuamente; 

f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola 

básica (BRASIL, 2002). 

Portanto, não basta apenas ao professor dominar o conteúdo 

programático e algumas técnicas didáticas para atuar como educador, primeiro 

é necessária uma postura crítica de sua prática pedagógica que o leve a 

interagir plenamente com seus alunos, bem como aperfeiçoar suas 

competências em sinergia contínua com a busca incessante pelo saber. Nessa 

perspectiva, a educação deve ser dinâmica, propiciando o desenvolvimento de 

capacidades intelectuais fundamentais para a estruturação do pensamento e 

do raciocínio lógico. Uma educação transformadora, capaz de assegurar a 

qualidade do processo de aprendizagem e de fornecer instrumentos efetivos ao 

educando para o alcance de sua autonomia, expressão da criatividade e 

exercício pleno de sua cidadania. 
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Em qualquer nível de ensino, a atividade matemática deve ser 

orientada para atender de forma equilibrada aos aspectos formativo e 

funcional, buscando assim alcançar os objetivos mais gerais, tanto aqueles que 

apelam para os aspectos filosóficos, estéticos e culturais, quanto objetivos mais 

específicos, mais particulares, que exigem mais prontamente a concretização, 

o pragmatismo. Por outro lado, a seleção e a organização dos conteúdos não 

são suficientes para o alcance dos objetivos propostos. O modo como são 

tratados em sala de aula desempenha um papel importante na aprendizagem. 

A transmissão, a crítica e a construção desses conteúdos devem proporcionar 

condições para que o aluno perceba que as regras do conhecimento 

matemático e da ação humana não são absolutas. São criadas a partir de 

necessidades concretas e é preciso levar em consideração as implicações 

psicológicas, cognitivas, sociais e culturais dos conteúdos matemáticos e 

quando podem ser aplicados. 

Para que o professor de Matemática possa estimular no aluno 

habilidades e competências que estejam em sintonia com a dinâmica da nova 

sociedade da informação e do conhecimento, primeiramente, ele próprio, 

através do seu exemplo, precisa demonstrar ser possuidor dessas habilidades 

e competências quando estiver exercendo o seu trabalho. 

Os avanços tecnológicos, assim como a compreensão de que aspectos 

sociais, antropológicos, linguísticos, culturais, cognitivos, estéticos e lúdicos da 

aprendizagem são essenciais para a educação, indicam que o ensino da 

Matemática deve buscar contemplar uma prática pedagógica que estabeleça 

competências significativas, articulando as dimensões cognitiva, lúdica, 

estética, afetiva e social na formação do educando. 

Como a atual sociedade da informação e do conhecimento, em sua 

complexidade dinâmica, volta-se cada vez mais para uma educação centrada 

no desenvolvimento de competências, almejando formar pessoas preparadas 

para a nova realidade social e do trabalho, é desejável que o educador 

matemático se engaje nesse processo, trabalhando e despertando 

competências em seus alunos, com o testemunho do seu próprio exemplo, que 

os ajudem a ser agentes de sua formação, na realidade bem mais exigente que 

se apresenta. 
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Pelo exposto, é possível demonstrar que existem competências e 

habilidades associadas à prática educativa do jogo de xadrez que podem ser 

benéficas e/ou transferíveis ao conjunto dos processos inerentes à formação 

universitária do educador matemático que vai atuar na educação básica. 

 

5 Resultados e considerações finais 
 

As principais conclusões deste trabalho são apresentadas à luz da 

fundamentação teórica e da análise dos dados obtidos com a pesquisa de 

campo. Também são feitas recomendações para pesquisas futuras e 

registradas algumas observações pertinentes à temática que foram feitas ao 

longo da pesquisa. 

A comparação entre as competências e habilidades que podem ser 

potencializadas com a prática educativa do jogo de xadrez e aquelas sugeridas 

pelos documentos oficiais do MEC (BRASIL, 1996; 1999; 2001; 2002), por si 

só, é suficiente para justificar uma reflexão sobre a importância da inserção 

desse jogo no cenário das transformações curriculares por que passam os 

diversos cursos de formação de docentes para a educação básica no Brasil, 

em particular a formação do educador matemático, motivado pelas novas 

demandas da sociedade do conhecimento e da informação e pelos altos 

índices de exclusão e repetência associados à Matemática, que denunciam a 

existência de equívocos no processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina. 

Entretanto, para melhor qualificar a proposta de uma eventual inserção 

do jogo de xadrez na universidade, como atividade complementar à formação 

do professor de Matemática em relação ao desenvolvimento de competências 

e habilidades, procurou-se, através desta pesquisa de campo, ouvir 

professores licenciados da área que exercem a docência em Salvador, capital 

do Estado da Bahia, em todos os níveis de ensino e não necessariamente 

jogadores de xadrez, a respeito das competências mais importantes que 

devem ser trabalhadas nos cursos universitários de formação do educador 

matemático. 

Foram selecionadas as seis competências mais lembradas pelos 

entrevistados, escolhidas em um universo de doze apresentadas, para ser 
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comparadas a outras seis competências e/ou habilidades que podem ser 

estimuladas com prática educativa do jogo de xadrez, que também foram 

escolhidas pelos mesmos entrevistados em um universo de dezessete 

apresentadas, a partir da literatura estudada. 

As seis principais competências necessárias à formação do professor 

de Matemática que foram mais lembradas pelos entrevistados aparecem na 

figura a seguir (figura 1): 

 
FIGURA 1 

 

As seis principais competências e/ou habilidades vinculadas à prática 

educativa do jogo de xadrez que foram mais lembradas pelos entrevistados 

aparecem na figura a seguir (figura 2): 
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FIGURA 2 

 

As primeiras comparações indicam que, dentre as seis competências 

escolhidas e ilustradas na figura 1, pode-se observar que quatro delas 

apresentam mais diretamente correlações com as competências e habilidades 

passíveis de ser estimuladas com prática educativa do jogo de xadrez, 

ilustradas na figura 2. Essas correlações se justificam a partir da ideia de 

transferência (dimensão psicológica), tese defendida por Machado (1995), que 

transcende a dimensão lúdica do jogo. 

Análise das correlações: 

1) Perceber a docência como um processo dinâmico (65,8%). 

A percepção da docência como um processo dinâmico, dentre outras coisas, 

pressupõe que o professor cultive continuamente uma reflexão sobre a sua 

prática docente, tenha um acurado nível de abstração e organização do 

pensamento, e que saiba tomar decisões, encarando as mudanças e a 

diversidade com naturalidade, de modo a ser mais efetivo no processo de 

ensino-aprendizagem em Matemática. 

2) Pesquisar e produzir conhecimento (61,6%). 

A pesquisa e a produção do conhecimento pressupõem alguns atributos do 

pesquisador, dentre os quais destacamos a concentração, o raciocínio lógico, 
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organização do pensamento, e as capacidades de decisão, abstração e 

reflexão. 

3) Capacidade de abstração e reflexão (60,3%). 

Neste caso, a correlação é direta com as capacidades de abstração e reflexão 

potencializadas com a prática educativa do jogo de xadrez. 

4) Explorar a criatividade e a iniciativa (56,2%). 

Explorar a criatividade e a iniciativa pressupõe mais diretamente, dentre outras 

coisas, abstração, reflexão e decisão. 

Pode-se ampliar a comparação anterior com a incorporação de todas 

as competências e habilidades potencializadas com o xadrez educativo que na 

pesquisa alcançaram frequência relativa superior a 50%. Neste caso, incluir-se-

ão a capacidade de investigação (61,6%), capacidade de planejamento 

(61,6%), memória (61,6%), iniciativa (54,8%), exercício da criatividade (53,4%) 

e a autonomia (50,7%). O quadro comparativo seguinte é conclusivo: 

 

QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS COMPETÊNCIAS SELECIONADAS 
CORRELATAS 
DIRETRIZES CURRICULARES DO MEC EDUCAÇÃO COM O JOGO DE XADREZ 

Perceber a docência como um processo 
dinâmico. 

Capacidade de abstração; 
Capacidade de reflexão; 
Capacidade de decisão; 

Capacidade de planejamento; 
Iniciativa; 

Autonomia. 

Pesquisar e produzir conhecimento. 

Concentração; 
Raciocínio lógico; 

Organização do pensamento; 
Capacidade de decisão; 

Capacidade de abstração; 
Capacidade de reflexão. 

Capacidade de investigação; 
Capacidade de planejamento; 

Iniciativa; 
Exercício da criatividade; 

Autonomia. 

Capacidade de abstração e reflexão. 

Capacidade de abstração; 
Capacidade de reflexão; 

Capacidade de planejamento; 
Memória, 

Autonomia. 

Explorar a criatividade e a iniciativa. 

Capacidade de abstração; 
Capacidade de reflexão; 
Capacidade de decisão. 

Iniciativa; 
Exercício da criatividade; 

Autonomia. 
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Observando-se o quadro comparativo entre as competências 

selecionadas e as correlatas, pode-se afirmar, portanto, que o objetivo geral 

deste trabalho, que consiste em identificar competências necessárias à 

formação do licenciado em Matemática que podem ser desenvolvidas com a 

prática educativa do jogo de xadrez, foi alcançado. De fato, foram identificadas 

quatro competências de grande relevância à formação do educador 

matemático, a partir dos estudos contidos na fundamentação teórica e da 

pesquisa de campo, que podem ser trabalhadas através da inserção educativa 

do jogo de xadrez no meio acadêmico. 

A pesquisa não foi suficientemente conclusiva para correlacionar a 

prática educativa do jogo de xadrez com o desempenho profissional do 

licenciado em Matemática. Mas, no campo da inferência, pode-se presumir que 

existam essas correlações se forem levadas em consideração as quatro 

competências já citadas, sob a argumentação de que o professor que é 

possuidor dessas competências, que é bem preparado em sua formação 

universitária para o ensino da Matemática, terá melhores condições em 

desempenhar profissionalmente a docência. 

Ressalte-se ainda o pensamento de Borin (1996, p. 8) quando afirma 

que: 
 
[...] a atividade de jogar, se bem orientada, tem papel importante no 
desenvolvimento de habilidades de raciocínio como organização, 
atenção e concentração, tão necessárias para o aprendizado, em 
especial da Matemática, e para a resolução de problemas em geral. 
Os jogos auxiliam também na descentralização, que consiste em 
desenvolver a capacidade de ver algo a partir de um ponto de vista 
que difere do seu, e na coordenação dessas opiniões para chegar a 
uma conclusão. [...] Também, no jogo, identificamos o 
desenvolvimento da linguagem, da criatividade e raciocínio dedutivo, 
exigidos na escolha de uma jogada e na argumentação necessária 
durante a troca de informações. 

 

Sobre a proposta de inserção do jogo de xadrez na Universidade, como 

atividade extracurricular, para auxiliar na formação profissional do licenciado 

em Matemática, os resultados deste trabalho, decorrentes da pesquisa 

bibliográfica e da pesquisa de campo, justificam ao menos a consideração 

dessa possibilidade. Para melhor juízo seria necessária a realização de uma 
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pesquisa científica (qualitativa) de longo prazo, do tipo estudo de caso, partindo 

da inserção do jogo de xadrez em uma universidade que abrigue um curso de 

formação de educadores matemáticos, até o acompanhamento dos 

professores egressos do curso estudado em exercício profissional. 

O número de professores da amostra foi definido a partir do 

levantamento quantitativo dos egressos dos cursos de licenciatura em 

Matemática das universidades existentes em Salvador, nos últimos dez anos. 

Um dado chamou a atenção: nesse período graduaram-se, nas duas maiores 

universidades do Estado da Bahia existentes em Salvador, apenas 437 

licenciados em Matemática, ou seja, menos de 44 professores por ano, em 

média. Como são ofertadas 180 vagas anualmente, nas duas IES, essa 

constatação, além de revelar uma evasão da ordem de 75,72% nesses cursos, 

mostra a existência de prováveis dificuldades enfrentadas pelos alunos durante 

a graduação, que poderia ser objeto de estudo para um futuro trabalho de 

investigação científica. Pode significar também que os currículos propostos 

sejam deficientes na medida em que não motivam os estudantes à conclusão 

do curso. 

Através dos estudos teóricos apresentados na fundamentação, pode-

se inferir que, numa aula educativa com o jogo de xadrez, diversos aspectos 

podem ser explorados e trabalhados, além do sentido lúdico estrito do jogo. O 

professor poderá recorrer a: 

a) Aspectos históricos, culturais e artísticos: através do estudo da 

origem do xadrez, sua história, suas lendas, a cultura hindu; os países 

árabes que aperfeiçoaram o xadrez e criaram expressões peculiares do 

jogo, como “xeque”; biografias de figuras famosas da humanidade que 

praticavam e elogiavam o xadrez (Leonardo da Vinci, Lênin, Einstein, Che 

Guevara, entre outros); o significado histórico e o sentido simbólico das 

peças e do tabuleiro; o design das peças, o sentido estético de uma 

partida, comparável muitas vezes a uma obra de arte. 

b) Socialização: o sentido democrático, considerando que pessoas 

diferentes em todos os sentidos (sexo, idade, condição social, raça, 

condição física, religião, ideologia) possam interagir. 
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c) Matemática: os princípios matemáticos de consistência, suficiência e 

independência estão presentes na concepção das regras do xadrez. 

Também podem ser elaborados problemas associados a conteúdos como 

probabilidade, análise combinatória, geometria e álgebra. Existe uma boa 

literatura sobre matemática e xadrez. 

d) Comportamento e conduta ética: a experiência do perder pode ser bem 

aproveitada de modo que o aluno faça uma reflexão sobre o erro e, a 

partir dele, como chegar ao acerto; saber ganhar e saber perder 

relacionam-se com a autoestima; o crescimento só é possível pelos 

próprios méritos do aprendiz (perseverança). 

e) Competências: podem ser feitos exercícios que estimulem a 

concentração, o raciocínio lógico, abstração, reflexão, memória, 

planejamento, autonomia e decisão. 

f) Criatividade: os desafios e a diversidade presentes numa partida de 

xadrez estimulam a criatividade; simulações com problemas também 

podem ser feitas. 

Também podem ser aprofundados estudos sobre: 

1 – As transferências de habilidades, competências e atitudes desenvolvidas 

no âmbito da prática educativa do jogo de xadrez para outros campos do saber 

e, em particular, na educação matemática; 

2 – A validade de uma proposta de inserção do jogo de xadrez na universidade, 

como atividade extracurricular (ou curricular), para auxiliar na formação 

profissional do licenciado em Matemática. Seria necessária a realização de 

uma pesquisa científica (estudo de caso), de longo prazo, através da 

observação e do acompanhamento de professores, em exercício profissional, 

egressos de um curso de licenciatura em Matemática estudado; 

3 – Possíveis causas e soluções para a elevada evasão existente nos cursos 

de formação de professores de Matemática existentes no Brasil; 

4 – A prática educativa do jogo de xadrez como auxiliar na formação de 

profissionais de outras áreas do conhecimento; 

5 – As diversas correlações entre o jogo de xadrez e a Matemática como área 

do saber. 
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Em síntese, a pesquisa promoveu uma análise sobre a importância da 

prática educativa do jogo de xadrez como um recurso adicional viável, que 

pode estimular o desenvolvimento de algumas das competências fundamentais 

à formação do professor de Matemática, na perspectiva de uma prática 

docente mais efetiva em termos dos novos paradigmas da atual sociedade 

planetária. 

Uma inferência muito natural que se apresenta é a seguinte: a 

condição para que o professor de Matemática possa estimular em seu aluno as 

habilidades e competências exigidas pela dinâmica da atual sociedade da 

informação e do conhecimento é que, primeiramente, ele próprio demonstre ser 

possuidor dessas habilidades e competências quando estiver atuando como 

educador matemático. O jogo de xadrez, se utilizado adequadamente, poderá 

ser mais um agente desencadeador do desenvolvimento de algumas dessas 

habilidades e competências. 
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Um estudo comparativo das concepções de 
professores e alunos sobre os efeitos do xadrez no 

ensino-aprendizagem de matemática35 
 

 

Josinalva Estacio Menezes 

 

 

 

 

1 Introdução 
 

“Um bom enxadrista precisa ser vigoroso e 
enérgico como um atleta, engenhoso e 
exato como um cientista e acima de tudo 
deve ser romântico e sensível como um 
artista” (H. Melão Jr.). 

 
O jogo de xadrez existe, provavelmente, há cerca de um milênio, tendo 

como antepassado o jogo indiano Chaturanga, que seria seu maior ancestral 

(LASKER, 1999). Expandido para a Pérsia e a Arábia, chegou mais tarde à 

Europa, alcançando o Ocidente. Durante sua trajetória, houve muitos jogadores 

notáveis, muitas histórias de prodígios do xadrez e muitas situações-problema 

propostas a partir dos elementos de sua estrutura. 

O xadrez tem estreitas ligações com a matemática sob vários aspectos. 

Um deles é uma matemática subjacente já emergida junto com a lenda a ele 

associada, a lenda de Sissa. Como é amplamente divulgada em livros didáticos 

e de divulgação científica, além de romances matemáticos, a respectiva lenda 

envolve uma contagem que hoje pode ser expressa através do cálculo da soma 

dos elementos de uma progressão geométrica finita com sessenta e quatro 

termos. 

Difundindo-se pelo mundo, a magia que tem envolvido as grandes 

partidas e os grandes jogadores considerados prodígios, aos quais se atribui 

                                                             
35 O presente artigo é fruto do estágio de Pós-Doutorado sob a orientação do Professor Doutor 
John Andrew Fossa. 
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grande inteligência, tem levado a um senso comum de que o xadrez, de 

alguma forma, contribui para o aprendizado da matemática. Algumas das 

razões para isso permeiam o fato de que jogar uma partida de xadrez requer a 

mobilização constante de concentração, raciocínio, percepção, atenção e a 

escolha das jogadas envolve tomadas de decisão, estabelecimento de planos 

de ação e elaboração de estratégias. Todos esses elementos estão ligados ao 

desenvolvimento de habilidades mentais, consideradas necessárias e, 

portanto, fundamentais para o ensino de matemática. Por causa disso, cada 

vez mais vemos professores inserindo o xadrez na escola, estimulando os 

alunos a jogar, formal (TRINDADE JÚNIOR, 2006) e informalmente (LIMA, 

2007)36, fazendo seus relatos sobre a melhoria de desempenho dos alunos nas 

disciplinas em geral e em matemática, obtida a partir do hábito de jogar xadrez. 

Além disso, alguns professores pretendem usar o xadrez no ensino de 

conteúdos de matemática (RIBEIRO, 2008). 

Com o surgimento da Teoria dos Grafos, a Matemática Discreta e o 

advento da Informática, além da expansão do conhecimento das Ciências 

Exatas, muitos jogos de estratégia na forma concreta tiveram suas estruturas 

adaptadas para o computador, o que trouxe a necessidade de proceder ao 

mapeamento das jogadas para que o jogo funcione chegando a uma definição. 

Paralelamente a isso, por toda parte se multiplicam os clubes de 

xadrez, oferecendo cursos, jogadas de destaque e outras informações que 

intentam trazer o leitor e levar os participantes a encampar o hábito de jogar 

xadrez. Ante tanto destaque, é natural o despertar de um interesse pelo xadrez 

no que se refere aos prováveis efeitos de sua prática no processo ensino-

aprendizagem de matemática. 

Neste capítulo, apresentamos os resultados de uma pesquisa cujo 

objetivo geral foi realizar um estudo comparativo das concepções de 

professores e alunos sobre os efeitos do xadrez no ensino-aprendizagem de 

matemática. Antes, porém, faremos uma breve descrição da história do jogo. 

 

  
                                                             

36 “’O xadrez e a matemática’, título do Seminário apresentado à Disciplina Tópicos Especiais”, 
no Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências pela Professora Marinalva Lima, que 
utiliza o xadrez na escola em que ensina. 
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2 Breve histórico da evolução do xadrez no mundo 
 
 

“Eu diria para o professor ler a história da 
Matemática. A história da ciência é um 
estímulo extraordinário. Aconselharia 
construir os conceitos muito mais na linha 
histórica do que numa linha prática ou 
pragmática. Como os homens de todas as 
áreas pensaram? Qual é a necessidade 
histórica que levou o homem a querer saber 
por que a maça e a pena de galinha caem 
na mesma velocidade? Que tipo de 
indagação? Que tipo de ética? Que tipo de 
estética? Que tipo de sonho ou necessidade 
humana estavam envolvidos em alguns 
conceitos? Eu diria que a história é um 
poderoso auxiliar para motivar a criança.” 
(BARCO, 2001). 37 

 
 

 
Segundo Freitas (2008), a referência mais antiga ao jogo de xadrez 

encontra-se presente num romance épico que teria sido escrito por Subhandu 

em persa antigo. Melo Neto (2008) cita dois trabalhos, sendo um de Raverty, 

que remete sua origem à Índia, e outro de Murray, que precisa a data e o local 

da criação na Índia em 570 d.C. O chaturanga é frequentemente apontado 

como ancestral do xadrez; já os jogos orientais conhecidos como Shogi e 

Shatrani (ou Chatrang) são conhecidos como oriundos do xadrez. 

No que concerne a essa origem, a maior parte dos historiadores que 

pesquisaram as origens do xadrez também apresentam um consenso de que 

esse jogo foi criado por Sissa, brâmane da Índia que fazia parte da corte do 

Rajá Balhait. Havendo o rei pedido um jogo que valorizasse a prudência, a 

diligência, o conhecimento e a visão, em oposição ao nard (correspondente ao 

gamão), que tem o resultado decidido pela sorte, o sábio apresentou o jogo.  

O jogo apresentado por Sissa, numa versão um pouco diferente da que 

conhecemos, era chamado de Chaturanga38, e suas peças representavam os 

quatro elementos do exército indiano, que são os carros, os elefantes, os 

cavalos e os soldados a pé, sob o comando do rei e seu Vizir. Para Sissa, a 

                                                             
37 Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/eb/exe/texto.asp?id=459>. Acesso em: 
20/05/2008. 
38 Chaturanga é uma palavra hindu que significa “exército formado de quatro membros”. 
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guerra serviu de modelo porque nela melhor se aprendiam valores39 como 

persistência, coragem, vigor, decisão e ponderação, sendo o jogo, por essas 

razões, perpetuado pelo rei através da sua preservação no contexto dos 

templos. 

A recompensa pedida por Sissa, após insistência do rei, foi em grãos 

de milho: um grão pela primeira casa do tabuleiro, dois pela segunda, quatro 

pela terceira, sempre dobrando o número de grãos para a casa seguinte até a 

última. Julgando ser pouco e indignado, o rei insistiu na escolha de uma 

recompensa valiosa, mas o sábio manteve seu pedido. Ao fazer o pagamento 

da recompensa, o milho se esgotou muito antes de se esgotarem as casas. É 

sabido que Sissa abriu mão da recompensa, pois o número de grãos de milho 

necessário era 264 – 1, ou seja, a terra coberta por uma camada de milho de 

nove polegadas de espessura e equivalente a 18.446.744.073.709.551.615 

grãos (LASKER, 1999). 

Na Índia, na época anterior ao surgimento deste jogo, havia carros no 

exército. Talvez por esse fato havia o carro na estrutura do jogo do xadrez; 

portanto, sua origem deve datar do século IV antes de Cristo. No século III, era 

jogo nacional, considerado em algumas épocas jogo de acaso, quando um 

lance de dados determinava qual peça deveria ser movida. 

A prática do jogo se expandiu pela Ásia e de lá para a Europa até todo 

o Ocidente. As prováveis causas são as navegações, a imigração de 

aventureiros e trabalhadores para outras regiões. Essas transições devem ter 

levado às variações na estrutura do xadrez até chegar à forma que temos hoje. 

Assim, o xadrez difundiu-se por todo o mundo, no “embalo” das grandes 

navegações para exploração de novas terras e comércio, além das invasões e 

dominações de povos por todo o mundo. 

Essa relação vai mais além; para os hindus, a estrutura do jogo está 

intrinsecamente associada à vida. Nas palavras de Al Masudi: “Os hindus 

explicam pelas casas do tabuleiro a passagem do tempo e das idades, as 

                                                             
39 Observemos que alguns desses valores também são considerados importantes para a 
formação da cidadania e o desenvolvimento integral do indivíduo, o que leva o xadrez a ser 
considerado pelos professores como um jogo potencialmente auxiliar nesta direção. 
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grandes influências que regem o mundo e os vínculos que unem o xadrez com 

as almas humanas”40. 

A prática do xadrez sempre esteve permeada pelo orgulho de seus 

jogadores campeões, que consideravam a perícia no jogo como sinal de 

inteligência. Segundo Lasker (1999), muitas vezes tal prática envolvia apostas 

de grandes valores gerando, não poucas vezes, por isso, situações de muita 

violência, o que o fazia tornar-se proibido em determinadas regiões por alguns 

tempos. 

Essa atmosfera de grandes valores em torno do jogo de xadrez, 

trazendo prestígio intelectual ou de outro tipo para o seu expert, é que deve ter 

feito o jogo chegar até o contexto da escola e, pelas habilidades mentais 

envolvidas, direcionou-se para as disciplinas abstratas, em particular a 

matemática. Como visto, o próprio pagamento pela criação do jogo envolve 

cálculos matemáticos que, nos dias de hoje, podem ser efetuados desde por 

um aluno das séries iniciais do ensino fundamental, lançando mão das 

operações fundamentais com números, até pelos mais adiantados, usando as 

ideias de progressão geométrica. 

Não obstante, a atmosfera de prazer que sempre pairou em torno do 

contexto do jogo em geral, e do jogo de xadrez em particular, pode tê-lo levado 

ao contexto da escola. Nos dias de hoje é constante, haja vista a sua 

introdução na prática escolar, principalmente nos intervalos dos horários de 

recreio ou em momentos e locais especificamente criados para a sua prática, 

tais como os campeonatos e clubes de xadrez promovidos naqueles locais. 

Hoje, estudiosos de jogo de renome como Silva (2004) consideram que 

sua introdução no ensino de matemática pode fazê-lo tornar-se mais 

prazeroso. No caso do xadrez, em particular, sua prática é estimulada, 

incluindo campeonatos e clubes, pois, no senso comum dos professores, a 

prática do xadrez é benéfica para a aprendizagem de matemática. Os reflexos 

são sentidos no desempenho dos alunos. Apesar disso, poucas ou inexistentes 

são as pesquisas a respeito, o que será visto a seguir. 

  

                                                             
40 De acordo com o CEX (2008), a frase foi proferida pelo historiador árabe no ano de 947. 
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3 O xadrez como jogo e o ensino de matemática 
 

“Na matemática você tem que estar certo e 
no xadrez você tem que estar mais certo 
que o adversário.” (Aaron Nimzowitsch) 

 

No contexto do jogo, em geral, ainda é muito presente a resistência dos 

professores a utilizar o jogo em suas atividades. Embora pesquisadores de 

várias áreas do conhecimento argumentem sobre os benefícios do jogo para a 

formação integral do indivíduo, este ainda não ocupou um lugar de destaque 

nesse contexto, seja como recurso didático, seja como metodologia de ensino 

ou qualquer outro componente do processo de ensino-aprendizagem, o que 

inclui o xadrez. 

No que concerne à matemática que envolve a dinâmica do jogo de 

xadrez, problemas sobre matemática no tabuleiro pouco têm sido divulgados. 

Sabe-se que é muito grande o número total de possibilidades de jogadas a 

serem feitas em um jogo de xadrez, haja ou não um vencedor (neste caso 

declarando-se um empate). As buscas de uma estratégia de vitória têm levado 

ao desenvolvimento de várias pesquisas, principalmente no âmbito da 

inteligência artificial, e à produção de softwares, no sentido de mapear as 

possibilidades de sequência de jogada, com computadores cada vez mais 

rápidos e programas cada vez mais inteligentes. Tais softwares são, por sua 

vez, disponibilizados aos aficionados do xadrez, o que inclui professores que 

os utilizam na escola como recursos didáticos na orientação dos estudos sobre 

o jogo. 

Os depoimentos de docentes que incluem o xadrez na sua prática 

levam a considerar essas descobertas trazendo em si um potencial de apoio 

pedagógico ao professor de matemática. Uma vez que o uso do xadrez traz 

implicações, tanto no que se refere a alguns aspectos educacionais como 

melhoria de desempenho e mudança de comportamento, bem como aspectos 

ligados à motivação e mudança de postura, muitos estudos ainda são 

necessários no sentido de relacionar de forma mais tangível o hábito de jogar 

xadrez à melhoria da aprendizagem, a motivação para estudar e o 

desenvolvimento de valores ligados à formação da cidadania. 
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4 O xadrez no desenvolvimento de habilidades mentais 
 

“A beleza das jogadas do xadrez não reside 
na aparência, mas nos pensamentos que 
estão por trás dele." (Aaron Nimzowitsch) 

 
Autores e simpatizantes do contexto do xadrez, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de habilidades mentais, remetem constantemente esse jogo 

ao raciocínio, pensamento lógico, planos de ação. Estes, para aqueles 

estudiosos, são elementos fundamentais para o sucesso do aluno em 

matemática permeado pelo jogo. Assim refletem Goulart e Frei (2008) a esse 

respeito: 

 
O jogo de Xadrez traz desde seu aprendizado todos os benefícios 
citados acima inerentes às atividades lúdicas, porém, nota-se no 
estudo de sua complexidade diversos outros exercícios de ordem 
cognitiva, principalmente no que diz respeito à estratégia, 
concentração e raciocínio lógico. Numa partida o jogador deve 
preparar o movimento de suas peças imaginando imediatamente as 
respostas possíveis de seu adversário e reagir prontamente as 
escolhas alheias, exercitando a reversibilidade e a autonomia ao 
tomar as decisões por si mesmo. . É lugar comum que uma das 
grandes dificuldades na resolução de problemas matemáticos 
estabelece-se na incapacidade de entender e analisar sua proposta. 
Ao buscar a melhor combinação de lances a criança aprende a 
pensar no problema de forma geral, aprendendo a analisar os 
diferentes pontos e a encontrar o melhor caminho para sua solução. 

 
Cada uma dessas habilidades tem um papel no jogo. A concentração 

se faz necessária porque 

 
O jogador deve-se estar sempre pronto para as modificações 
estratégicas decorrentes dos lances do adversário e focalizar sua 
atenção nas implicações que cada um dos movimentos traz ao jogo. 
É sabido da importância da concentração para a assimilação de 
conteúdos, tanto na matemática quanto em qualquer outra disciplina. 
(GOULART; FREI, 2008) 

 
O tabuleiro contribui para trazer à criança a noção espaço-dimensional, 

enquanto manipula o tabuleiro. Comparando ao trabalho com a matemática, 

matemático e enxadristas41 precisam de níveis de abstração iguais, que no 

caso do xadrez vão empregar para imaginar as jogadas, realizar cálculos 

mentais precisos e passá-los para o plano real. Para Leitão, é na mente do 

jogador que se desenvolve a verdadeira partida de xadrez, onde ocorre a 

multiplicidade de variantes e estratagemas, que só são representadas no 
                                                             

41 Jogadores de xadrez. 
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tabuleiro de forma parcial (LEITÃO, 2005). Eis aí uma forte argumentação da 

validade do xadrez. Uma vez que esses mecanismos são internos, apenas os 

reflexos deles são observados na vida escolar, como eventuais diferenças de 

desempenho registradas nas avaliações; maturidade nas respostas dadas a 

questões do conhecimento; a própria postura dos alunos em relação à 

cidadania e sua condução no meio social. Vamos reproduzir um quadro de 

Silva (2008) que aponta as características do xadrez e suas implicações 

educativas: 

QUADRO I. CARACTERÍSTICAS DO XADREZ E SUAS IMPLICAÇÕES EDUCATIVAS 

Características do xadrez 
Implicações nos aspectos 

educacionais e de formação do 
caráter 

• Fica-se concentrado e imóvel na 
cadeira 

• O desenvolvimento do autocontrole 
psicofísico 

• Fornecer um número de movimentos 
num determinado tempo 

• Avaliação da estrutura do problema e 
do tempo disponível 

• Movimentas peças após exaustiva 
análise de lances 

• Desenvolvimento da capacidade de 
pensar com abrangência e 
profundidade 

• Após encontrar um lance, procurar 
outro melhor 

• Tenacidade e empenho no progresso 
contínuo 

• Partindo de uma posição a princípio 
igual, direcionar para uma conclusão 
brilhante (combinação) 

• Criatividade e imaginação 

• O resultado indica quem tinha o 
melhor plano 

• Respeito à opinião do interlocutor 

• Dentre as várias possibilidades, 
escolher uma única, sem ajuda 
externa 

• Estímulo à tomada de decisões com 
autonomia 

• Um movimento deve ser 
consequência lógica do anterior e 
deve apresentar o seguinte 

• Exercício do pensamento lógico, 
autoconsistência e fluidez de raciocínio 

 

Fora da esfera escolar, o campeão de xadrez Gary Kasparov também 

defende tal prática, para quem “o xadrez ajuda a melhorar a atenção, a 

disciplina, o pensamento lógico e a imaginação”.42 Prosseguindo, o campeão 

aponta a maturidade que o jogo pode trazer: “O jogo coloca as coisas no seu 

devido lugar: é você quem responde pelo movimento de suas peças, e mais 

ninguém. Como na vida, você é o único responsável pelos próprios atos”.  

Em suma, por todas essas múltiplas virtudes subjacentes, o xadrez pode 

contribuir para a formação de melhores cidadãos. 

                                                             
42 Entrevista dada à revista Veja em 2004. 
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5 Problemas envolvendo o tabuleiro de xadrez e algumas aplicações 
atuais ao ensino básico de matemática 

 
“Todo aquele que diz que um problema de 
xadrez é belo está a elogiar a beleza da 
matemática, mesmo que esta beleza seja 
espécie comparativamente humilde. Os 
problemas de xadrez são um hino de lovor à 
matemática.” (G. G. Hardy, A 
mathematician’s Apology apud GARDNER, 
1992, p. 207) 

 

Existem três problemas clássicos envolvendo o tabuleiro de xadrez e 

algumas de suas peças com os movimentos correspondentes. Não será aqui 

discutida a resolução dos referidos problemas; apenas mostraremos como o 

xadrez está inserido no contexto do conhecimento matemático já há muito 

tempo. 

O primeiro deles, apontado como o mais antigo puzzle de xadrez 

conhecido, data de 1512 e é conhecido por “Guarini’s Problem”. Também 

conhecido como knight nos ambientes virtuais, este problema consiste em 

trocar os cavalos brancos de lugar com os cavalos pretos, movimentando-se 

segundo o fazem no jogo de xadrez. 

O segundo problema, discutido por Euler, é conhecido como Knight’s 

tour, é abordado por autores mais enfocados no contexto das recreações 

matemáticas (KRAICHIK, 1930; LUCAS, 1882-1960). Neste problema, o cavalo 

deve percorrer (com o seu movimento em L) todas as casas do tabuleiro uma 

só vez. Se a casa de partida é diferente da casa de chegada, o problema diz-se 

aberto, se a casa de partida é coincidente com a casa de chegada, diz-se 

fechado. Uma variante deste problema consiste em fazer o cavalo percorrer o 

maior caminho possível sem fazer cruzamentos. 

O terceiro problema, discutido por Gauss, é conhecido como “o 

problema das oito rainhas”. Consiste em dispor oito rainhas simultaneamente 

em um tabuleiro de xadrez sem que uma delas fique no caminho das outras. 

Segundo Lucas (1882), Gauss escreveu um manuscrito no qual declarou que 

havia encontrado 92 soluções para o problema. Pesquisas matemáticas 

posteriores comprovaram que, de fato, este é o número total de soluções. 
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Vários outros autores têm produzido problemas relativos ao que 

chamam de “xadrez e matemática”: exemplos são os trabalhos de Bonsdorff, 

Fabel e Riihimaa (1974), Petkovic (1997) e Watkins (2007). As tentativas de 

resolver esses problemas levaram pesquisadores de matemática a buscar, 

utilizando-se das ferramentas matemáticas disponíveis (o conhecimento de até 

então), soluções para eles. Eis, então, mais indícios de ligação entre a 

dinâmica do jogo e a matemática; neste caso, relativo a algumas peças e seus 

movimentos. 

 
 
6 A aplicação do xadrez no contexto da escola e o ensino de matemática 
 

“O xadrez e a matemática são ciências 
exatas, ambas ricas em interdisciplinaridade, 
no qual, diversos conceitos enxadrísticos 
podem ser aplicados à matemática. Alguns 
deles são: estimativa, coordenadas 
cartesianas, valores absolutos, noções 
espaciais e de lateralidade, geometria, área 
e perímetro, probabilidade, estatística, 
problemas de lógica, progressão geométrica 
(PG), e vários outros.” (PENA, 2008, p. 1) 

 
Estudos realizados até então apontam duas formas mais frequentes de 

aplicação do xadrez na escola. 

A primeira delas consiste em ensinar o jogo de xadrez numa 

abordagem a mais pedagógica possível. Apostilas e cursos de xadrez escolar e 

de competição – estes também podendo ser utilizados por professores – estão 

disponibilizados na internet ou publicados em material impresso. O conteúdo 

destes tem um núcleo comum, embora algumas particularidades. Vamos citar 

alguns exemplos para ilustração. 

Autores como Rezende (2002) e Tirado e Silva (2005), numa 

perspectiva educacional, escreveram como ensinar o xadrez na escola. Para o 

primeiro, nesta modalidade, o jogo é considerado xadrez escolar. 

O ensino consiste em ensinar a movimentação de uma peça por vez, 

propondo, à medida que o aluno evolui, problemas simples de captura de 

peças e finalização do jogo (xeque-mate). 
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Nesta abordagem, o professor dever fazer o seu planejamento de 

trabalho incluindo as atividades com o xadrez, estimulando o desenvolvimento 

de habilidades mentais. 

O Centro de Excelência de Xadrez apresenta um conjunto de aulas 

para ensinar o jogo, que estão divididas em dois níveis (básico e intermediário). 

Está assim estruturado: no nível básico, ensina a estrutura do tabuleiro, 

descreve as peças, o afogamento, ensina a registrar posições e anotar partida 

para estudos posteriores; discute exemplos de xeque-mate para cada tipo de 

peça, o “en passant“, o roque, compara o valor das peças, e descreve cada 

caso de empate. Aprofundando para o nível intermediário, descreve 

tecnicamente alguns eventos e finais de peões, peças menores e torres. 

Já Olimpio (2006), em seu curso, descreve os conceitos básicos do 

xadrez, apresenta algumas notas históricas, cita algumas variantes do jogo e 

lista os campeões mundiais. Depois, descreve as regras do jogo, compara as 

peças para valoração, alerta para algumas armadilhas de início e apresenta 

algumas partidas selecionadas por ele para reproduzir e estudar. Finalmente, 

traz um glossário elucidativo de aspectos do xadrez e recomenda bibliografia e 

links. 

Silva (2002) apresenta uma apostila assim estruturada: numa rápida 

introdução, convida o professor a fazer uma reflexão sobre xadrez e educação. 

Apresenta um breve histórico do xadrez, discute sua natureza e sua inserção 

na educação. Faz uma interessante discussão sobre o papel do professor de 

xadrez. Depois, apresenta alguns jogos chamados de pré-enxadrísticos: estes, 

jogados sobre o tabuleiro de xadrez ou parte dele e utilizando apenas algumas 

peças, visam a preparar o aluno a manusear as peças com familiaridade, 

quanto ao seu valor relativo às outras e ao seu deslocamento. Finalmente, 

orienta o jogo de xadrez no computador para as aulas. 

Quanto ao papel do professor no jogo de xadrez, o autor faz 

interessantes colocações que consideramos bastante pertinentes, 

principalmente no que diz respeito à postura pedagógica do professor de 

xadrez em contraposição à sua necessária condição de enxadrista experiente 

(SILVA, 2004): 
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1 - O xadrez tem estreitas ligações com os processos cognitivos, o que o 

torna apropriado para investigações nessa direção; 

2 - A teoria da tomada de consciência desenvolvida por Piaget (que é o 

criador do construtivismo, autor tão estudado nos cursos de formação de 

professores e outras áreas concernentes) explica, de modo bastante 

eficiente, em indivíduos de diversas faixas etárias, os processos 

cognitivos inerentes ao jogar bem o xadrez; 

3 - O autor defende que o xadrez nas escolas seja ministrado, por 

professores que possuam tanto os conteúdos específicos do xadrez 

quanto as habilidades pedagógicas (SILVA, 2002) 

Pinto e Cavalcanti (2005) apresentam, em seu livro, uma proposta do 

uso do xadrez na escola como ferramenta pedagógica. Em sua visão de 

mundo, com a referida proposta, pretendem desenvolver habilidades nos 

educandos que “vão em direção ao conceito de formação de Capital humano 

intelectual como um diferencial competitivo de um Estado ou país num mundo 

globalizado” (p. 13). 

A estrutura do trabalho voltado para o ensino de xadrez, segundo 

esses autores, consiste em dirigir-se aos educadores quanto a alguns aspectos 

do jogo na educação, citando brevemente alguns estudiosos que defendiam ou 

defendem o uso do jogo como elemento importante no desenvolvimento da 

criança. Nesse sentido, apresentam suas razões – o que não foi feito pelos 

autores anteriores – para argumentar com os educadores sobre a validade de 

inserir a prática do xadrez na escola (p. 14): 

• “O Xadrez é capaz de mostrar as consequências de atitudes displicentes, 
que não tenham sido previamente calculadas e, por conseguinte, estimula o 
hábito de refletir antes de agir, além de ensinar a arcar com as 
responsabilidades dos próprios atos; 

• O Xadrez estimula a atividade intelectual e estabiliza a personalidade das 
crianças e jovens durante seu crescimento. Isso é evidente, sobretudo, na 
puberdade: crianças que jogam Xadrez apresentam menos crises 
decorrentes das transformações dessa fase etária do que as que não 
jogam; 

• O raciocínio lógico e a capacidade de cálculo são estimulados, produzindo 
excelentes resultados no desempenho escolar, com destaque 
particularmente notável nos casos da Física e da Matemática; 

• Em aspectos gerais, os alunos que jogam Xadrez apresentam nítida 
superioridade em força de vontade, tenacidade, memória e concentração; 
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• O Xadrez ensina às crianças a avaliar as consequências dos seus atos, 
tornando-as mais prudentes e responsáveis.” 

 

Quanto ao ensino do xadrez, o livro apresenta os fundamentos do jogo 

quanto ao tabuleiro, às peças e aos movimentos, alguns movimentos técnicos 

comuns, como o xeque perpétuo e alguns tipos de empate, a notação 

algébrica, além de encaminhamentos sobre aberturas, meios e finais de jogo. 

Traz ainda a descrição, na forma algébrica, de partidas com campeões 

regionais para serem analisadas, e apresenta o xadrez randômico criado por 

Bob Fischer. Esta modalidade tem hoje adeptos enxadristas que jogam em 

campeonatos internacionais. 

Um diferencial que apontamos neste livro é a interessante e atraente 

forma de expor a teoria, feita em forma de cordel, com ilustrações para permitir 

uma melhor compreensão dos conteúdos. 

Podemos constatar, analisando rapidamente os pontos comuns às 

publicações, que trazem um breve histórico do xadrez, descrição do tabuleiro, 

apresentação e movimento das peças e algumas jogadas especiais. Dentro 

dessa estrutura ou em capítulos à parte, como apêndices e glossários, são 

descritos movimentos e termos próprios do jogo. Em torno desse conteúdo, é 

acrescido o que os autores consideram pertinente. 

Destacamos, portanto, que nem todos os autores argumentam sobre 

os efeitos do jogo de xadrez com foco na aprendizagem. Acreditamos que 

professores atuantes em disciplinas de ensino básico devam ter essa 

preocupação, principalmente no que diz respeito à competição e 

competitividade. Nessa direção, professores que preparam os alunos para 

competir têm o seu trabalho voltado para o estudo de sequências de jogadas 

de grandes enxadristas, estratégias e estilos específicos e jogadas de abertura, 

meio e fim, tudo isso no jogo de xadrez. Laplaza (2008) apresenta uma lista do 

que considera as 50 regras de ouro do professor de xadrez, para serem 

aplicadas na escola, no clube, no alto rendimento, no torneio e em geral. Estas 

se assemelham aos procedimentos pedagógicos que vão auxiliar o trabalho do 

docente. Salientamos ainda que professores de xadrez em escola, em geral, 

têm formação em educação física ou em matemática, direcionando os efeitos 

para o intelecto ou para o comportamento. 
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Na literatura consultada, também quase nunca se faz presente a voz 

do aprendiz. Assim sendo, consideramos pertinente realizar uma pesquisa 

neste sentido. 

A segunda forma de aplicação do xadrez no contexto da escola é 

aquela em que o professor faz aplicações dos conteúdos ensinados colocando 

situações-problema cujo campo é o tabuleiro de xadrez. Assim, é utilizada a 

estrutura do jogo de xadrez para discutir problemas de matemática ligados ao 

conteúdo que está sendo ministrado. 

Para Pena (2008), há uma ligação entre o xadrez e alguns conteúdos 

matemáticos que pode ser explorada em sala de aula. O autor cita os seguintes 

conteúdos: Contagem e comparação de quantidades; Figuras e movimentação 

geométricas das peças; Coordenadas algébricas sobre um plano cartesiano e 

localização espacial em um plano; Noção de tempo através do cálculo de 

lances; Conceito do domínio espacial em uma determinada posição; 

Simplificação; Cálculo de áreas de figuras planas; Potenciações; Lateralidade 

com os movimentos das peças; Equações e Problemas; Mobilização das 

habilidades mentais; Cálculo de áreas; Calculando áreas em um tabuleiro de 

xadrez (aqui se considera o tabuleiro com a medida oficial de 40cmx40cm); 

Perímetro e retas; Razão e Proporção; Porcentagem; Porcentagem e Áreas; 

Inequações; Análise combinatória simples; Tratamento da informação 

(interpretação de gráficos, quadros e tabelas); Estatística. Aqui, os autores 

observam que o tratamento estatístico envolve confrontos, cores de peças, 

vitórias, empates, derrotas. Além destes, podemos também esboçar gráficos de 

frequência, probabilidade e muito mais. Neste contexto, o enxadrista poderá 

conhecer seu desempenho enxadrístico e até mesmo estudar seus 

adversários. Vamos reproduzir um exemplo: 

 
32) O enxadrista Gérson jogou durante 12 anos de sua carreira 858 
partidas em torneios. Observe a quantidade de partidas que ele 
jogou durante cada ano. 
1° ano = 78 partidas; 2° ano = 56 partidas; 3° ano = 52 partidas; 4° 
ano = 79 partidas; 
5° ano = 54 partidas; 6° ano = 78 partidas; 7° ano = 68 partidas; 8° 
ano = 91 partidas 
9° ano = 84 partidas; 10° ano = 78 partidas; 11° ano = 56 partidas; 
12° ano = 84 partidas 
Responda o seguinte: 
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a) Qual foi a média de partidas que Gérson jogou durante esses 12 
anos? 
b) Qual foi a mediana durante esses 12 anos? 
c) Qual é a moda? 
d) Quais são os Quartis?43 

 

As respostas correspondem ao encaminhamento de soluções, mas 

pode-se constatar que os dados dos exercícios, em cada caso, podem ser 

tirados de situações ocorridas em partidas de xadrez. Consideramos também 

pertinente esta prática para a aprendizagem de matemática, que é outra prática 

da qual observamos pouca divulgação, bem como das concepções dos alunos 

a respeito. Em seguida, descreveremos uma pesquisa feita para verificar essas 

ideias comparativamente em professores e alunos. 

 
 
7 Uma pesquisa sobre concepções de professores e alunos sobre o 
xadrez na escola 

 
“Como deve ser o professor de xadrez? [...] 
Acreditamos que um bom educador que não seja 
um forte jogador, poderá atrapalhar a evolução do 
aluno, enquanto que um forte jogador, que seja um 
péssimo educador, poderá danificar o caráter da 
criança. Por isso defendemos que o xadrez nas 
escolas seja ministrado por professores que 
possuam tanto o suporte pedagógico, como os 
conteúdos específicos do xadrez” (SILVA, 2002). 

 

Para comparar as concepções de professores e alunos sobre o valor do 

jogo de xadrez no processo de ensino-aprendizagem, selecionamos quatro 

escolas de diferentes segmentos, sendo uma escola pública considerada 

centro experimental44, uma escola particular no centro da cidade e outra na 

periferia e ainda uma escola pública situada na zona urbana. De cada uma das 

três primeiras escolas, selecionamos dois professores e da última, uma 

professora, que era a única da escola que realizava a prática. Na primeira 

escola, o xadrez não é obrigatório, é ministrado através de oficinas livres; nas 

outras três escolas, o xadrez é obrigatório do quinto ao oitavo ano do ensino 

                                                             
43 Disponível em: 
<http://www.clubedexadrez.com.br/download/matematicaexadrez_academia08.pdf>. Acesso 
em: 19/05/2008. 
44 Escola estadual escolhida pela Secretaria de Educação para testar mudanças de 
paradigmas de ensino. É de tempo integral, e nela os alunos estudam numa perspectiva 
interdisciplinar. 
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fundamental, quando se retira uma aula semanal da carga horária de 

matemática para ter aula de xadrez. Todas as escolas situam-se no Recife. 

Os professores passaram por algum tipo de método de capacitação para 

depois inserir e ministrar o xadrez para os alunos, que ainda podem jogar 

informalmente na escola nos intervalos de aula, prática aberta aos que não 

estudam o jogo. Para facilitar a compreensão dos resultados da pesquisa, 

nomearemos, na sequência, as escolas de escola A, com os professores A1 e 

A2; escola B, com os professores B1 e B2; escola C, com os professores C1 e 

C2; e a escola D, com a professora D1. 

Convidamos também alunos das escolas A e C, uma pública e outra 

particular, para participar da pesquisa. Em ambas as escolas, alguns deles 

jogam xadrez, outros não jogam habitualmente, pois, na última, não estão mais 

em série que tem o xadrez como disciplina. Destes, não destacaremos os 

alunos individualmente, mas a turma. Todos os alunos pesquisados têm faixa 

etária dos quinze aos vinte anos. 

Na escola A, o xadrez não é obrigatório, mas ministrado em forma de 

oficinas, de modo que alguns jogam e outros não. Na escola C, o xadrez é 

obrigatório no ensino fundamental. Os alunos de duas turmas de 8ª série 

responderam ao questionário; já os quatro entrevistados cursam todos o 

primeiro ano do ensino médio. 

Para coletar os dados, procedemos de duas maneiras. As escolhas 

estiveram relacionadas à disponibilidade de professores e alunos, de modo que 

elaboramos um questionário para os professores A2 e B1 (Apêndice A) e outro 

para os alunos das escolas A e C (Apêndice B), que foi aplicado aos alunos, 

em caso de menor disponibilidade. Os outros professores e quatro alunos da 

escola C que não tiveram aula de xadrez, mas ainda jogam, dispuseram-se a 

responder a entrevistas semiestruturadas, que foram feitas com base nos 

questionários, buscando seguir os princípios do método clínico; a estes 

denominaremos AC1, AC2, AC3 e AC4. Tudo foi transcrito e foi feita uma 

análise com base qualitativa a partir da interpretação das respostas. Depois 

comparamos as ideias de professores e alunos, e as ideias de ambos com as 

orientações teóricas para as conclusões. 
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Consultamos também os diários de classe das turmas dos professores 

entrevistados para comparar o desempenho dos alunos que jogam xadrez com 

o desempenho dos que não jogam. Procedemos nas etapas descritas a seguir. 

Primeiro contatamos os professores, explicamos a pesquisa e fizemos o 

convite. Um deles ficou resistente a participar e declarou não se identificar com 

o xadrez, pois não tem paciência para jogar. Posteriormente, os professores 

explicaram aos seus respectivos alunos sobre a pesquisa e aplicaram os 

questionários. Quanto aos entrevistados, as datas e os locais foram agendados 

em comum acordo. A maioria das entrevistas foi realizada no Lacape45. As 

questões versaram sobre a relação dos participantes com o jogo e deste com a 

aprendizagem matemática e sua postura de vida. Feito isso, transcrevemos as 

entrevistas e respostas dos questionários para análise. Temos um total de 45 

questionários de alunos respondidos, dois questionários de professores, cinco 

transcrições de entrevistas de professores e quatro de alunos. Comparamos, 

finalmente, as médias escolares em matemática dos entrevistados que jogam 

em relação aos que não jogam. Apresentamos os resultados em seguida, 

iniciando pelos professores, agrupando em blocos algumas perguntas. 

Na primeira questão, pedimos para o professor descrever seus primeiros 

contatos com o xadrez. Com exceção da professora B1, todos os outros 

conheceram o xadrez antes da escola onde trabalham: um deles em casa, 

outro na escola onde estudava e os restantes com colegas. O professor B2 

parece não ter se identificado com o jogo, pois declarou que “[...] muitas vezes 

perdia o interesse por se tratar de um jogo demorado.” Este professor declarou 

ainda jogar “por obrigação”. Isso sugere uma postura de compromisso do 

professor com a educação, na direção das preocupações expressas por Silva 

(2002) quanto aos aspectos necessários a um professor que ensina xadrez. Os 

outros professores declararam gostar. Para o professor C1, o xadrez tem um 

“charme”, assim explicado: 
  

                                                             
45 Laboratório Científico de Aprendizagem, Pesquisa e Ensino – Departamento de Educação da 
UFRPE. 
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Xadrez, assim, tem um charme especial, né? Xadrez assim, é... até 
culturalmente, mesmo, porque só se associa xadrez à inteligência, é 
uma motivação a mais, né? A princípio observando, e depois tem 
que ir para a prática para ir tirando as dúvidas, né? [...] O charme é o 
desafio, né? É, assim... a possibilidade de você executar um lance, 
que vá tomar uma estratégia... surpreender ou ser surpreendido... é 
interessante... a gente trabalha pra surpreender e não ser 
surpreendido, né? A gente trabalha vendo coisas, assim... assim, 
uns seis lances lá na frente. Então, é... é interessante. 

 

A pergunta seguinte é sobre a forma de implantação do xadrez na 

escola e as dificuldades advindas dessa sistematização. Todos os professores 

declararam ter recebido uma capacitação e material básico para introduzir o 

xadrez na escola. Nas escolas A e D, a capacitação foi imposta aos 

professores do nível fundamental, nas escolas B e C, foi iniciativa dos 

professores que receberam capacitação antes, esta última a pedido de alguns 

alunos. Nas escolas A e B, que são particulares, uma aula semanal de 

matemática foi substituída por aula de xadrez e, nas outras, foram realizadas 

inscrições para os alunos participarem de oficinas e continuarem jogando. Vale 

salientar que, na escola D, que é estadual, foi iniciativa da própria secretaria 

introduzir o xadrez na busca de melhorar o desempenho e o comportamento 

dos alunos. Nenhum deles declarou ter rejeitado o jogo, ou ter percebido 

rejeição por parte dos alunos, inclusive tendo explicado aos alunos a 

importância do xadrez para o comportamento. 

Depois, indagamos sobre a importância do xadrez na opinião dos 

docentes para a formação integral do indivíduo, de valores e da cidadania e o 

desenvolvimento do intelecto. Todos apresentam, sem exceção, aspectos 

positivos. Estes remetem a preparar o aluno para enfrentar situações adversas 

na vida real, mudança de postura (para melhor) diante do outro, respeitar o 

oponente na vitória ou na derrota de uma partida, melhorar a disciplina na 

escola e em si mesmos, agilidade de raciocínio, socialização, paciência, 

humildade, melhor interação com os outros. Essas constatações estão em 

sintonia com o que vemos em professores de xadrez nas escolas, que vêm 

observando os alunos (LAPLAZA, 2008; RIBEIRO, 2008; SILVA, 2004). No que 

concerne à formação de valores e da cidadania, destacamos a fala do 

professor A1: 
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Respeitando as regras. Respeitando o oponente. Respeitando o 
tempo de jogada, o tempo de jogada cronometrada, então tem que 
ter poder de decisão para algumas situações. [...] É, com o xadrez, o 
indivíduo passa a ficar mais concentrado, respeitar, respeita as 
jogadas, então ele passa a respeitar algumas regras do colégio que 
ele antes não obedecia. é... concentração, que é essencial, porque a 
concentração é a alma do negócio. Ele tem que ser concentrado. 
Porque senão, mesmo que ele esteja começando, se ele for um bom 
jogador, ele tem essencialmente concentração. 

 

Quanto à formação intelectual do indivíduo, destacamos a fala dos 

professores B1 e B2, respectivamente: 
 
Olhe, para a formação intelectual é excelente. Porque eu tenho 
alunos que têm certos bloqueios. Bloqueios estes que já vêm de 
muitos anos, não é? Que vêm se acumulando, formando aquela bola 
de neve. A princípio, eu pensei, eu digo: olhe, esse menino vai ser 
um problema. Quando a gente tá lá na capacitação, a gente fica 
lembrando dos alunos da gente, né? Porque a gente começa a 
relacionar o que o professor diz com a nossa realidade em sala de 
aula... eu digo: olhe, fulano, Meu Deus, vai ser um desastre! E, olhe, 
muito pelo contrário. Os meninos desenvolveram, aprenderam... 
olhe, eu acho assim que aprenderam mais rápido do que aqueles 
que a gente considera normais (fazendo sinal de entre aspas), que 
esses que tiravam notas boas.[...] 

 
[...] ajuda a desenvolver o raciocínio e as normas de condutas 
impostas pelo xadrez, fazendo com que o enxadrista seja um ser 
pensante em relação aos demais. 

 
Nas questões seguintes, perguntamos aos docentes sobre a ocorrência 

de eventuais alterações no comportamento e no desempenho dos alunos, da 

postura diante dos estudos e da matemática. Indagamos também se eles 

acreditavam que pudesse haver uma contribuição do xadrez na melhoria da 

educação nas escolas a partir da sua prática. Dos sete professores 

entrevistados, quatro deram respostas que remeteram aos alunos assumirem 

uma postura de mais respeito em relação aos outros alunos, os professores e à 

comunidade escolar em geral. Outros três apontaram resultados positivos no 

que concerne aos estudos. No tocante ao comportamento, destacamos a fala 

do professor A1: 
 

Ele mudou, ele passou a respeitar as pessoas que eles não 
respeitavam como as meninas que arrumavam os copos na 
cozinha... viram que tem que ter os copos numa determinada 
posição, não deixar o copo fora... eles começaram até a ajudar na 
limpeza da escola, não deixando os copos mais no chão, fechando 
uma janela... passaram a ser mais organizados. 
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Quanto aos estudos, destacamos três falas: 

 

Posso citar na aula de matemática, que ele começa a pensar nas 
regras..., por exemplo, como é construído... eu pude observar um 
exemplo, onde ele observou a construção dos sólidos... é... o 
exemplo que eu dei foi: existia a pirâmide de base hexagonal... aí ele 
passou a formar o conceito a partir da figura... plana... que é o 
triângulo equilátero, que ele conseguiu raciocinar que o triângulo 
equilátero é uniforme... então ele conseguiu concatenar as ideias 
dele. Passou agora a organizar na mente dele aquela bagunça que 
ele fazia. Ele sabe que tem uma sequência matemática de um 
assunto pra outro. (Prof. A1) 

 
Sim, alguns alunos que não se interessavam pela aula de 
matemática passaram a se interessar pelas aulas de xadrez, o que 
tornou possível resgatar o aluno para a disciplina de matemática. [...] 
Ajuda o aluno a desenvolver o raciocínio lógico-matemático, a ter 
paciência, a vencer desafios, etc. [...] a disciplina que exige o xadrez 
foi transplantada para as aulas de matemática. (Prof. B2) 
 
Grande foi a mudança, eles ficaram muito mais concentrados, 
educados, a gente dizia até que você, para participar de um 
campeonato, você precisa de uma alimentação balanceada, para 
que você não tenha que ir de instante e instante querendo ir ao 
sanitário, enfim, essa educação de respeitar o outro na hora de 
jogar, tudo isso aí foi desenvolvido e foi posto em prática... (Profª D1) 

 
Um fato interessante de ser destacado é a visão dos professores sobre 

alunos que perdem e que ganham. Para eles, a maioria dos alunos tem uma 

postura de respeito, tanto perdendo quanto ganhando, pois eles perderam uma 

partida, mas podem ganhar a próxima e vice-versa (para o mesmo oponente). 

Perdendo, procuram aprender com a derrota; onde erraram, como não cometer 

mais o mesmo erro e isso se reflete na vida. Além disso, costumam pedir 

revanche. Existem alguns que querem ganhar de qualquer jeito, é quando 

recorrem à trapaça, de que trataremos logo adiante. Para evitar que um aluno 

sempre perca, os professores declararam buscar que os alunos diversifiquem 

seus oponentes. 

Todos os professores se posicionaram positivamente em relação ao 

xadrez contribuir para a melhoria da educação. As respostas sempre versaram 

em torno da disciplina e da agilidade do raciocínio. Para o professor B2, ajuda 

o aluno a desenvolver suas potencialidades. Destacamos a fala de D1: 
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Eu acho. Não jogar apenas como jogo, mas a parte social, e 
trabalhar em grupo, em equipe, desenvolve muito o intelecto do 
aluno, se não faz, dá meio, fica difícil a aprendizagem, ele enquanto 
parte, melhora, desenvolve melhor o conhecimento do aluno, é 
interessante que todas as escolas tenham xadrez. 

 
Na sequência, indagamos se os professores realizam atividades de 

ensino de matemática utilizando a estrutura do xadrez. O professor C1 

declarou ter uma vez elaborado uma atividade em geometria, mas não 

conseguiu descrever. Todas as atividades realizadas pelos outros professores 

remetem ao xadrez técnico, ou seja, jogos pré-enxadrísticos (SILVA, 2002), 

sequências de abertura, meio e fim e análise de partidas. Neste aspecto, uma 

interdisciplinaridade com o xadrez poderia ser feita através de exercícios 

associados ao conteúdo (RIBEIRO, 2008)46. 

Indagamos ainda sobre a postura dos alunos perante o jogo em si e 

perante o jogo na escola. Em suas respostas, os professores consideram que 

os alunos se identificam com o jogo, colocam-se como colaboradores e estão 

em postura de disposição em vencer desafios. 

Solicitamos então que os professores relacionassem o xadrez à 

competição e à competitividade. Inicialmente, colocam que não existe 

competição ou competitividade. Em seguida, solicitando justificativas, 

declararam que alguns de seus alunos participam de competições fora da 

escola, mas a escola não costuma promover atividades competitivas. Entre os 

alunos, a maior parte declarou que procurava formar pares de mesma série ou 

de séries próximas em atividades de aula, para buscar homogeneizar as 

condições potenciais, embora, fora da sala de aula, fosse comum ver alunos de 

níveis diferentes jogando entre si. Questionamos o professor sobre a 

ocorrência de trapaça e os encaminhamentos a respeito. Todos concordaram 

que sempre existem na escola alunos que buscam trapacear. Para estes, a 

professora B1 adota na escola a punição de deixar o aluno uma semana sem 

jogar; os professores C1 e C2 buscam dialogar no sentido de conscientizar 

acerca do aspecto negativo da trapaça e como o jogo perde o sentido com ela; 

C2 declarou que, encontrando um aluno que sempre buscava trapacear ao 

                                                             
46 No que se refere à matemática subjacente ao tabuleiro do xadrez e sua dinâmica, existem 
publicações a respeito em diferentes níveis de ensino. Para isso, ver Petkovic (1999) e Watkins 
(2007). 
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jogar com ele, passou a jogar declarando seus movimentos e o aluno deixou de 

trapacear. Indagamos se, na visão deles, o desempenho de quem joga é 

melhor do que o de quem não joga. O professor C1, que tem alunos que jogam 

e que não jogam, declarou: 

 
Agora, isso aí é uma coisa que não precisa de investigação científica 
pra gente perceber. (Pesq.: Sim.) Geralmente, geralmente, viu? Não 
sempre, logicamente. Mas, geralmente, os alunos que jogam xadrez 
(e são os melhores) são os melhores alunos de matemática. (Pesq.: 
Sim.) Geralmente. 

 
Indagamos aos professores se enfrentavam dificuldades para utilizar o 

xadrez na escola. A dificuldade que já tiveram ou têm sempre remete à 

infraestrutura da escola no tocante a uma sala própria, jogos em quantidade 

suficiente e material didático apropriado. Assim, buscam trabalhar nas 

condições que encontram. Ainda assim, com exceção do professor B2, os 

professores declararam que todas as escolas deveriam ter a prática do xadrez 

e todos deveriam jogar. Lembrando que o professor B2 não se identifica com o 

xadrez como os outros, este sugere ser atividade optativa. Finalmente, 

deixamos o professor à vontade para fazer comentários adicionais, dos quais 

destacamos D1 e A2, respectivamente: 

 
As pessoas ficam muito mais calmas, tranquilas... eu não vejo uma 
pessoa irritada quando joga xadrez, normalmente têm 
características, as que jogam xadrez, concentradas em todo aspecto. 
(Prof. D1) 

 
O xadrez é um facilitador, um instrumento onde os jogadores são 
obrigados a pensar, onde muitas vezes não conseguimos em sala de 
aula fazer. E notamos em pouco tempo que o aluno muda o seu 
jeito, tornando-se respeitador e mais dinâmico. (Prof. A2) 

 
Finalmente, consideramos pertinente destacar comentários dos 

professores C1 e C2 sobre as meninas e o xadrez: 
 

Então... não é tão estimulante... e na sala de aula a gente sempre 
encontra dificuldade na hora de passar isso pra eles. (Faz uma 
pausa e olha para C1) Principalmente as meninas. (Prof. C2) 
 
Assim se dá demais com expressões do tipo, não é querendo ser 
machista, mas a gente vê muitas meninas dizendo: eu não sei, eu 
não quero, eu não tenho condições, não é? Assim: no começo muito 
mais, não é? Mais depois, com o tempo, a gente vai vendo que 
algumas, digamos assim, param de acreditar nisso, não é? A gente 
vê pelo menos do meio do ano pra frente uma dedicação maior de 



261 

 

algumas pessoas, tanto dos meninos quanto das meninas, mas no 
lado feminino elas têm uma ... uma recusa maior... é isso. (Prof. C1) 
 
É... as meninas, geralmente, como eu já falei aqui, elas têm menos 
interesse. Mas eu tenho uma turma, não é? A turma da quinta C, em 
que a maioria das meninas gosta de jogar xadrez . (Prof. C1) 
 
Daí porque, se pelo menos nas minhas outras salas a motivação das 
meninas para o xadrez, digamos assim, proporcionalmente, não é a 
mesma, é bem menor, daí então, o xadrez inf... daí então, ou ele 
sofre influência, não é, das relações pessoais, ou ele influencia as 
relações pessoais. (Prof. C1) 

 
Na questão da socialização, incluindo alunos com necessidades 

especiais ou mais dificuldades de aprender matemática: 
 

(Diálogo da pesquisadora com C1 e C2) 
C1: Agora, a gente tem caso ... (Virando-se para C2:) a gente tem ..., 
né? Que eu fiquei surpreso que ... é muito boa em matemática. 
(Virando-se para C2:) Da (anunciou a turma). Mas ela odeia... ela 
joga, é aquela coisa assim: a gente pode ver bem, que é sem 
entusiasmo, e só. 
Pesq.: Ela não gosta do xadrez... 
(C1: Ela não gosta; C2: Não gosta, não) ela não gosta de jogar..? 
C1: Ela não tem, ela não tem motivação, né? 
Pesq.: Pra jogar. Ela já explicou por quê? 
C2: Eu conversei com a mãe dela,, não é? Ela não... Ela não... Ela 
não... tinha ideia. 
Pesq.: E por que você não conversou com ela? 
C2: Porque a gente tenta chegar nela, mas ela ... (C2 fez gesto 
corporal de se fechar) Se fecha? É. (Pesq.: Certo.) E, como eu tenho 
uma aula semanal, fica difícil, né? (Pesq.: Hum-rum.) e... aí a mãe 
dela conversou comigo, que ela é muito tímida, tem muito medo de 
falar, muito medo... e o xadrez pra ela... é... quando ela perde, ela 
fica mal. (Pesq.: Hum.) Triste. (Pesq.: Hum.) E isso desmotiva ela. 
(Pesq.: Entendi.) Então ela pode estar ganhando como for, mas 
perdeu uma partida... (C1: agora é fogo!) ela perde o reflexo. 
 
E assim, eu tenho alunos que têm... que são autistas. E... assim... 
eles se saíram... tiveram um avanço...assim... incrível. Melhoraram 
muito, até a socialização deles, melhorou bastante... meninos... eu 
tinha uma aluna que tinha síndrome de Down e ela jogava... ela 
aprendeu a jogar... e... assim... eu pensei que ela não ia conseguir, e 
ela conseguiu... Não, assim, como se diz? Não entendendo como um 
aluno que não tem esse problema entende. Mas ela sabia jogar. 
(Prof. B1) 

 
Finalizamos a análise das entrevistas dos professores destacando que, 

em geral, todos têm preocupação pedagógica com o xadrez na escola, 

buscando associar os fatos inerentes a ele a lições e encaminhamento para a 

vida em geral e a cidadania em particular. 

Passamos à análise das respostas dos alunos. Aplicamos questionários 

a uma turma de alunos da escola A, e duas da escola C, mais uma entrevista 
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com quatro alunos desta última com roteiro baseado no questionário. Nas 

questões iniciais sobre a relação dos alunos com o xadrez, 34 deles 

conheceram o xadrez na escola e os restantes 15 conheceram com a família 

ou amigos. 

Quanto ao xadrez na escola, todos conheceram pelo próprio professor, 

que informou na sala. Destacamos aqui que os dois dos quatro alunos 

entrevistados da escola C solicitaram na escola que se introduzisse o xadrez, e 

foram atendidos. Indagamos em seguida se gostavam do xadrez. Dezesseis 

deles declararam não gostar (treze deles meninas) e os 33 restantes, incluindo 

os entrevistados, declararam gostar. As razões de não gostar sugerem o 

xadrez ser um jogo “difícil”, “complicado”, “um saco”, “sem graça”, não 

envolver, “um tédio”, “não tenho paciência” e um (foi radical) declarou que “não 

sei e não quero aprender”. Os que gostam justificam remetendo a aspectos 

como desafio, agilizar o raciocínio, abrir a mente, ajudar a pensar. Dois deles 

declararam gostar justamente por ser difícil. As respostas sugerem que 

desafios e dificuldades atraem uns e afastam outros e que nem todos se 

identificam com este jogo. Aqui lembramos que o jogo é um recurso didático e, 

como tal, em sua aplicação é preciso ser dosado e cuidadosamente planejado 

(MENEZES et al., 2008; RÊGO; RÊGO, 1998). Lembramos também que, na 

opinião da professora D1, o jogo tornava os alunos mais pacientes, o que 

faltava num dos não simpatizantes. Alunos e professora não são da mesma 

escola, o que nos permite sugerir uma discussão sobre motivar para a prática 

do xadrez. 

Perguntamos em seguida sobre a importância do xadrez para os alunos. 

A maior parte dos alunos que não gostam de jogar declara “nenhuma” e um 

“não sabe”. Os que gostam remeteram a melhorar as habilidades mentais 

como agilidade de raciocínio, pensar mais, aumentar os sentidos, divertir, dar 

mais paciência, esperteza, permitir descobrir novas táticas de jogo. 

Observemos que estes aspectos coincidem com os encaminhamentos da 

prática do xadrez nas escolas (CAVALCANTI, 2005; LAPLAZA, 2008; PINTO; 

SILVA, 2002). 

Nas perguntas seguintes, solicitamos que explicassem como faziam 

para tentar ganhar no jogo de xadrez e como escolhiam as peças que iam 
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movimentar. As respostas versaram sobre derrotar o rei, ou descrever alguma 

estratégia com uma peça específica; compreender a estratégia do adversário e 

derrotá-lo, desenvolvendo atitudes e posturas como paciência, calma, 

concentração, sangue-frio para desequilibrar o adversário, e atenção. Dois 

declararam não saber explicar. Seis não quiseram responder. As respostas dos 

que não gostam de jogar remeteram a só perder, não saber explicar e um fez 

mistério: “é segredo!”. Novamente, as respostas dos que buscam usar uma 

estratégia remetem a habilidades mentais e comportamentos de paciência, 

calma, concentração, que são aspectos humanos adequados tanto a um 

estudante quanto a um indivíduo (cidadão). Isso direciona para o pensamento 

dos que ligam o xadrez à cidadania. Quanto à escolha das peças, parte das 

respostas sugere inicialmente que a escolha está ligada às peças 

hierarquicamente (no sentido da mobilidade) mais fortes, e às escolhas do 

oponente. A outra parte está associada às habilidades mentais: lógica, 

atenção, estratégia e antecipação de ação. Destacamos a fala de um dos 

alunos entrevistados, que ilustra bem essas ideias: 

 
Primeiramente, eu tento manter a calma, raciocinar a minha primeira 
jogada, pois a minha primeira jogada é a mais importante do xadrez. 
Eu acho que a primeira jogada, quando ele joga, já sei mais ou 
menos a próxima jogada que ele vai fazer... Aí eu tento antecipar. 
Caso ele não tenha feito alguma jogada que eu não tenha previsto, 
eu tento reverter a situação. Aí eu tento fazer com que ele sinta 
medo, que eu... que ele sinta erro, pra ele errar como eu errei. Aí eu 
vou, começo a jogar pressão, atacar aí quando ele não consegue ele 
sempre dá uma brecha aí eu sempre dou xeque-mate. Aí, 
primeiramente, quando eu... sempre quando eu perco uma rainha, 
ou uma torre, ou uma peça importante, aí eu tento manter a calma, 
reverter a situação, ver onde é que foi que eu errei, tentando fazer 
ele cometer o mesmo erro, aí eu tento dar... fazer o máximo para o 
mesmo adversário errar, fazer com que ele erre. Mas aí... mas caso 
eu não consiga, aí eu tenho que ir na estratégia. Aí vou, faço minha 
estratégia, caso ele não siga minha estratégia, aí eu já penso no que 
ele pode fazer, possa fazer, aí eu vou... e como ele volta à estratégia 
dele, aí eu vou, e como ele corta a estratégia dele, aí eu consigo a 
minha. [...] porque a pessoa sente, quando a pessoa tem medo, aí 
ela começa a tremer... [...]Começa a tremer, porque eu...teve um 
cara com quem eu joguei aqui na final, (aponta o colega do lado) 
com ele. Aí, quando ele entrou, eu comecei a atacar, né? Eu 
comecei a atacar. Aí ele começou a tremer (o colega sorri e faz com 
o dedo que não), a querer ficar pensando, se quer assim, se ia fazer 
aquela jogada ou não... né? Aí eu comecei a perceber, que ali, que 
só eu ter calma, fazer minha jogada que eu ganhava o jogo. Aí eu 
botei... comecei a soltar minhas torres, minha rainha (mais uma vez 
AC1 sorri e faz com o dedo que não), aí acabei o jogo, demorei mas 
ganhei. E meter medo no adversário é mais ou menos assim: você 
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começar a atacar ele, começar a comer peça dele sem que ele 
consiga reverter algo. Aí ele começa a ficar nervoso, aí começa a 
cometer erros, assim. (Aluno AC3 do colégio C) 

 

Indagamos em seguida aos alunos se as notas melhoraram após a 

prática do xadrez. Três dos entrevistados declararam que sim, e AC4 declarou 

não haver notado diferença. Quanto aos outros, dezenove deles declararam 

que sim, dois não responderam e catorze declararam que não. Dos que 

assinalaram sim, apenas um remeteu às disciplinas em geral e os outros todos 

à matemática ou “as exatas”. As razões apresentadas para o sucesso estão 

ligadas a ter passado a pensar mais, melhorar o raciocínio, “abrir” a mente, 

agilizar e firmar os cálculos e, para o fracasso, desinteresse, desatenção, não 

gostar do professor ou das aulas, ou não gostar de jogar. Dois deles não 

apresentaram alteração nas notas. Nessa linha de pensamento, perguntamos 

se, na opinião deles, teriam ficado mais espertos após a prática do xadrez. 

Vinte e seis deles concordaram, um deles enfaticamente. Cinco não 

responderam e os restantes declararam que não. Os primeiros justificaram com 

mudança de atitudes: mais concentração, mais atenção (“passei a ouvir mais e 

ficar mais calado”), aumento da percepção, do raciocínio lógico, reflexos na 

aprendizagem de matemática. Os últimos justificaram que não jogavam e um 

deles declarou não saber responder. 

A próxima questão versava sobre o comportamento do aluno após a 

prática do xadrez. Nenhum dos alunos declarou que o comportamento piorou; 

catorze acham que se manteve e o restante melhorou. As razões de se manter 

foram: desconexão de jogo com comportamento; sempre foi comportado; não 

sabe (2). Os que melhoraram referiram-se a deixar de brincar em sala e ficar 

mais atento. Destacamos duas falas: 
 

Meu comportamento só melhora na surra. (Não alterou) 
Melhorou, porque prestava mais atenção e os assuntos ficavam mais 
fáceis. (Melhorou) 

 
Depois, indagamos se os alunos passaram a aprender mais depois da 

prática de jogar xadrez. Vinte deles declararam que sim, dos quais quatro 

referiram-se mais a disciplinas que requerem mais cálculos e raciocínio lógico. 

As razões para a aprendizagem estão ligadas à melhoria do raciocínio, da 

atenção, da segurança, e o jogo torná-lo mais relaxado. Os que responderam 
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que “não” declararam não haver relação entre o jogo e o aprendizado, ou a 

repulsa pelo xadrez. Pelas respostas dos alunos, podemos observar que os 

benefícios do xadrez apontados pelos estudiosos (RIBEIRO, 2008; SILVA, 

2004), quanto às habilidades mentais que podem ser desenvolvidas, foram 

sentidos por alguns alunos, outros não fizeram ligação. Isso sugere que o 

trabalho com o xadrez nas escolas na perspectiva motivacional, e os efeitos na 

aprendizagem precisam ser discutidos mais a fundo, e os alunos precisam ser 

mais conscientizados quanto a essas questões. Para os alunos, parece que o 

xadrez não está tão ligado à aprendizagem quanto os professores parecem 

acreditar. 

Na próxima questão, indagamos se os alunos realizam alguma atividade 

com o jogo de xadrez na sala de aula e eventuais dificuldades na realização 

destas. Pelas justificativas das respostas, constatamos que os alunos 

entenderam como atividades a prática do jogo na sala, pois apenas alguns 

declararam que, quando tinha xadrez ou quando diminuiu a carga horária ou o 

xadrez foi retirado, eles tiveram dificuldades. Além disso, nenhum deles 

descreveu as atividades. Uma vez que, nas entrevistas com os professores, 

apenas um deles declarou que uma vez havia feito uma atividade sobre 

geometria (C1), passamos a esperar esta situação. Assim sendo, o quantitativo 

de alunos que respondeu que realizou atividades não nos permite fazer 

inferências sobre este aspecto. 

Perguntamos depois como o aluno havia aberto espaço para realizar a 

atividade. Apenas 10 responderam: um deles “quebrando tudo”, dois deles nas 

oficinas pedagógicas, outro tentando aprender mais e outros seis declararam 

ter pedido apoio ao professor. As respostas sugerem que eles se referem ao 

próprio jogo de xadrez. 

Pedimos aos alunos a opinião sobre aspectos referentes à prática do 

xadrez na escola. O primeiro deles remete à competição: O que você acha de 

competir jogando xadrez? Você ganha ou perde, na maioria das vezes? Os que 

declararam gostar de xadrez deram opiniões positivas: “é legal”, “é desafiante”, 

“é interessante”; estes também declararam ganhar na maioria das vezes. Os 

que declararam perder mais nas competições coincidiram com os que 

declararam não gostar. Assim, foram vinte e nove ocorrências de respostas em 
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que os alunos ganham; nove não responderam e os outros declararam perder. 

Perguntamos se achavam que em todas as escolas se deveria jogar xadrez e 

por quê. Seis não responderam sim nem não; dez responderam que não e os 

outros, sim. A maior parte das justificativas apresenta uma consideração com 

as diferentes interações com o xadrez: o aluno deveria ser livre para escolher. 

Os que concordam referiram-se aos benefícios do xadrez. Os que discordaram 

também se referiram aos que poderiam não gostar de xadrez. Um deles 

especificou que o jogo de sinuca deveria ser obrigatório. Finalmente, 

indagamos se todas as pessoas deveriam jogar xadrez, na opinião dos alunos. 

A maioria dos entrevistados que gosta de xadrez respondeu que sim, e 

analogamente, os que declararam não gostar responderam que não. Aqui, as 

justificativas foram semelhantes às da questão anterior. 

Finalizando, deixamos os alunos livres para acrescentar quaisquer 

comentários sobre o tema. Consideramos ser pertinente transcrevê-los: 

 
AC3: “Eu só tenho duas coisas a dizer. A primeira: a defesa é o 
melhor ataque. No xadrez, é assim... muito bom, isso aí, e ter calma, 
só essas duas coisas que eu queria falar. Ter calma e a defesa é o 
melhor ataque.” 
 
Aluno da escola C: “Muitas pessoas dizem que o xadrez é importante 
para o raciocínio, mas tem pessoas que não gostam desse tipo de 
jogo. Mas se feitas avaliações e comprovassem que melhora o 
raciocínio, que vocês dediquem e façam muitas escolas, jogos de 
xadrez.” 
 
Aluno da escola C: “Eu acho que é muito importante o xadrez, 
apesar dele não ser tão jogado, muitas vezes por causa da preguiça 
dos alunos, que são acomodados.” 
 
Aluno da escola C: ”Eu sou um grande jogador, mas cada vez que a 
gente joga, mais aprende, e isso é bom.” 
 
Aluno da escola C: “As escolas têm que comprar xadrez de 
qualidade para dar ou emprestar aos alunos.” 
 
Aluno da escola C: “Jogo xadrez por diversão, não por uma coisa 
que se leva a sério.” 

 
Observemos que, dos comentários, apenas um não mostra ligar xadrez 

e desenvolvimento de habilidades pertinentes ao indivíduo. Os outros alunos 

não teceram comentários. 

Dos quatro alunos entrevistados, conseguimos destacar algumas falas 

que remetem às questões também encaminhadas pelos professores com 
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relação a temas como o desempenho das meninas no xadrez, a socialização, a 

postura diante dos resultados da partida e a relação entre o xadrez e a vida 

real. 

 

Sobre as meninas: 

 
AC1: “Não senti nenhuma diferença, só no raciocínio, porque o resto, 
não.” 
Pesq.: “Melhor do que as meninas?” 
 AC1, AC2, AC3: “Ôxe, muuuito!” AC3: “Se elas soubessem onde 
colocar as peças!” AC2: “A gente explica, explica, e elas esquecem.” 
Pesq.: “Tem alguém pra quem você sempre perde...? Tem alguém 
pra quem você sempre ganha?” 
AC1: “Não, só as meninas” (todos riram). 
Pesq. (insistindo): “Existe alguém pra quem vocês sempre ganham e 
alguém pra quem vocês sempre perdem?”  
AC1: “Só as meninas. No campeonato, por exemplo: na primeira 
fase eu joguei com AC2 e ganhei. Na final, eu perdi, 33 a 32.” 
Pesq.: “O que é que vocês acham de sempre ganhar para as 
meninas? (Todos falam ao mesmo tempo: não tem graça, é muito 
fácil, elas não prestam atenção às regras, sempre caem nas 
estratégias deles...)” 
AC4: “Por exemplo: você está jogando com uma delas e explica tudo 
direitinho, e faz uma estratégia; não tem jeito, ela cai sempre, ela 
nunca vai melhorar as suas jogadas.” 
AC1: “É um jogo de ataque contra defesa.” 
AC2: “É mole.” 
AC1: “E dificilmente ela ganha.” 
Pesq.: “AC1, você joga com as meninas?” 
AC1 (Fazendo uns sons de uma pessoa deficiência mental): “Eu me 
poupo de jogar” (sorri e os outros o acompanham). 
Pesq.: “É perda de tempo pra você, ou...?” 
AC1: “Não; eu não jogo porque...” (desculpando-se, embaraçado) 
 
Pesq.: “Mais nada vocês querem acrescentar, têm mais alguma 
coisa a dizer?” 
AC4: “Ah, sim. A gente joga mais do que as meninas...” (comenta 
sobre elas não gostarem de jogar e não terem interesse no jogo) 
Pesq.: “Vocês ganham mais do que as meninas?” 
AC4: “Ô! Muito mais!” 
AC2: “Elas nem jogam!” 
AC1: “Elas nem jogam! Elas nem jogam! Elas veem e não se cuidam 
não.” (Todos comentam que elas não se interessam pelo jogo, não 
aprendem as regras e são distraídas, por isso é fácil ganhar delas) 

 
No contexto do gênero, vemos algumas ideias que, se por um lado 

podem ser consideradas preconceituosas (meninas não gostam de xadrez, não 

sabem jogar, os meninos ganham fácil), embora não remetam a nenhum dado 

científico, mas vivencial, as repostas aos questionários convergem com a ideia. 

Sobre a socialização: 
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Pesq.: “A tática de vocês para paquerar melhorou?” 
AC4: “A gente começa a pensar melhor o que vai falar para a menina, 
xavecar, namorar, etc. Fazer com que ela caia na sua.” 
Obs.: “Dos quatro, AC1 tem namorada.” 
 

Aqui, observamos que o aluno lança mão das habilidades mentais 

desenvolvidas no jogo de xadrez para elaborar estratégias de vitórias em 

situações de relacionamentos. Sobre a relação entre o xadrez e a vida: 
 
Pesq.: “De que maneira vocês usaram as ideias do xadrez para ganhar 
meninas?” 
AC1 (gesticulando bastante): “Prá pensar num jeito melhor pra um jeito 
melhor pra essa menina começar a pensar, assim: o que é que você 
fala pra xavecar, tal,..., né? Pra paquerar... então você começa a falar 
assim... coisa aí você começa a falar assim... é...” 
AC4 (interrompendo): “A gente raciocina mais, né, como isso aqui...” 
(AC1: É...) “Tem mais incentivo... Mais...” 
AC1: “É. Aí... Fazer com que ela caia na sua. A mesma coisa que no 
jogo de xadrez, fazer com que ele caia no seu jogo. Xadrez tem 
dessas coisas.” 
AC4: “É.” 
AC2: “Xadrez é o bicho. É muito pra vida real.” 
AC2: “Porque quando a gente começa a jogar xadrez...” (AC2 
interrompe, argumentando que o xadrez está muito ligado à vida real) 
AC4: “Quando a gente está olhando o jogo, que tem que atacar uma 
fortaleza, a gente olha tudo como um jogo de xadrez.” 
Pesq.: “E para as meninas, AC4, como é que olha? Como é que tu 
olhas?” (AC4 deu um sorriso tímido.) 
AC2: “Eu não posso nem olhar pras meninas, senão...” 
Pesq.:”Você tem namorada?” 
AC3: “Tenho.” 
Pesq.: “E você, AC4?” 
AC4: “Eu tinha namorada, agora não tenho mais.” 
Pesq.: “Você tinha namorada, e agora não tem mais por causa do 
xadrez?” 
AC4 (enfático): “Não! Acabei porque acabei, mesmo.” 
AC1: “Olha, eu acho que a tática da gente está muito falha.” 
Pesq.:”Sim.” (apontando AC2:) “E você?” 
AC2: “Eu tenho, sim.” 
 
Pesq.: “Agora deixa eu perguntar mais uma coisa vocês acham que a 
conduta que vocês têm no jogo de xadrez, de precisar pensar, vai ter 
consequência, pensar no que vai fazer, porque o que você fizer vai 
gerar uma resposta no outro, né? E se eu pensar mais um pouco, 
depois vocês disseram que às vezes têm que pensar, vocês disseram 
que precisam usar a estratégia e, pra ganhar sempre, vocês têm que 
pensar. Vocês acham que o xadrez ajuda na sua vida?” 
AC2: “Ajuda.” 
AC4: “Ajuda.” 
Pesq.: “Por que, AC2?” 
AC2: “Porque veja: o xadrez é como se fosse você vai montar uma 
estratégia. Na vida, é você tentar sempre ter uma estratégia. Você vai 
ter que estar sempre atento, você vai ter que estar sempre pensando 
em uma hipótese, se essa hipótese não acontecer você vai ter que ter 
outra... você vai ter sempre... você ta no jogo de xadrez! A vida é um 
jogo de xadrez. Aí você vai ter que ter uma estratégia aqui, uma 
estratégia ali... mas sempre controlar a situação.” 
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Pesq.: “O que é que acontece no jogo de xadrez que não acontece... 
que acontece parecido na vida, se nos dois casos você não pensa?” 
AC3: “É... paga!” 
AC2: “É, acontece o que você não esperava.” 
AC3: “Em todo caso, você sai da ordem...” 
AC2: “É.” 
AC1: “Realmente!” 
AC2: “Não pode perder a visão de nada.” 
AC1: “É, isso pode cortar, você começar a ficar nervoso.” (AC4: É.) “... 
e já é mais um passo pra você perder o jogo.” (AC4: É.). “Pra você 
tentar se controlar pra não perder o jogo, precisa de muita segurança 
pra não ficar nervoso, porque se não perde o controle.” 
Pesq.: “Pra não perder na vida?” 
AC4: “Você tem que ter a mesma segurança do que você ta fazendo, 
sempre. É...” 
Pesq.: “Então vocês passaram a pensar pra não fazer bobagem? 
Quando... Na vida de vocês ou continuam do mesmo jeito?” 
AC3: “Não, aí eu passei a pensar mais...” 
AC1: “É relativo, né? A gente tem que parar quando encontra um 
obstáculo...” 
AC2: “A gente passa a errar menos.” 
AC3 (com fisionomia de mea culpa): “De vez em quando a gente 
falha.” 
Pesq.: “Painho e mainha também acham isso?” 
AC4: “Xadrez, eu acredito que sim, mas na vida acham que a gente 
precisa aprender mais.” 
Pesq.: “Que a gente precisa aprender mais?” 
AC1: “Às vezes a gente precisa...” 
AC2: “Precisa jogar xadrez.” 
AC1: “Precisa mais saber jogar xadrez.” 

 
Estes trechos transcritos mostram que a associação feita do xadrez na 

socialização também pode ser aplicada a situações da vida. Sobre a trapaça: 
 

AC1: “Diferente, é, diferente. Porque... ele ta... porque, por exemplo: 
contra as meninas, o jogo foi dez minutos a partida. No campeonato foi 
dez minutos por jogador. Aí aqui no colégio, você pode assim, entre 
aspas, trapacear, né?” (os outros: hmm, hmm!) “Agir um ataque que 
você pode fazer tipo: no campeonato você pode demorar a jogar. O 
relógio pode registrar dez aqui. Mas você pode demorar um 
pouquinho, dá a impressão de que você está pensando... aí você já 
sabe o que vai jogar... mas você prefere demorar mais um pouquinho 
pra que você esteja... é... como é que eu vou dizer? Ta sempre, na 
pontuação, como é que eu vou dizer: ta sempre à frente, na 
pontuação. Aí, você para, olha, sabe o que vai jogar, aí fica demorando 
um pouquinho e joga, vai continuar à frente, e ele vai ter menos tempo, 
no sentido de... vamos dizer... que ele vai ficar mais nervoso.” 
Pesq.: “Isso é o que você chama de trapaça, é? “ 
AC1: “É. Não. Não é bem trapaça, é só quando tem uma jogada 
assim.” 
Pesq.: “E isso é bom ou é ruim?” 
AC1: “Pra mim, estar fazendo é ótimo (os outros assentem. AC2 
discorda e faz breve argumentação). Mas é como eu falei. A gente só 
faz isso quando está à frente na pontuação. Quando a gente está atrás 
você tenta fazer tudo o mais rápido possível. Agora, pra quem está 
fazendo essa jogada, é bom (faz gesto elucidativo, de 
“indiscutivelmente”), mas prá quem ta tentando apressar... assim, por 
exemplo: no campeonato eu joguei contra um campeão de xadrez [...] 
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e ele começou a ficar nervoso, eu comecei a botar essa estratégia, 
assim, de parar um pouquinho, e pronto... e ele começou a ficar 
nervoso, sem saber que tem um... ele sabia que ele errou, ele... não 
sabe? E ele começou a tremer, e começou a fazer jogadas que ele não 
acreditava. Ele tava ciente de que ele fez jogadas que não era pra 
jogar, e tudo... e é isso.” 
Pesq.: “Então, tem algum outro tipo de trapaça?” 
AC3: “Tem, sim.” 
Pesq.: “Qual?” 
AC1: “Você, assim, por exemplo: você fixa assim os olhos do jogador, 
você olha pra ele e você procura transmitir, assim, aquela confiança de 
que você vai vencer, e pronto... Você fazendo isso, ele vai começar a 
errar, e aí é outro tipo de trapaça...” 
AC4: “Ele vai se enrolar todo!” 
AC1: “É outro tipo de trapaça.” 
Pesq.: “Quer dizer que isso é trapaça?” 
AC2: “Não, eu acho que não!” 
AC1: “É, sim. É outro tipo de trapaça.” 
AC2: “Se ele vai conforme as regras.” 
AC1: “É.” 
Pesq.: “E isso existe aqui? (AC2: Não.) Vocês jogam conforme as 
regras?” 
AC1: “Não.” 
Pesq.: “Alguém já trapaceou com vocês?” (AC3 não respondeu, mas 
apontou para AC1) 
AC1 (vendo): “Não! Eu peraí.” 
AC2: “Foi no dominó, né, AC1?” 
AC1: “Não, não, não. Foi o que eu falei. Isso pra mim não é uma 
estratégia, porque nas regras do jogo de xadrez não vem dizendo que 
não pode. Não pode fazer isso.” (instala-se uma pequena discussão, 
AC2 afirmando ser não trapaça) “Isso é estratégia, é uma trapaça. 
Essa estratégia eu já botei aqui e deu certo...” 
AC4: “Isso é muito ruim... Isso é uma trapaça, mas o cara vê o que ele 
fez, e da outra vez, não faz.” 
Pesq.: “E o que é que vocês acham da pessoa que trapaceia?” 
AC3: “Eu acho que já é... o cara estar se rebaixando... não é?” 
AC2: “...a pessoa não leva vantagem nenhuma...” 
AC4: “Rebaixar” 
AC2: “Acho que é apelação.” 
AC1: “Acho que já... já ta apelando pra ganhar... já... já é... já é... acho 
que já é uma ambição...” 
AC4 (interrompendo): “e a... isso é...” (balançando a cabeça 
negativamente). 

 
Observemos agora que nas situações do jogo os alunos usam métodos 

próprios que eles não consideram legais, mas manobras para obter vantagem 

no jogo. Essas situações remetem à questão da ética, um dos temas 

transversais para a educação, que não foi considerado pelos professores 

entrevistados ao elaborarem suas respostas. Consideramos que é 

questionável, no contexto da escola, se a postura do aluno em usar o raciocínio 

não muito ortodoxo, por eles considerado trapaça, para obter um fim se 

constitui num benefício. Assim, pensamos que esta é mais uma questão 

passível de ser discutida na escola juntamente à prática do xadrez. 
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Comparando respostas de professores e alunos, vemos que ambas as 

categorias concordam nos benefícios que o xadrez pode trazer, tanto para a 

vida pessoal quanto para a escola. Observemos também que nem todos os 

alunos identificam os benefícios que os professores apontam. Quanto às ideias 

presentes na literatura vigente a respeito do xadrez, os professores estão mais 

em sintonia com elas que os alunos. Os alunos ainda não reconhecem os 

benefícios na prática do xadrez que parecem tão claros para os professores e 

estudiosos, bem como enxadristas. 

 
 
8 Conclusão 
 

"O xadrez é muita ciência para ser jogo e 
muito jogo para ser ciência" (MONTAIGNE) 

 
Os resultados obtidos nesta pesquisa apontaram potencialidades 

propiciadas pela prática de jogar xadrez que são relativas ao desenvolvimento 

de habilidades mentais e os reflexos na vida do indivíduo. Essas 

potencialidades são percebidas de formas mais diferentes por alunos em 

relação a professores e à literatura vigente, do que esta última em relação aos 

professores. 

Na questão da ética, os alunos consideram determinadas manobras 

usadas para vencer o jogo como “trapaça”, tais como não fazer sua jogada 

imediatamente – embora já tenha decidido jogar – para vencer o jogo pelo 

esgotamento do tempo disponível. Outra questão é o fato de fazer pressão 

psicológica para desestabilizar o oponente, para ganhar o jogo beneficiando-se 

dos erros cometidos. Neste sentido, os professores não abordam esses 

aspectos, mas uma “trapaça” mais forte, consistindo em o aluno desfazer uma 

jogada, mover ou retirar uma peça quando julga que o oponente não está 

olhando, com o fim de ficar em vantagem. 

A partir dessas observações, consideramos que seria pertinente 

aprofundar as pesquisas no sentido de buscar formas de conscientizar os 

alunos sobre as ideias que permeiam a prática docente, atividades que 

motivem mais de forma contextualizada para o aluno. Além disso, a história 

desse jogo está recheada de fatos interessantes e enriquecedores para a 

formação do aluno que vão muito além da “lenda” de Sissa e da quantidade de 
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grãos de trigo necessária para o seu pagamento. Embora o fato escape à 

discussão deste artigo, a informática e a internet trazem numerosas formas de 

auxílio à prática de xadrez na escola que poderão potencializar os efeitos da 

prática desse jogo. São muito ricas e promissoras as possibilidades de 

associação entre xadrez e educação em geral, e ensino de matemática em 

particular. 
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1 Introdução 
 

A Secretaria Municipal de Palmas, Tocantins, está desenvolvendo um 

projeto de implantação do xadrez em suas escolas de tempo integral. O 

presente capítulo apresenta uma pesquisa que tem como objetivo geral 

investigar essa experiência da prática do xadrez como auxiliar à aprendizagem 

dos alunos do ensino fundamental. Para tanto, propõe-se, inicialmente, uma 

apresentação sucinta do Programa de Educação Integral. Em seguida, 

fundamenta-se o estudo em uma breve revisão da literatura nacional e 

internacional acerca do enxadrismo como recurso pedagógico. Mais adiante, é 

traçado um panorama do contexto escolar no qual se realizou uma 

investigação de natureza descritiva e exploratória, que envolveu: análise 

documental, observação de aulas de xadrez, entrevistas com diretores, 

coordenadores, professores, alunos, pais e enxadristas. Analisam-se os dados 

reunidos à luz do planejamento curricular das instituições e discute-se a 

percepção dos participantes sobre benefícios e dificuldades associados ao 

ensino enxadrístico, destacando-se suas repercussões para o letramento e a 

educação matemática. Ao final, sugere-se a condução de futuros trabalhos 

voltados para esta problemática, pois os benefícios aqui relatados como sendo 

decorrentes do ensino do xadrez podem ter sido influenciados pela situação 

inovadora da escola de tempo integral. 
                                                             

47 Trabalho realizado a partir da Dissertação de Mestrado da primeira autora sob orientação do 
segundo autor (ALMEIDA, 2010). 
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2 Educação Integral: implantação e perspectivas atuais 
 

2.1 Bases filosóficas e pedagógicas da Educação Integral 

 

No início do século XX, os ideais e as práticas educacionais 

escolanovistas propuseram-se a atualizar a vocação da escola na crescente 

sociedade urbana industrializada. Essa reformulação da escola pautou-se por 

valorização da atividade cotidiana, no entendimento da educação como vida e 

não como preparação para a vida. A educação deveria ser um fator constituinte 

de um mundo moderno e democrático, atentando para o progresso, a 

liberdade, a autodisciplina, a iniciativa, o interesse e a cooperação, que 

interviesse de maneira mais profunda e abrangente na educação dos 

indivíduos. 

Cavaliere (2002, p. 4) destaca que, 
 

No século XX, é principalmente com Claparède, Montessori, Decroly, 
Dewey e Freinet que são desenvolvidas as ideias e sistematizadas as 
propostas da Pedagogia Nova. O sentido geral dessas novas ideias é 
o da criação de canais de comunicação e interferência entre os 
conhecimentos formalizados e as experiências práticas e cotidianas 
de vida. Toda a discussão em torno da questão do método, de uma 
nova visão de como se aprende, continha a ideia de um religamento 
entre os conhecimentos escolares e a vida em sua plenitude.  

 
Os autores demonstram o sentido de suas ideias e propostas como 

uma reaproximação entre experiência e pensamento, esforço e interesse, jogo 

e trabalho para uma aprendizagem realmente significativa. 

Entende-se que educação integral não é apenas a visão do sujeito em 

sua dimensão cognitiva e sim em sua dimensão biopsicosocial. A 

aprendizagem acontece durante toda a vida do indivíduo e ocorre no meio 

social, na família, na escola, em espaços formais e informais. Portanto, é 

necessário repensar a educação escolar, considerando a educação integral do 

aluno, suas vivências, seus interesses. 

A escola de tempo integral deve expandir o horário, melhorar o espaço 

físico, repensar o projeto curricular com um aumento de conteúdos, não em 

uma visão apenas quantitativa, mas, principalmente, qualitativa, ampliando as 

oportunidades para a promoção de aprendizagens significativas e 

emancipadoras: 
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Apesar das dificuldades apontadas, o programa de escolas de tempo 
integral trouxe algumas inovações importantes relativas à estrutura e 
à cultura organizacional da escola. O horário integral, associado a 
uma proposta de escola que se pretende democrática, impõe 
soluções estruturalmente inovadoras. Entre elas destacaremos as 
que envolvem a utilização do tempo, do espaço e também as que 
envolvem a coesão e articulação do trabalho pedagógico (COELHO; 
CAVALIERE, 2002, p. 101). 
 

Para que as escolas de tempo integral possam funcionar com 

qualidade, vários aspectos devem ser levados em consideração, como corpo 

docente com oportunidades de capacitação continuada, suporte para a 

informática, estrutura física com mobiliários adequados, boas salas de aula, 

espaços específicos para oficinas, entre outros. 

Portanto, para a escola cumprir sua função social, além de garantir o 

acesso e a permanência, é preciso dar condições para que crianças e jovens 

tenham oportunidades, uma escola que apresente situações de aprendizagem 

que extrapolem os espaços de sala, que apresente outras oportunidades 

educativas e competências diversas. 

 

2.2 Políticas públicas de Educação Integral no Brasil 

 

Na sociedade brasileira, cuja realidade é uma profunda disparidade 

sociocultural, a escola será democrática se permitir contatos produtivos entre 

as diferentes culturas e classes. 
 

No Brasil, a gestação de uma nova identidade para a escola 
fundamental impõe que se criem condições para o estabelecimento 
de um convívio intenso, autêntico e criativo entre todos os elementos 
da comunidade escolar. Ou seja, é preciso que a escola seja um 
ambiente onde crianças e adultos vivenciem experiências 
democráticas. Só a partir delas será possível construir essa nova 
identidade. Isso não significaria, exatamente, uma oportunidade 
progressiva de confraternização ou fusão "natural" entre as 
diferenças/desigualdades. Não se trata de apostar num ilusório 
irenismo social. Seria, antes, uma oportunidade de expressão de 
conflitos num contexto privilegiado, visto que livre de pressões e 
disputas econômicas imediatas. Um contexto propício à 
conscientização e reelaboração por meio de novas formas culturais 
que podem assim encontrar espaço para emergir (CAVALIERE, 2002, 
p. 9). 
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O pensamento de John Dewey, atualizado pelo pensamento de Jürgen 

Habermas, fundamenta uma concepção atual de educação integral que, de 

certa forma, surge como herança da pedagogia escolanovista e, nos últimos 

anos, tem sido objeto de pesquisas e estudos: 

 
O movimento reformador, do início do século XX, refletia a 
necessidade de se reencontrar a vocação da escola na sociedade 
urbana de massas, industrializada e democrática. De modo geral, 
para a corrente pedagógica escolanovista, a reformulação da escola 
esteve associada à valorização da atividade ou experiência em sua 
prática cotidiana. [...] Uma série de experiências educacionais 
escolanovistas desenvolvidas em várias partes do mundo, durante 
todo o século XX, tinham algumas das características básicas que 
poderiam ser consideradas constituidoras de uma concepção de 
escola de educação integral (CAVALIERE, 2002, p. 251). 

 

Vários municípios têm desenvolvido programas de Escolas de Tempo 

Integral por meio da rede pública de educação, com o objetivo de ampliar 

oportunidades de aprendizagem por intermédio de atividades educativas 

diversas, pelo desenvolvimento de oficinas curriculares, pela articulação do 

espaço escolar. A jornada é ampliada, novas grades curriculares são 

apresentadas. Atualmente, ocorre um debate para a formulação de propostas 

de escolas de tempo integral, para o ensino fundamental, com posicionamento 

de vários educadores e pesquisadores. Nesse contexto, é importante ressaltar 

alguns avanços no dispositivo legal, apresentados na Lei 9.394/96, Título V, 

Capítulo II, Seção III (BRASIL, 1996): 

 
Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo 
menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola. [...] 
§ 2°. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em 
tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. 

 

Há críticas quanto às escolas de tempo integral, mas as propostas de 

grandes educadores como Anísio Teixeira trazem a ideia de uma escola melhor 

que, além disso, trará aos seus alunos também a chance de uma vida melhor, 

mais digna. 

Em Palmas, Tocantins, a Secretaria Municipal de Educação implantou 

três Escolas de Tempo Integral e existem projetos para a ampliação dessa 

iniciativa. Vários outros municípios se preparam para seguir esse exemplo. 
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2.3 O projeto Escola de Tempo Integral em Palmas 

 

No início de 2010, foi inaugurada em Palmas, Estado do Tocantins, a 

terceira Escola de Tempo Integral. A infraestrutura segue o mesmo padrão das 

duas outras Escolas de Tempo Integral (ver seção 4, mais adiante). A estrutura 

é composta de bloco com salas de aulas e do administrativo, laboratórios 

(Ciências, Multiuso, Físico-Química e Informática); biblioteca, auditório para 

365 lugares, refeitório e pátio coberto, quadra coberta, duas piscinas (uma 

semiolímpica com oito raias e uma infantil), pista de atletismo, vestiário e mais 

três salas para as atividades de artes marciais, dança e xadrez. 

Serão atendidas nas três escolas 4.200 crianças, com as aulas do 

núcleo comum e oficinas com aulas de artes visuais, coral, dança, informática, 

línguas (inglês e espanhol), literatura, música, teatro e xadrez. Os alunos 

participam de todas as atividades, sempre em período diverso daquele em que 

ocorrerão as aulas do núcleo comum. 

Talvez, por ser recente a implantação das escolas integrais no 

município de Palmas, tanto no nível estadual quanto municipal, estratégias 

político-discursivas ainda estão sendo construídas e, efetivamente, ainda 

subsistem espaços vazios, lacunas de formação, atores socioeducativos com 

tempos e espaços a ser preenchidos, o que ocasiona grandes desafios em sua 

implementação. 

Apesar disso, segundo foi constatado pela investigação sobre a 

experiência do xadrez, o programa de escolas de tempo integral em Palmas 

tem tido êxito, e a procura por vagas é maior que a oferta, ocasionando listas 

de espera. Por esse motivo, a prefeitura municipal está abrindo concurso para 

1.022 novos professores. É interessante frisar que nele encontram-se seis 

vagas para professores de xadrez, cujo requisito é ter “diploma de conclusão 

em Licenciatura Plena (em qualquer área), fornecido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação, mais curso reconhecido pela 

Confederação Brasileira de Xadrez” (PALMAS, 2010). 
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3 Contribuições do ensino de xadrez para o desenvolvimento de 
habilidades e competências 
 

Do ponto de vista histórico, é possível situar os primórdios do ensino de 

xadrez a partir da publicação dos três primeiros textos de sistematização – 

intitulados genericamente como Mansubas –, escritos em Bagdá durante a 

Idade de Ouro árabe. De fato, com os manuscritos Elegância no xadrez, de Ar 

Razi (847), Livro do xadrez, de Al Suli (946), e Livro de problema de xadrez, de 

Rabrad (1140), o saber enxadrístico pôde ser transmitido e se instituiu como 

veículo de letramento (SÁ, 1988, 2009). 

Merece destaque que, na Idade Média, o xadrez era considerado “o 

jogo dos reis”, sendo o passatempo favorito da sociedade aristocrática 

europeia, mas proibido aos servos, que também não recebiam nenhuma 

instrução formal (SÁ, 1988, 2009). 

Com o advento da imprensa, inúmeras publicações sobre aberturas e 

finais de partida se sucederam ao longo dos tempos, tanto no mundo oriental 

como no mundo ocidental. Algumas marcaram sobremaneira a evolução inicial 

do enxadrismo, a saber: Tratado do nobre e militar exercício de xadrez, 

Gioachino Greco (1619); O nobre jogo do xadrez, Felipe Stamma (1737); A 

análise do jogo de xadrez, François-André Danican Philidor (1749). 

Atualmente, esses conhecimentos são difundidos por diferentes meios, 

com forte incremento do uso da internet e de outros recursos digitais. 

No Brasil, em 1993, o Ministério da Educação e do Desporto (MEC) teve a 

iniciativa pioneira de financiar a confecção de 15 mil cartilhas de xadrez para 

distribuição gratuita em escolas públicas do ensino fundamental (SÁ; 

TRINDADE; LIMA FILHO; VALLE, 1993). 

Mais recentemente, outras medidas governamentais visaram a apoiar a 

inclusão do xadrez no âmbito escolar e desportivo por intermédio da edição de 

material didático especializado. Assim, em 2005, o Ministério do Esporte, para 

embasar o Programa Segundo Tempo, lançou o livro Iniciação esportiva, 

organizado por João Batista Freire, cuja unidade dois aborda capoeira, tênis de 

mesa e xadrez (SÁ; TRINDADE; LIMA FILHO; VALLE, 2005). Em 2007 e em 

2008, foram distribuídos mais de 400 mil exemplares da versão resumida da 
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cartilha anteriormente mencionada em uma edição sob responsabilidade do 

Ministério do Esporte. Essa brochura, denominada Xadrez, pretendeu 

incentivar mais de um milhão de jovens a praticar a atividade, estando 

disponível também no portal http://www.esporte.gov.br (SÁ; TRINDADE; LIMA 

FILHO; VALLE, 2007). 

Cumpre ressaltar ainda que, em 1986, a Federação Internacional de 

Xadrez (Fide) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (Unesco) criaram a Commission for Chess in Schools, cuja atuação 

tem sido fundamental para a democratização do xadrez como instrumento 

pedagógico nas escolas dos países em desenvolvimento. 

Considerando esse cenário, é importante comentar as contribuições da 

prática do xadrez para o desenvolvimento de habilidades e competências. 

Muitos autores já realizaram estudos e pesquisas que evidenciam os aportes 

da atividade para o desempenho intelectual e escolar, além das consequências 

positivas no plano psicossocial (SÁ, 1988; 1994). 

De acordo com Sá (1988; 1994), em relação ao processo ensino-

aprendizagem do xadrez, é necessário reconhecer algumas distinções básicas 

para facilitar a compreensão do tema. A primeira delas é considerar as 

delimitações entre a Pedagogia do Xadrez e a Pedagogia pelo Xadrez. A 

Pedagogia do Xadrez abrange os ensinamentos destinados à prática do jogo: 

regras básicas e éticas, notação, princípios de abertura, meio e final de partida, 

mates, combinações, análises, entre outros. Já a Pedagogia pelo Xadrez 

destina-se a aplicar as habilidades e competências desenvolvidas, mesmo que 

de modo circunscrito, pelo ensino do xadrez, em prol da aprendizagem de 

outros conteúdos. 

Neste último caso, alguns exemplos são bastante ilustrativos. Sá 

(2006) explica que o xadrez é um dispositivo eficaz para a aprendizagem da: 

- aritmética, por exemplo, operações numéricas elementares podem ser mais 

bem compreendidas por meio das noções de troca, valor comparado das peças 

e controle de casas no tabuleiro; 

- álgebra, por exemplo, um sistema de equações com “n” incógnitas pode ser 

mais assimilável quando se pratica o cálculo do índice de desempenho dos 

jogadores; 
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- geometria, um sistema cartesiano pode ser representado como um tabuleiro 

no qual são estabelecidas noções de verticalidade e horizontalidade. 

Mais aplicações podem ser programadas para análise combinatória, 

cálculo, estatística, informática, teoria dos jogos, lógica e topologia. 

No ensino de Geografia, a leitura de mapas será favorecida pelos 

exercícios de movimentação das peças no tabuleiro e notação dos lances. 

Para o ensino da Língua Portuguesa e de outros idiomas, a seleção de 

romances, contos, novelas e poesias – que tratem do tema xadrez e 

reproduzam diagramas nos quais o desenvolvimento dos lances estabelece 

uma analogia entre a narrativa e o jogo – motiva o leitor enxadrista, 

beneficiando o aprendizado da língua (SÁ, 2001). 

Outra distinção crucial, e intrinsecamente associada à anterior, diz 

respeito ao fato de que Pedagogia do Xadrez é prioritariamente focalizada no 

Desporto e no Lazer e privilegia a competição e/ou a recreação em torneios; ao 

passo que a Pedagogia pelo Xadrez enfoca conteúdos de outras disciplinas 

curriculares e é realizada no contexto escolar. 

Evidentemente, tais diferenciações são apenas eixos organizadores 

que auxiliam a análise da problemática, pois, na prática, estão fortemente 

vinculadas. 

Ambas as abordagens pedagógicas buscam o fortalecimento de 

habilidades e competências as mais variadas: atenção, concentração, 

memorização, pensamento lógico, raciocínio espacial, raciocínio abstrato, 

raciocínio numérico, motivação, autocontrole, autoconfiança, atitude reflexiva, 

capacidade de antecipação, resolução de problemas, tomada de decisão, 

autonomia e socialização (SÁ, 1988). 

Sá e Trindade Júnior (2006, p. 2), tomando por base Delors (1998), 

afirmam que 

 
O xadrez como instrumento pedagógico pode ajudar a despertar no 
aluno valores educacionais negligenciados na educação neoliberal. 
Ou seja, a prática do xadrez pode colaborar no desenvolvimento dos 
quatro saberes necessários para o desenvolvimento das 
competências ditas do futuro. Competências estas que são as 
aprendizagens fundamentais, que ao longo de toda a vida formarão 
os quatro pilares do conhecimento: “aprender a conhecer”, “aprender 
a fazer”, “aprender a viver juntos”, “aprender a ser”. 

 



282 

 

Ademais, a ludicidade, que também permeia o enxadrismo, constitui 

vivência distintiva do desenvolvimento humano, conforme já discutido por 

autores renomados em diversos campos do conhecimento: Decroly, Freud, 

Henriot, Huizinga, Piaget, Rousseau, Vigotski, para citar apenas alguns (SÁ, 

1988). 

Em síntese, pelas razões abordadas, progressivamente multiplicam-se 

as experiências de ensino de xadrez nos mais diferentes contextos no Brasil e 

no mundo. Sendo assim, na próxima seção deste capítulo, apresentam-se 

alguns avanços significativos em favor da institucionalização do xadrez no 

ensino nacional. 

 

4 Enxadrismo: do tabuleiro à matriz curricular 
  

Um dos primeiros registros sobre ensino enxadrístico em nosso país 

indica que uma escola de Jaboticabal, no Estado de São Paulo, propunha, em 

caráter facultativo, aulas teóricas e práticas desse jogo na década de 1930 

(AGAREZ, 1935; SÁ, 2006). 

Desde então, ocorreram diversas experiências, esporádicas ou mesmo 

sistemáticas, no ensino regular, até que a introdução do xadrez pudesse ser 

apoiada pela legislação, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996). De fato, a Lei 9.394/1996 reconhece, em 

seus artigos 26 e 27, respectivamente, a parte diversificada dos currículos e a 

promoção do desporto educacional, o que respalda os diversos projetos de 

xadrez escolar desenvolvidos por secretarias de educação municipais e 

estaduais. 

Igualmente, quando tratam dos temas transversais, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 41) estabelecem que 

 
A organização dos conteúdos em torno de projetos, como forma de 
desenvolver atividades de ensino e aprendizagem, favorece a 
compreensão da multiplicidade de aspectos que compõem a 
realidade, uma vez que permite a articulação de contribuições de 
diversos campos de conhecimento. Esse tipo de organização permite 
que se dê relevância às questões dos Temas Transversais, pois os 
projetos podem se desenvolver em torno deles e ser direcionados 
para metas objetivas ou para a produção de algo específico [...]. 
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Dessa maneira, o enxadrismo tanto pode ser incluído como disciplina 

específica, integrante da parte diversificada de um currículo, quanto ser 

instituído como tema transversal em outras. 

Vale explicitar que, em algumas instituições, o xadrez faz parte das 

aulas de Educação Física, em outras é atividade recreativa ou projeto da 

escola. 

Do ponto de vista de Sá (1994), uma das mais importantes vantagens 

da aprendizagem enxadrística é que, ao ser experimentada ludicamente, 

permite-se que cada aluno progrida em seu próprio ritmo, atendendo-se, 

assim, aos princípios básicos da educação moderna. 

Segundo esse autor, a adoção de jogos de estratégia, tais como o 

xadrez, produz resultados compensadores em diferentes contextos educativos, 

incluindo-se os espaços escolares, periescolares e extraescolares. 

 

5 Enxadrismo: da matriz curricular às escolas de tempo integral 
 

O xadrez constitui uma inovação pedagógica cujos benefícios ainda 

não foram completamente explorados. Sendo assim, são necessárias mais 

pesquisas, principalmente, no que se refere aos aspectos motivacionais do 

processo ensino-aprendizagem enxadrístico e às transferências de habilidades. 

Considerando o interesse dessa problemática para o campo da 

educação, foi realizado um estudo descritivo e exploratório para analisar a 

apresentação do xadrez na matriz curricular e no projeto político-pedagógico 

institucional, bem como identificar e discutir a percepção de diretores, 

coordenadores, professores, alunos, pais e enxadristas sobre o impacto do 

ensino de xadrez, comparando-se duas escolas municipais de Palmas, 

Tocantins. 

Segue-se uma caracterização sucinta das instituições investigadas. 

 

5.1 Escolas 

 

 As escolas participantes da pesquisa foram: 
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a) Escola de Tempo Integral A: começou suas atividades em 2009 e, desde o 

início, ofereceu o xadrez para os alunos do ensino fundamental do 1º ao 9º 

ano. Construída especialmente para abrigar uma educação integral, tem boa 

estrutura e capacidade física: salas de aulas, refeitório, quadra de esporte 

coberta, piscina semiolímpica, sala de judô, sala de xadrez, etc. 

b) Escola de Tempo Integral B: existe desde 1998 e também atende aos alunos 

do 1º ao 9º ano. Não tem a mesma estrutura da Escola de Tempo Integral A, 

pois foram feitas apenas algumas adaptações físicas para o funcionamento em 

tempo integral, em 2007, quando as aulas de xadrez começaram. Portanto, 

houve um período em que não havia aulas de xadrez, o que foi interessante 

para verificar eventuais mudanças com o início dessa atividade. 

 A seguir, descrevem-se a amostra e a metodologia. 

 

5.2 Participantes 

 
QUADRO 1 - SUJEITOS DA PESQUISA 

QUANTIDADE ENTREVISTADOS VÍNCULO COM A ESCOLA FORMAÇÃO 
2 Professores Professores de xadrez (Escola A) Educação Física 
1 Diretora Diretora (Escola A) Pedagoga 
1 Professor Coordenador Pedagógico (Escola A) Pedagogo 
1 Professora (Escola A) Pedagoga 
3 Alunos (Escola A) - 
3 Pais (Escola A) - 
1 Diretora Diretora (Escola B) Pedagoga 
1 Professora Coordenadora Pedagógica (Escola B) Pedagoga 
1 Professora Professora do 4º Ano (Escola B) Pedagogo 
1 Professora Professora do 5º Ano (Escola B) Pedagoga 
1 Professora Professora de xadrez (Escola B) Educação Física 
1 Professora Coordenadora Pedagógica (Escola B) Pedagoga 
1 Dirigente Presidente da Federação de Xadrez Filósofo 
1 Enxadrista Grande Mestre Internacional de Xadrez Esportista 

 
5.3 Procedimentos metodológicos 

 

A pesquisa abrangeu diversas etapas: 

a) análise documental: foi uma técnica valiosa de abordagem de dados da 

matriz curricular e da proposta pedagógica das escolas, que complementou as 

outras informações obtidas; 
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b) observação: várias visitas, seguidas de registros escritos e fotográficos, 

puderam enriquecer a percepção sobre o ensino enxadrístico nos locais 

escolhidos para essa pesquisa; 

c) entrevista: quanto às entrevistas semiestruturadas, foram realizadas nas 

escolas selecionadas com a direção, coordenação, professores, pais e alunos. 

Além dessas pessoas, dois enxadristas também foram ouvidos: o presidente da 

Federação Tocantinense de Xadrez e um Grande Mestre Internacional 

brasileiro. 

Para assegurar a privacidade e o sigilo da identidade dos participantes 

das escolas pesquisadas, os nomes adotados aqui não serão os verdadeiros. 

 

6 Análise: o xadrez nas Escolas de Tempo Integral A e B em Palmas 
 

Verificou-se, nas entrevistas realizadas, a importância do xadrez 

nessas escolas, inserido como uma atividade curricular. Nas falas dos alunos, 

expostas a seguir, eles comentam os benefícios obtidos com a inclusão do 

xadrez na escola: 

 
- Você acha que depois que começou o xadrez, você melhorou na 
escola? 
- Sim, melhorei na leitura, na escrita em muitas coisas (Maria, aluna 
da Escola de Tempo Integral A). 
 
- Melhorei meu raciocínio, a não fazer prova com pressa (João, aluno 
da Escola de Tempo Integral A). 

 

Os alunos acreditam que o xadrez foi útil na ampliação da 

concentração e da atenção e, consequentemente, que houve grande diferença 

na aprendizagem. 

Nas entrevistas com diretora, coordenadores, professores, alunos, pais 

e enxadristas profissionais, foi explicitado que a inclusão do xadrez na escola 

beneficia os alunos de várias maneiras: 
 
- Então particularmente esse projeto deveria ser estendido para 
outras escolas? 
- Acho que o xadrez deveria estar na grade de todas as escolas 
particulares e públicas. Eu conheço outras escolas que oferecem 
xadrez, inclusive, quando eu fiz faculdade, a gente tinha um projeto 
chamado xadrez na escola que foi desenvolvido até na faculdade. E 
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teve muito aproveitamento, tanto que eles continuaram, ficou 
permanente na faculdade o xadrez. Eu acho que deveria ser 
obrigatório. Seria muito bom! (Alice, coordenadora pedagógica da 
Escola de Tempo Integral B). 
 
- Qual sua opinião sobre a introdução do xadrez nas escolas? Você 
acredita que o xadrez poderá trazer alguns benefícios no ensino e 
aprendizagem, você acha que irá beneficiar as crianças? 
- Beneficiará o Brasil inteiro, acho. No começo, o xadrez ajuda as 
crianças a ter um desenvolvimento mais rápido em cálculo, memória, 
e na escola isso é muito bom (André, grande mestre internacional de 
xadrez). 
 

Nos trechos reproduzidos anteriormente, fica evidente que os 

entrevistados percebem que a inclusão da prática do xadrez é importante nas 

escolas e que trará benefícios para a aprendizagem. 

Os professores das duas escolas sinalizam que o ensino do xadrez 

trouxe outros benefícios que não foram apenas a prática do jogo em si, como 

compreender a importância de saber ganhar e perder, o respeito aos colegas, a 

consciência do porquê não ganhou e como poderia, em outra oportunidade, 

reverter essa situação. 

Um dos aspectos que valorizam a prática do xadrez na Escola de 

Tempo Integral A é que ela tem uma sala equipada para essa modalidade, com 

relógios, murais, quadro magnético de xadrez, computadores e data-show. 

Esses recursos ficam disponíveis para que as crianças e os adolescentes, no 

horário da oficina, possam se concentrar na modalidade, sem interferências 

externas, o que não acontece na Escola de Tempo Integral B, onde as aulas 

acontecem no pátio. 

Outra constatação que chamou a atenção foi que os professores que 

trabalham com o xadrez não são das disciplinas do núcleo comum, mas 

professores com formação em Educação Física que estão sendo capacitados 

periodicamente na modalidade e que trabalham exclusivamente com xadrez. 

Na Escola de Tempo Integral A, principalmente, pela estrutura que apresenta, 

pelo apoio da direção e por ter dois professores para a modalidade, percebe-se 

que há um esforço conjunto em utilizar o xadrez como instrumento pedagógico 

de aprendizagem. 

Na opinião dos professores, houve considerável melhora no 

comportamento de vários alunos, crianças e adolescentes, que obtinham notas 
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baixas e se aperfeiçoaram. Nas entrevistas com os pais, notou-se a alegria e a 

satisfação em perceber a mudança em relação ao comportamento, à 

concentração e ao interesse dos filhos em relação à escola. 

As mães e os pais entrevistados colocaram que a prática do xadrez 

ajudou seus filhos em relação à aprendizagem, eles se tornaram mais atentos 

e concentrados durante as aulas e, consequentemente, melhoraram o 

comportamento e as notas, como se observa nos trechos de entrevistas 

apresentados a seguir. 

 
- Você acredita que o xadrez ajuda seu filho em algum aspecto? 
- Acho que ajuda porque ele ficou mais pensativo, ele pensa mais, 
porque antes ele era mais agitado. Aí depois que ele começou com 
as aulas com ele depois que a gente está aqui... eu acho que ele está 
mais pensativo, mais concentrado. Eu acho! 
O comportamento mudou, mas ele já tinha um bom comportamento, 
ele continua tendo um ótimo comportamento de como tinha antes, 
mas melhorou! (Mãe de aluno, Escola de Tempo Integral A). 
 
- Você acha que teve alguma diferença na aprendizagem? 
- Teve. Principalmente o mais velho, tinha dificuldade na 
aprendizagem, ele melhorou assim..., quase que 100%. Ele presta 
mais atenção quando ele lê, as notas dele melhoraram. Uma 
maravilha (Mãe de alunos, Escola de Tempo Integral A). 
 
- Em sua opinião como pai, você acha que o xadrez é importante na 
escola? 
- É importante porque desenvolve, ajuda o aluno a pensar porque ele 
vai exercitar o cérebro (Pai de aluno, Escola A). 

  
Na opinião dos professores e nos relatos de pais, houve considerável 

melhora no comportamento de vários alunos tanto em casa quanto na escola, 

crianças que tinham notas baixas melhoraram. Nas entrevistas com os pais, 

notava-se a alegria e a satisfação em perceber a mudança no comportamento 

e o interesse dos filhos na escola. 

Percebe-se que as escolas de tempo integral pesquisadas têm se 

esforçado para acrescentar, em seus currículos, além das disciplinas do núcleo 

comum, outras modalidades (oficinas) com o objetivo não somente de 

preencher o tempo dos alunos, mas como um suporte pedagógico, trabalhando 

no sentido de incrementar a aprendizagem, a disciplina e a inclusão. 

A maioria dos entrevistados expôs que o xadrez realmente apresenta 

elementos que contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. Os 
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alunos melhoraram no comportamento e na concentração e, como 

consequência, também na aprendizagem, principalmente, quando se compara 

o desenvolvimento de antes e após o início da prática do xadrez nessas 

escolas. 

São vários os professores das duas escolas que acreditam nos 

resultados positivos que a prática do xadrez trouxe à aprendizagem, por 

incentivar os alunos a se concentrar e a desenvolver uma postura mais propícia 

para assimilar os conteúdos, como é evidenciado na fala de um professor que 

atuou nas duas escolas pesquisadas, comentando a respeito do discurso dos 

colegas e comparando a diferença de atitude dos alunos quando não existiam 

aulas de xadrez e depois da sua implantação: 

 
A gente pode notar muito nas falas dos professores que acharam que 
os meninos começaram a pensar mais, eles começaram a refletir 
mais sobre as atitudes que eles tinham na escola. Aquele menino 
muito ativo que não queria ficar sentado parece que mudou, mudou 
um pouquinho porque a gente viu isso mudar (Léo, professor de 
xadrez da Escola de Tempo Integral A). 

 

Os professores entrevistados acreditam que, em função de o xadrez 

exigir muita concentração, controle e respeito às regras, o aluno é beneficiado 

também nas outras atividades porque ele aprende a pensar, a se concentrar, a 

exercitar a memória. Isso ocorre em várias disciplinas, mas, principalmente, na 

disciplina de português, como afirma a diretora a seguir: 

 
- Que tipo de modificação a senhora percebeu na aprendizagem? 
- Modificação porque nós usamos também o xadrez como 
instrumento de alfabetização. A gente trabalha de uma forma 
diferenciada, o raciocínio lógico e a concentração, então, assim, a 
diferença dos meninos no comportamento, na forma de estudar, de 
parar um pouquinho, de pensar, antes de fazer alguma coisa, isso aí, 
a diferença é enorme (Emília, diretora da Escola de Tempo Integral 
A). 
 

Outro entrevistado, praticante do xadrez como profissional, também 

acredita no impacto de sua prática desde a infância: 

 
- Qual o benefício que o xadrez trouxe na sua vida? 
- Eu tinha notas altas na escola e com o xadrez eu consegui viajar 
mais de 15 países e inclusive no Brasil. 
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- Na escola, que benefícios a prática do xadrez trouxe para sua 
aprendizagem? 
- Sempre tive facilidade em cálculos e tinha notas altas. Eu era bom 
aluno, porque o xadrez, também, boa parte é treino, é estudo, precisa 
estudar (André, grande mestre internacional de xadrez). 

 

Como dito anteriormente, a Escola de Tempo Integral B é uma 

construção mais antiga que foi adaptada para iniciar como escola de tempo 

integral e não tem a mesma estrutura da Escola de Tempo Integral A e de 

outras escolas de tempo integral. Não tem uma sala exclusivamente para as 

aulas de xadrez, a oficina acontece no pátio, à sombra de algumas árvores, 

onde há mesas e bancos de cimento. Por não ser um local fechado, os alunos 

ficam um pouco dispersos. Nessa escola, para atender aos alunos da oficina 

de xadrez, está disponível apenas uma professora. Além da falta de local 

adequado para as aulas de xadrez na referida escola, outras dificuldades se 

apresentam, como se pode observar na fala da coordenadora: 

 
- Você acha que houve alguma diferença, comparando com tempo 
que não tinha xadrez antes da escola ser tempo integral e hoje? 
- Houve uma melhoria na matemática e na concentração. Embora 
nem todos se envolvam no xadrez, as turmas são muito numerosas, 
são muitos alunos, então, nem sempre consegue envolver os 35 no 
xadrez, porque nem todos têm habilidade, pois nem todos gostam. 
Alguns ficam de fora da atividade, aí a professora passa outra 
atividade pra eles. Mas a grande maioria, sim, gosta bastante e tem 
tido um bom rendimento (Alice, coordenadora pedagógica da Escola 
de Tempo Integral B). 
 

Nas duas escolas, o xadrez aparece na Matriz Curricular, pertencente 

às oficinas curriculares, como componente das atividades esportivas, é uma 

atividade obrigatória a todos os alunos da escola, do 1º ao 9º ano, com uma 

aula semanal de 60 minutos (PALMAS, 2007; PALMAS, 2009). Os alunos que 

se destacam ou se interessam por aulas extras na modalidade recebem mais 

duas aulas semanais como treinamento. 

Segundo o documento, o planejamento é feito conjuntamente com os 

educadores das respectivas áreas do conhecimento e por série, organizado em 

atividades de acordo com as propostas curriculares de cada bimestre. Pelas 

entrevistas, constatou-se que esse planejamento não acontece. Acredita-se 

que o planejamento interdisciplinar semanal ou mesmo mensal favoreceria 
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muito a oficina de xadrez, as outras oficinas e as demais disciplinas da matriz 

curricular. 

7 Considerações finais 
 

É crescente a aplicação do xadrez como recurso pedagógico, 

principalmente nos países em desenvolvimento, onde as escolas estão 

debatendo qual será a melhor forma de utilizá-lo. Algumas pesquisas discutem 

o resultado positivo dessa inovação nas escolas (SILVA, 2010; VELOSO-

SILVA, 2009). No Tocantins, a prática do xadrez vem sendo adotada e 

ampliada. Os professores acreditam, por suas vivências no dia a dia da escola, 

que o xadrez, estruturado e organizado como atividade do currículo, poderá ser 

um recurso pedagógico importante para o ensino e a aprendizagem. 

Ocorreu uma mudança significativa, tanto na estrutura quanto nos 

procedimentos pedagógicos e metodológicos, na Escola de Tempo Integral A. 

Se procurávamos pesquisar a existência da disciplina de xadrez nas escolas, 

como era ensinada, se beneficiava a aprendizagem dos estudantes, com as 

visitas e as entrevistas, observamos outras situações, como as diversas 

modalidades oferecidas, além das disciplinas do núcleo comum, que, no 

conjunto das atividades dessas instituições, são elementos motivadores. 

Mesmo com outras oficinas acontecendo nas escolas de tempo integral 

que auxiliam os alunos e os motivam de várias maneiras, tanto física quanto 

intelectualmente, foi consenso entre coordenadores, professores e pais que a 

modalidade xadrez deveria se estender a todas as escolas pelo seu valor 

pedagógico e por sua importância para a aprendizagem, principalmente, na 

infância e na adolescência. Essa percepção se evidenciou em função das 

mudanças apresentadas em sala de aula, do aumento das notas, da 

concentração, da atenção e do melhor comportamento dos alunos. 

É incontestável como a comunidade escolar percebeu os ganhos no 

dia a dia da escola e a valorização que o xadrez adquiriu. Nas entrevistas, 

mesmo quando não era perguntado diretamente, foram expostos os benefícios 

do xadrez como instrumento de alfabetização e de aprendizagem da 

matemática, do desenvolvimento da concentração, do raciocínio lógico e da 

resolução de problemas. 
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O xadrez escolar foi bem aceito pelos alunos. Para eles, começou 

apenas como uma brincadeira e, paulatinamente, tornou-se algo mais sério, 

pois descobriram sua influência nas diversas habilidades cognitivas, no 

raciocínio, como processo para exercitar a mente, na organização do 

pensamento, no entendimento de conceitos básicos. 

Por meio deste estudo, observou-se que os participantes afirmam 

perceber benefícios diretos da prática do xadrez para a alfabetização e a 

matemática, como constatado nas entrevistas com os professores, os alunos e 

os pais. Para eles, essa é uma ferramenta pedagógica importante nas escolas, 

pois provoca as mentes de crianças e jovens de todas as culturas e classes 

sociais, levando-os a entender a importância do planejamento. Outra 

descoberta refere-se às tomadas de decisão, que são sempre seguidas por 

consequências, o que exige concentração, pensamento lógico e treina o saber 

ganhar e perder sem traumas. O xadrez escolar incentiva, ainda, os alunos a 

novas aprendizagens, pois, por meio de seus erros e acertos, poderão 

aprender novas jogadas, ser motivados a buscar soluções para os problemas, 

inicialmente na partida e, depois, tanto para as dificuldades da escola como 

para os obstáculos que a vida apresentar. 

A percepção dos participantes da pesquisa foi que os alunos 

melhoraram sua disciplina, relacionaram-se mais com as pessoas, aprenderam 

a respeitar as regras e ampliaram seu desempenho intelectual. Ocorreram, 

portanto, consequências sociais, psicológicas e educacionais. 

Em suma, as escolas de tempo integral poderão vir a ser um lugar que 

respeite a liberdade infanto-juvenil, inserindo em seu cotidiano jogos e 

brincadeiras, e preservem o aspecto lúdico da criança e do adolescente, 

proporcionando um desabrochar de habilidades e competências úteis para os 

cidadãos do século XXI. 

Sugere-se que sejam efetuadas futuras investigações sobre os 

benefícios da prática do xadrez para as disciplinas do núcleo comum, pois as 

mudanças aqui relatadas como sendo decorrentes do ensino do xadrez podem 

ter sido influenciadas pela situação inovadora da escola de tempo integral. 

Outro possível tema para aprofundamento refere-se à busca de uma 

sequência gradativa de conteúdos para a aprendizagem do xadrez nas 
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escolas, pois, segundo os professores entrevistados, os vários livros que 

abordam o xadrez ensinam a jogar, mas não trazem uma metodologia 

adequada para auxiliar o professor a produzir uma sequência pedagógica 

eficaz para o ensino enxadrístico escolar. 

 
Referências 
 
AGAREZ, F. V. Em caracter facultativo, o ensino do jogo de xadrez no 
Gymnasio de Jaboticabal – Estado de São Paulo. Xadrez brasileiro, Rio de 
Janeiro, v. 4, n. 34, p. 73, abr. 1935.  
 
ALMEIDA, M. F. L. de. O xadrez no ensino e aprendizagem em escolas de 
tempo integral: um estudo exploratório. 134 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2010. 
 
BRASIL. Congresso Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, 
1996. 
 
_____. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos – apresentação dos temas transversais. 
Brasília: SEF, 1998. Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ttransversais.pdf>. Acesso em: 
14/04/2010. 
 
CAVALIERE, A. M. V. Educação integral: uma nova identidade para a escola 
brasileira? Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 81, p. 247-270, dez. 
2002. 
 
COELHO, L. M. C. da C.; CAVALIERE, A. M. V. (Orgs.). Educação brasileira 
e(em) tempo integral. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
DELORS, J. et al. Os quatro pilares da educação. In: _____. Educação: um 
tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 1998. p. 89-102. 
 
PALMAS - TO. Matriz Curricular e Projeto Político-Pedagógico da Escola de 
Tempo Integral B. 2007. In: ALMEIDA, M. F. L. de. O xadrez no ensino e 
aprendizagem em escolas de tempo integral: um estudo exploratório. 134 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 
2010. p. 127-138. 
 
_____. Matriz curricular e proposta pedagógica da Escola de Tempo Integral A. 
2009. In: ALMEIDA, M. F. L. de. O xadrez no ensino e aprendizagem em 
escolas de tempo integral: um estudo exploratório. 134 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2010. p. 107-
126. 
 



293 

 

_____. Prefeitura Municipal. Concurso Público para Provimento de Cargos no 
Âmbito da Secretaria Municipal da Educação: Edital n. 001/2010, de 3 de maio 
de 2010. Disponível em:  
<http://201.90.134.51/portal/media/doc/32878_3_5_2010_14_11_24.pdf>. 
Acesso em: 14/05/2010. 
 
SÁ, A. V. M. de. Contribuição do xadrez para o desenvolvimento escolar. In: 
CALLEROS, C. Xadrez: introdução à organização e à arbitragem. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2006. p. 111-123. 
 
_____. História do xadrez. In: CALDEIRA, A. Para ensinar e aprender xadrez 
na escola. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. p. 11-20. 
 
_____. Le jeu d’échecs et l’éducation: expériences d’enseignement échiquéen 
en milieux scolaire, périscolaire et extra-scolaire. 432 f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Université de Paris 10 – Nanterre, França, 1988. 
 
_____. O xadrez e a educação: experiências de ensino enxadrístico em meios 
escolar, periescolar e extraescolar. Série Documental: Eventos (Seminário 
Sobre Novas Perspectivas da Educação Matemática no Brasil), Brasília: 
MEC/Inep, v. 2, p. 51-64, 1994. 
 
_____. Xadrez e poesia: uma antiga parceria. In: ROCHA, W. R. Xadrez: 
poesia em inocentes lances. Goiânia: Vieira, 2001. p. 159-171. 
 
SÁ, A. V. M. de; TRINDADE, S. H. S.; LIMA FILHO, A. B. A.; VALLE, A. 
Xadrez: atividades complementares. In: FREIRE, J. B. et al. Iniciação esportiva. 
Brasília: Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2005. p. 
141-160. 
 
_____; _____; _____; _____. Xadrez: brochura. Brasília: Ministério do Esporte, 
2007. 
 
_____; _____; _____; _____. Xadrez: cartilha. Brasília: Ministério da Educação 
e do Desporto, 1993. 
 
SÁ, A. V. M. de; TRINDADE JÚNIOR, W. J. Uma proposta didática para a 
utilização do jogo de xadrez no ensino de Ciências. CONGRESSO DE 
PESQUISA E INOVAÇÃO DE REDE NORTE E NORDESTE DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE NATAL, 1., 2006, Natal, RN. Anais... Natal, 2006. 
 
SILVA, W. da. Raciocínio lógico e o jogo de xadrez: em busca de relações. 428 
f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, SP, 2010. 
 
VELOSO-SILVA, R. R. Práticas pedagógicas no ensino-aprendizado do jogo de 
xadrez em escolas. 146 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
de Brasília, Brasília, DF, 2009. 



294 

 

Práticas pedagógicas no ensino-aprendizado do jogo 
de xadrez em escolas de Montes Claros, Minas Gerais48 

 

 

Rosângela Ramos Veloso-Silva 

Antônio Villar Marques de Sá 

 

 

 

 

1 Introdução 
 

Este capítulo examina as práticas pedagógicas no processo de ensino-

aprendizagem enxadrístico em escolas de educação fundamental. Inicialmente, 

ressaltamos a importância deste tema. Logo após, explanamos sobre 

diferentes aspectos relacionados ao xadrez como instrumento didático-

pedagógico em âmbito escolar. Em seguida, apresentamos os procedimentos 

metodológicos adotados no estudo, que foram planejados em duas etapas: 1) 

um levantamento tipo survey, aplicando um questionário para 100 estudantes 

de cinco escolas públicas; 2) um estudo de caso em uma instituição 

educacional, que envolveu observação de aulas de xadrez e entrevista 

semiestruturada com a professora responsável por esse ensino. A discussão 

dos dados está dividida em quatro subitens, a saber: as práticas pedagógicas, 

as concepções de educação, as abordagens didáticas e a formação docente. 

Por fim, sugerimos possibilidades de pesquisa para a plena integração do 

ensino de xadrez em escolas. 

 

2 Práticas pedagógicas com o xadrez 
 
A pesquisa aqui relatada tem como eixo central o xadrez como 

instrumento didático-pedagógico, abordado a partir das práticas pedagógicas 

                                                             
48 Trabalho realizado a partir da Dissertação de Mestrado da primeira autora sob orientação do 
segundo autor (VELOSO-SILVA, 2009). 
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no ensino-aprendizagem deste jogo em escolas públicas de Montes Claros, 

Minas Gerais. 

Os últimos anos têm sido marcados por uma vigorosa reflexão crítica a 

respeito da construção de uma educação com fins de preparar as novas 

gerações para conviver, partilhar e cooperar no seio das sociedades 

democráticas e solidárias, motivando os envolvidos com o processo 

educacional a planejar e desenvolver propostas curriculares que estruturem e 

deem sentido ao trabalho escolar. 

Diante disso, ressalta-se a urgência em modificar o modelo de escola e 

de estratégias metodológicas que prevalece, com excessiva ênfase na 

memorização dos fatos, no dogmatismo de ideias, no conformismo e 

passividade, com grande valorização do raciocínio lógico, em detrimento do 

estímulo à fantasia, à alegria e ao prazer, gerando a reprodução de 

conhecimentos, com a exatidão das respostas. 

Por isso, as novas estratégias metodológicas, que tornam o professor 

não um transmissor de informações, mas um mediador da aprendizagem, 

responsável por favorecer um ambiente propício ao desenvolvimento de novas 

habilidades em sala de aula, precisam ganhar novos contornos. 

O professor, nesse enfoque, tem papel fundamental, deve estar apto e, 

principalmente, ter disposição, conhecimentos, flexibilidade para alternativas 

inovadoras, para que as novas demandas e necessidades cognitivas, afetivas e 

sociais dos alunos possam ser atendidas, ampliando as possibilidades de 

desenvolvimento integral do ser humano. 

Nesse aspecto, apresentamos o jogo de xadrez como forma de 

proporcionar aos alunos um maior desenvolvimento intelectual e social, ou 

seja, um maior desenvolvimento pessoal e cooperativo. Com essa óptica, o 

ensino do xadrez transcende o próprio jogo. Este passa a ser um suporte 

pedagógico para colaborar na formação pessoal, social e acadêmica dos 

alunos, sempre procurando a interação dele, o jogo de xadrez, com a estrutura 

curricular estabelecida na escola. Os cuidados com o planejamento didático-

pedagógico, com a infraestrutura para o desenvolvimento do ensino do xadrez 

e com a responsabilidade social da escola em utilizar o jogo de xadrez como 
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um vetor de atuação comunitária poderá criar situações de (trans)formação no 

ensino. 

A partir dessa perspectiva, sentimo-nos instigados a buscar resposta 

para a seguinte questão, eixo central desta pesquisa: Qual tratamento os 

professores de Educação Física deram às atividades lúdicas, especificamente 

ao jogo de xadrez, em escolas públicas de Montes Claros (MG) no decorrer de 

2009? 

Considerando a questão, temos como hipótese que as intenções 

implícitas dos professores tratam o xadrez como jogo ou esporte de forma 

tecnicista, desarticulado das outras disciplinas, ensinado de forma livre e 

espontânea, e o empobrecem. Isso retira do xadrez o potencial que ele poderia 

proporcionar, como desenvolver o raciocínio, contribuir para a formação do 

sujeito reflexivo apto à cidadania. 

O xadrez é um instrumento pedagógico lúdico e potencializa o ensino-

aprendizagem dialógico, empático e impulsionador das competências e 

habilidades de forma interativa, envolvente, autônoma, com participação 

qualitativa dos sujeitos da comunidade escolar. A prática dos professores com 

o jogo de xadrez é fruto do processo de formação no qual falta uma discussão 

pedagógica sobre o ensino do jogo, impossibilitando a elaboração de uma 

prática metodológica para fundamentar o ensino do xadrez, o que, 

supostamente, pode deixar brechas no âmbito da sua intervenção e devida 

valorização na escola. 

A atividade enxadrística atrelada aos aspectos educacionais tem 

função peculiar no momento em que contrapomos os objetivos da educação 

escolar, organizada de forma intencional, que tem como um dos principais 

pressupostos modificar e formar comportamentos nos alunos para que estes 

possam conviver harmonicamente em sociedade. Nesse ponto traçamos um 

paralelo com as potencialidades do jogo de xadrez que favorece esse fim. 

Através do jogo, as crianças e jovens apresentam um desenvolvimento pessoal 

pela autodescoberta e pela autonomia, vão se descobrindo, se respeitando, 

percebendo suas habilidades, potencialidades e seus limites. 
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Tornam-se sujeitos autônomos e críticos a partir da premissa de que as 

jogadas se efetuam por ações próprias, fazem suas escolhas e assumem seus 

erros como sinônimo de novo aprendizado. 

Hoje, as escolas procuram diversificar a sua grade curricular para 

melhoria da educação e da formação dos alunos, e o xadrez pode ser um dos 

componentes, por ser um excelente instrumento de aprofundamento no 

processo de ensino-aprendizagem. Contudo, sua inserção nos meios escolares 

requer preparo e domínio de todos os envolvidos, para que não incorramos no 

erro de analisar o jogo de xadrez como uma mera diversão ou atrativo, 

desperdiçando os benefícios pedagógicos que ele pode trazer. 

Apesar de se caracterizar como jogo individual, o desenvolvimento 

cooperativo torna-se presente pela necessidade de conviver harmonicamente 

com situações de liderar e ser liderado, do respeito e cordialidade presentes 

nas regras e no comportamento dos jogadores nos lances do xadrez. No jogo 

de xadrez há o rompimento de preconceitos e tabus pelo próprio sistema do 

jogo, no qual a reciprocidade entre os jogadores favorece seus aspectos lúdico 

e individual. 

Nesse sentido, a proposta metodológica do jogo de xadrez nas 

escolas, constituindo-se em um elemento pedagógico não convencional com a 

estrutura convencional da escola, é construir uma pedagogia do xadrez 

sistematizada e intencional, com respaldo na interdisciplinaridade incorporada 

à matriz curricular e ao projeto político pedagógico e com a responsabilidade 

social da escola. 

 

3 Xadrez como instrumento didático-pedagógico 
 

Faremos uma explanação sobre diferentes aspectos relacionados ao 

xadrez (histórico, estudos realizados, possibilidades e limites de ensino-

aprendizagem em âmbito escolar), para que, diante desses dados, possamos 

refletir sobre o ensino-aprendizado do jogo nas escolas. 

O xadrez é um dos jogos mais antigos da humanidade: atravessou 

quase 15 séculos e culturas diversas, como a antiga Índia, o Império Islâmico, 

a Europa medieval, a União Soviética comunista e o Ocidente capitalista. Não 
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se sabe exatamente quando e como surgiu o xadrez. Sua história está tão 

intimamente relacionada com a da civilização humana que estudá-la é entender 

melhor o próprio homem (SHENK, 2007). 

Descobrir a origem do xadrez é complexo demais, pois existem mais 

de 40 lendas que relatam o surgimento desse magnífico jogo, no entanto, é no 

noroeste da Índia que se encontram os indícios arqueológicos tidos como 

verdadeiros (SÁ, 2009). 

Afinal, o que há com essas 32 peças que se deslocam, segundo regras 

definidas, por 64 casas pretas e brancas, que cativam e envolvem as pessoas 

há aproximadamente 1500 anos? 
 

A sofisticada interação entre o simples e o complexo é hipnótica: as 
peças e as jogadas são suficientemente elementares para que 
qualquer criança de cinco anos as possa assimilar, mas as 
combinações no tabuleiro são tão vastas que a totalidade de jogadas 
possíveis jamais pode ser realizada, ou mesmo conhecida por uma 
só pessoa. Outros jogos de salão propiciam suficiente diversão, 
entretenimento, desafio, distração. Mas o xadrez se apodera 
(SHENK, 2007, p. 18, grifo do autor). 

 

Em seu aspecto formal, o jogo de xadrez tem sido utilizado para 

estudar a memória, a linguagem, a lógica, a inteligência; abarca igualmente a 

arte, por causa do impacto e do valor estético, desafia a criatividade; também o 

esporte, por envolver adversários, sob regras previamente definidas e, mais 

atualmente, vem despontando como uma ferramenta poderosa de aprendizado 

na educação superior e básica. 

A prática do xadrez tem grande valor pedagógico. Por ser um jogo que 

reproduz uma situação de guerra, mas num contexto lúdico, no qual cada 

jogador tem de criar as suas estratégias, essa atividade proporciona muito mais 

que uma opção de lazer. Do ponto de vista pedagógico, é inegável que este 

jogo estimula capacidades do desenvolvimento cognitivo como raciocinar na 

busca dos meios adequados para alcançar um fim; organizar uma variedade de 

elementos para uma finalidade; imaginar concretamente situações futuras 

próximas; tomar decisões vinculadas à resolução de problemas. 

Nesse sentido, abordaremos a questão da inteligência atrelada ao jogo 

de xadrez. Para subsidiar essa relação, apoiar-nos-emos em um estudo 

realizado por Freire e Lisboa (2005) que discute a questão da inteligência 
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utilizando situações lúdicas de jogo. Os autores concluem que nossa 

inteligência é um atributo de grande mobilidade, flexível, mobilizado de acordo 

com cada circunstância e, portanto, desenvolver-se-á mais ou menos de 

acordo com as situações que cada um vivencia. 

O estudo se desenvolveu na perspectiva da atuação da inteligência 

humana quando mobilizada em contextos urgentes e emergências, isto é, 

quando o tempo permitido ao sujeito para a solução de problemas é 

extremamente reduzido, comparativamente à atuação dessa mesma 

inteligência em contextos livres de pressão temporal. O que nos torna viável 

fazer uma abordagem desse estudo supracitado na tentativa de realizarmos 

uma correlação com o jogo de xadrez, visto que sua prática pedagógica pode, 

perfeitamente, em situações oportunas, ser direcionada nesses termos, ou 

seja, com solicitação de urgência nas soluções de lances emergenciais, 

controlando-se o tempo na resolução das jogadas, quando os sujeitos devem 

tomar decisões rápidas e acertadas em prazos extremamente curtos. 

Nesse propósito, Freire e Lisboa (2005, p. 127) afirmam: 
 

É preciso sempre lembrar que há um comportamento decisivo na 
situação lúdica: por mais complexo que seja o problema, se não for 
impossível, a gratificação por resolvê-lo é imensa. As crianças vivem 
verdadeiros estados de euforia após concluir um jogo com êxito. 
 

Nesse aspecto, a valorização das atividades lúdicas no contexto 

escolar torna-se mais urgente, visto que tais atividades, inclusive o jogo de 

xadrez, dão aos alunos a oportunidade de acionar mecanismos da inteligência 

em situações emergentes, de tomadas de decisões, em que a agilidade de 

gestos e pensamentos é mobilizada, sistematicamente acionando a inteligência 

dos escolares diante de situações consideradas não padronizadas pelos testes 

escolares, constituindo o jogo de xadrez, também nessa perspectiva, um 

valioso instrumento pedagógico. 

No sentido de tornar o ambiente escolar repleto de pluralidade e 

diversidade em situações que mobilizem aspectos cognitivos dos alunos, Freire 

e Lisboa (2005) afirmam que, pedagogicamente, sempre foi inadequado querer 

padronizar problemas e situações de aprendizagens. 

De acordo com Sá (1994), o imenso mérito do xadrez é que ele 

responde a uma das preocupações fundamentais do ensino moderno: dar a 
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possibilidade de cada aluno progredir segundo seu próprio ritmo, valorizando 

assim a motivação pessoal do escolar. 

O trato com o xadrez em contexto educacional deve ser pautado em 

utilizá-lo como elemento motivador no estudo das disciplinas convencionais do 

currículo escolar, na preparação técnica e pedagógica desse jogo, para bem 

tratar os aspectos das regras, para a plena compreensão dos vínculos do 

xadrez com o meio escolar, principalmente na perspectiva educacional. 

Assim como as potencialidades do xadrez são muitas, acreditamos que 

as estratégias metodológicas do ensino de xadrez nas escolas devem ser 

objeto de reflexão para bem integrá-lo ao currículo escolar, evidenciando 

sempre a real necessidade do enfoque multidimensional (xadrez como esporte, 

jogo, lazer, arte, ciência e responsabilidade social), e, nesse sentido, 

atendendo a aspectos transdisciplinares, tão ofuscados em âmbito escolar, 

procurando evitar-se o reducionismo pedagógico no trato com o xadrez escolar. 

Apesar de considerarem que o xadrez pode ser indicado pelos 

pressupostos de tomada de consciência, concentração e é confirmadamente 

ativo nos processos cognitivos, o contexto escolar em suas atividades 

cotidianas é cerceado por amarras que dificultam a incorporação do jogo e 

suas diversas possibilidades, sendo considerado atividade extra, como 

recreação livre somente. A forma como a escola se organiza, com intensa 

preocupação no aproveitamento escolar, as persistentes “notas” fazem com 

que o jogo não encontre seu espaço. 

Os jogos de estratégias, sendo o maior deles o jogo de xadrez, são 

abordados por Duflo (1999), que faz referências históricas sobre suas 

possibilidades no cenário educacional. Ao referir-se ao jogo como uma escola, 

pois estimula a atenção, qualidade essencial do espírito inventivo, e afirma que 

“[...] o risco, que constitui boa parte do prazer lúdico, obriga precisamente à 

presença de espírito e a desenvolver no momento a arte das combinações. Em 

suma, ao impor um trabalho de pensamento, o jogo ensina a pensar” (DUFLO, 

1999, p. 25-26). 

Em âmbito escolar, o contexto da educação física é onde o jogo ainda 

se faz muito presente, tornando-se valioso pesquisar as ações adotadas diante 

do jogo de xadrez, o que poderá contribuir para uma melhor práxis pedagógica. 
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No que concerne à pedagogia, o xadrez permite repensar a relação 

professor-aluno. A estratégia do ensino é próxima da estratégia do xadrez, pois 

dialética e autocrítica ocupam um lugar primordial e o vencido se enriquece 

tanto quanto o vencedor. Por isso, o xadrez apresenta-se como um excelente 

instrumento na prática pedagógica dos professores relacionadas às formas de 

lidar com os erros e falhas. Saber observar e interpretar os erros cometidos 

pelos alunos pode ser um instrumento de trabalho que trará como resultado o 

desenvolvimento e envolvimento do aluno (SÁ, 1988). 

O tratamento que os professores dão ao erro está vinculado às suas 

concepções de aprendizagem e avaliação, que interferem diretamente em suas 

ações, podendo descaracterizar a função do erro no processo de 

aprendizagem na escola tradicional. O que temos visto no âmbito escolar é que 

o processo avaliativo termina exatamente no momento em que o erro é 

constatado, mantendo apenas o aspecto de verificação. As concepções de 

ensino-aprendizagem, de modo geral, não têm reconhecido o erro como 

provisório, como uma oportunidade de ainda vir a ser o correto. Isso inviabiliza 

pensar o erro além da perspectiva da verificação, impedindo que o processo de 

avaliação ocorra de forma completa, ou seja, sustentando o reinício do 

processo de aprendizagem. 

Se analisarmos o jogo de xadrez sob a perspectiva do erro, temos 

nessa relação uma situação considerável, pois o envolvimento, a motivação e o 

aprendizado nesse jogo se concretizam justamente através do erro tanto do 

vencedor quanto do vencido. 

A escola ainda encontra dificuldade em considerar o erro possível de 

se transformar em acerto. Ainda concebendo o erro como uma falha, como 

algo a ser substituído, sem nenhuma reflexão posterior. 

Por ser uma atividade de reflexão intensiva e exigir uma tomada de 

decisão a cada lance da partida, é considerável o valor educacional do xadrez 

para promover a educação crítica e ativa da criança e do jovem, contribuindo 

para o desenvolvimento pessoal e cooperativo do seu praticante. O xadrez, 

como instrumento didático-pedagógico, deve ser orientado e conduzido. Com 

essa perspectiva, evidenciamos os aspectos do desenvolvimento pessoal e 

cooperativo através dos jogos, associando-os ao estudo e à prática sistemática 
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do jogo de xadrez. Assim, tanto o desenvolvimento individual quanto o 

desenvolvimento coletivo podem ser proporcionados também pelo estudo e 

pela prática do jogo de xadrez, favorecendo os seus aspectos lúdicos e 

intelectuais. 

Trindade Júnior (2006) realizou um estudo sobre a didática do ensino 

do xadrez nas escolas no município de João Pessoa, Paraíba, e concluiu que, 

embora a forma de implantação do ensino do xadrez nessas escolas não seja 

unicamente como escolinha desportiva, pois algumas escolas têm o ensino do 

xadrez contemplado na sua matriz curricular, os dados coletados apontaram 

que, mesmo nesta condição de disciplina curricular, a abordagem didática se 

confunde com a de uma escolinha de prática desportiva, vendo-se o jogo de 

xadrez tão-somente como um esporte, ou o jogo pelo jogo. Nesses casos, o 

ensino enxadrístico é fundamentado apenas nos seus aspectos cognitivos, sem 

acompanhamento pedagógico adequado, sem professores com formação ou 

preparação pedagógico-didática para o ensino do xadrez e sem uma estrutura 

física adequada para o desenvolvimento das múltiplas dimensões e 

potencialidades pedagógicas desse jogo. 

Entretanto, as características de socialização advindas da prática do 

xadrez são comuns ao conjunto das atividades lúdicas e das práticas 

educacionais já há muito conhecidas pelos educadores e se expandem por não 

conhecerem as limitações destes. Elas se encontram dentro de um conjunto 

maior de atividades que favorecem o desenvolvimento social (artes em geral, 

festividades, serviços da comunidade local, etc.). 

Silva (2004) investigou os processos cognitivos no jogo de xadrez. Este 

estudo buscou analisar a tomada de consciência no jogo de xadrez em sujeitos 

“experts” de 8 a 17 anos, bem como analisar as jogadas erradas feitas por eles. 

Os resultados parecem indicar que os processos cognitivos envolvidos no êxito 

e no fracasso numa partida de xadrez podem ser explicados pelo conceito de 

tomada de consciência. 

Góes (2002) investigou o xadrez e a formação do professor de 

matemática, suas habilidades e competências necessárias à formação na visão 

do próprio licenciado em matemática, para serem comparadas com aquelas 

que podem ser desenvolvidas com a prática educativa do jogo de xadrez, além 
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de ressaltar os benefícios da dimensão lúdica no processo ensino-

aprendizagem. Nos resultados desse estudo, concluiu que os cursos de 

formação superior de professores de matemática, sobretudo em Salvador, 

Bahia, precisam criar meios e condições que favoreçam o desenvolvimento de 

competências e habilidades em seus alunos, futuros educadores matemáticos, 

que irão atuar numa sociedade cada vez mais exigente, marcada pela dinâmica 

das relações sociais e do trabalho, na qual o conhecimento matemático só tem 

sentido quando associado ao conjunto dessas competências. O xadrez, se 

utilizado adequadamente, poderá ser mais um agente desencadeador do 

desenvolvimento de algumas dessas habilidades e competências. 

Na parte ética, como citado acima, trata-se de um jogo que trabalha a 

aquisição e a consolidação de valores éticos, por priorizar questões como 

respeito ao adversário e cordialidade. Na questão intelectual, talvez a mais 

abordada pelos teóricos, o xadrez ajuda a criança a memorizar, a ter atenção e 

concentração, a calcular e sintetizar, habilidades importantes no ensino formal 

de qualquer jovem. A questão emocional também está envolvida no xadrez, 

pois quem pratica esse jogo aprende a ter autonomia, autodisciplina, 

autocontrole e tenacidade em busca de objetivos. 

No tocante ao xadrez, estão explicitamente envolvidos os seguintes 

aspectos: desenvolvimento de capacidades cognitivas, sociais, afetivas e 

morais dos estudantes; desenvolvimento profissional dos professores, vínculo 

ao trabalho e inclusão social. 

É notório percebermos que, ao recorrermos ao fenômeno jogo, temos 

como princípio, pelas suas concretas possibilidades já bem esclarecidas na 

literatura, enaltecermos o jogo como se ele tivesse somente qualidades morais, 

sociais e intelectuais positivas. Acreditamos que o xadrez, como qualquer jogo, 

pode produzir resultados bons ou ruins, dependendo da orientação, isto é, do 

método utilizado para orientá-lo, ensiná-lo. 

O jogador deve estabelecer um plano estratégico e operações táticas 

ao longo de uma partida de xadrez. Isso requer do aluno não apenas a 

verificação de conhecimento anterior (recuperação de informações da 

memória) como também a realização de uma verificação sistemática de 

possíveis combinações de lances, com o julgamento contínuo de cada situação 
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resultante, em termos dos vários elementos do jogo (material e posicional). Ele 

deve tomar decisões, escolhendo alternativas que levem ao sucesso, dentro 

das finalidades do jogo. 

Nesse sentido, Celante (2005) aponta que a aprendizagem de um 

determinado jogo justifica-se muito mais pela sua importância como tal do que 

pelas possíveis relações e mediações que ele pode proporcionar. 

Diante das possibilidades do ensino do xadrez no âmbito escolar, é 

preciso refletir sobre o real papel do jogo no processo socioeducativo. Diante 

disso, Celante (2005, p. 94) afirma: 

 
O jogo, portanto, expressão viva de uma cultura, responsável por um 
papel fundamental na construção da identidade cultural de uma 
sociedade, imprescindível na educação de crianças e jovens e, 
potencialmente, um excelente instrumento pedagógico de mediação, 
pode, também, servir apenas aos interesses hegemônicos, 
perpetuando o ensino e impossibilitando a aprendizagem. 

 

Esclarecemos que o jogo de xadrez escolar, sob o enfoque competitivo 

ou praticado de forma livre, por lazer, não o descaracteriza como fenômeno 

jogo, no entanto, estamos restringindo-o às potencialidades pedagógicas que 

ele poderia proporcionar em âmbito socioeducacional de envolvimento, 

socialização, participação, concentração. 

Refletindo também sobre o xadrez numa visão estética, em que não há 

só disputa, mas um aprende com o outro, e quando as pessoas jogam, 

aprendem umas com as outras e, nessa relação, os jogadores vão se 

contemplando, vão se admirando e vão se reconhecendo. Apontaríamos um 

paradigma do jogo de xadrez como prática pedagógica que influenciará a 

cultura escolar, no sentido do jogar para aprender e ensinar, contrapondo a 

cultura, ainda presente, do reprovar. 

Ainda sob esse enfoque, há um diálogo interno entre os parceiros no 

xadrez, caracterizando-o como um “jogo mudo”; seria importante perceber e 

ouvir o que o corpo diz, ou seja, estar atento ao comportamento das pessoas 

enquanto jogam, a expressão não verbal, na qual, no ato de movimentar um 

peão, há um diálogo interno no movimento que é respondido ao jogar, sem 

ritual. 
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Portanto, instituir a cultura do jogo na comunidade escolar dentro dos 

limites institucionais é uma maneira de contribuir com a cultura do aprendizado 

e das relações sociais. 

O jogo de xadrez nas escolas não pode ser um fim em si mesmo. Não 

pode ser ensinado somente como passatempo, desporto ou como lazer. Mas 

sim um meio pedagógico-didático motivador da aprendizagem interdisciplinar e 

social que pode ser transferida para a vida cotidiana do aluno. 

O ensino do xadrez sempre encerrará em seu interior uma dimensão 

técnica. Mas uma dimensão técnica não significa nem tecnicismo nem 

desempenho. O lugar do desempenho não é na escola. O caráter lúdico pode 

prevalecer sempre numa aula de xadrez, desde que ela seja realmente uma 

aula, intencional, organizada, estruturada e planejada. Assim, os alunos 

tornam-se sujeitos autônomos e críticos, a partir da premissa de que as 

jogadas se efetuam por ações próprias, fazem suas escolhas e assumem seus 

erros como sinônimo de novo aprendizado. 

Neste contexto, o xadrez como instrumento educativo transcende o 

jogo em si, impulsionando a construção de um processo de ensino dialógico, 

interativo, afetivo, criativo, comprometido, motivador, desafiador, e uma 

aprendizagem autônoma, subjetiva, libertária, cooperativa e solidária (GARCIA, 

2008). 

Apesar de se caracterizar como jogo individual, o desenvolvimento 

cooperativo torna-se presente pela necessidade de conviver harmonicamente 

com situações de liderar e ser liderado, do respeito e cordialidade presentes 

nas regras e no comportamento dos jogadores nos lances da partida. No jogo 

de xadrez há o rompimento de preconceitos e tabus pelo próprio sistema do 

jogo, no qual a reciprocidade entre os jogadores favorece seus aspectos lúdico 

e individual (GARCIA, 2008). 

O trato com o jogo de xadrez em contexto educacional deve ser 

pautado em utilizá-lo como elemento motivador no estudo das disciplinas 

convencionais do currículo escolar, preparação técnica do jogo, para bem tratar 

os aspectos das regras e preparação didático-pedagógica, para a plena 

compreensão dos vínculos do jogo de xadrez com o meio escolar, 

principalmente na perspectiva educacional (SÁ, 2006). 
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Assim como as potencialidades do xadrez são muitas, as alternativas 

para a implantação do ensino do xadrez na escola também são. Portanto, as 

estratégias metodológicas do ensino de xadrez nas escolas devem ser objeto 

de reflexão para bem integrá-lo ao currículo escolar, evidenciando sempre a 

real necessidade do enfoque multidimensional (xadrez como esporte, arte, 

ciência e responsabilidade social), e, nesse sentido, atendendo a aspectos 

transdisciplinares, tão ofuscados em âmbito escolar, procurando evitar-se o 

reducionismo pedagógico no trato com o xadrez escolar. 

Por ser uma atividade de reflexão intensiva e exigir uma tomada de 

decisão a cada lance da partida, é considerável o valor educacional do xadrez 

para promover a educação crítica e ativa da criança e do jovem, contribuindo 

para o desenvolvimento pessoal e cooperativo do seu praticante. O xadrez, 

como instrumento didático-pedagógico, deve ser orientado e conduzido. Com 

essa perspectiva, evidenciamos os aspectos do desenvolvimento pessoal e 

cooperativo através dos jogos, associando-os ao estudo e à prática sistemática 

do xadrez. Assim, tanto o desenvolvimento individual quanto o 

desenvolvimento coletivo podem ser proporcionados também pelo estudo e 

pela prática do jogo de xadrez, favorecendo os seus aspectos lúdicos e 

intelectuais. 

 

4 Procedimentos metodológicos 
 

Tendo como propósito desvelar as percepções dos professores de 

Educação Física sobre sua execução e elaboração da prática pedagógica em 

relação às estratégias adotadas diante do jogo de xadrez, apresentamos, a 

seguir, o contexto e a coleta de dados dessa investigação. 

 

4.1 Contexto da pesquisa 

 

Montes Claros é um município brasileiro localizado no norte de Minas 

Gerais, com área de 3.470 km2 e com população de aproximadamente 340 mil 

habitantes. É o principal centro urbano do norte de Minas, e por esse motivo 

apresenta características de capital regional, pois seu raio de influência 
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abrange todo o norte de Minas Gerais e parte do sul da Bahia. A cidade de 

Montes Claros foi escolhida para esta investigação pela viabilidade na 

realização da pesquisa diante da proximidade da pesquisadora com os 

ambientes escolares do município e por apresentar o jogo de xadrez dentro do 

contexto de algumas escolas. 

 

4.2 Coleta dos dados 

 

O presente estudo tem como objetivo geral desvelar as práticas 

pedagógicas no ensino-aprendizagem do jogo de xadrez em escolas públicas 

da cidade de Montes Claros (MG). Optou-se pelo uso de procedimentos 

metodológicos das pesquisas quantitativa e qualitativa através da utilização dos 

instrumentos: questionário, entrevista semiestruturada e observação 

participante. A coleta de dados foi dividida em duas etapas, sendo a primeira 

delas o estudo exploratório em cinco escolas, na intenção de obter critérios que 

levassem a uma investigação aprofundada em apenas uma escola, através de 

um estudo de caso. Foi realizado um diagnóstico situacional, com a aplicação 

de um questionário a 20 alunos do sexto ano do ensino fundamental de cada 

uma dessas escolas (survey), totalizando 100 alunos, escolhidos de modo 

aleatório. A análise deu-se por meio do programa estatístico SPSS (versão 

13.5). A seguir, detalhamos esses procedimentos. 

Ao reunir diferentes métodos, ou seja, método misto – qualitativo e 

quantitativo –, adotamos como suporte nos procedimentos para as estratégias 

de investigação os procedimentos sequenciais, definidos por Creswell (2007), 

nos quais os pesquisadores tentam elaborar ou expandir os resultados de um 

método com o outro. 

Segundo Creswell (2007, p. 33), o “[...] estudo pode começar com um 

método quantitativo, no qual teorias ou conceitos sejam testados, e depois 

prosseguir com um método qualitativo, envolvendo exploração detalhada de 

poucos casos ou de poucas pessoas”. 

A coleta de dados envolveu tanto dados numéricos como de 

informações de textos, de forma que o banco de dados final representou tanto 
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informações quantitativas como qualitativas. As estratégias para essa coleta se 

desenvolveram em dois momentos distintos: 

No primeiro momento da pesquisa foram aplicados questionários a 20 

alunos do sexto ano do ensino fundamental de cinco escolas públicas da 

cidade de Montes Claros (MG), totalizando 100 alunos, escolhidos de forma 

aleatória. Os questionários foram analisados por intermédio do programa 

estatístico Statistical Package for the Social Science – SPSS (versão 13.5). As 

variáveis foram analisadas utilizando análise descritiva estatística porcentual. 

Os dados foram distribuídos em porcentagem e frequência para melhor análise, 

que nos mostrou qual das escolas investigadas apresenta a implantação do 

jogo de xadrez de forma mais inovadora, organizada e emancipada. 

Tendo em vista a dimensão do universo estudado, esta pesquisa 

utilizou, em um primeiro momento da investigação, um levantamento tipo 

survey que, no nosso entendimento, é o que nos possibilita alcançar o universo 

pretendido. 

Segundo Babbie (2001), surveys são muito semelhantes a censos, mas 

deles se diferenciam porque examinam somente uma amostra da população, 

enquanto o censo geralmente implica uma enumeração da população toda. 

Posteriormente, em um segundo momento, foi privilegiada a abordagem 

qualitativa como proposta de uma investigação mais aprofundada. 

O resultado de análise dos questionários nos direcionou a um estudo 

qualitativo aprofundado, através de pesquisa participante em uma das escolas, 

sendo selecionada por critérios de implantação e desenvolvimento do jogo de 

xadrez de forma mais emancipada, organizada e sistematizada. 

No segundo momento da pesquisa, foi realizada observação de aulas e 

entrevista semiestruturada com um professor de Educação Física. A 

interpretação se realizou por análise de conteúdos e análises dos registros de 

observação, que foi feita cotidianamente sob formato do diário reflexivo. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999), no diário reflexivo, o 

pesquisador anota suas intuições, dúvidas, sentimentos, percepções 

relacionadas à investigação, bem como as razões metodológicas feitas durante 

o processo. 
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Este estudo passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estadual de Montes Claros com o parecer favorável 

1.375/2009. Os professores e seus respectivos discentes foram convidados a 

participar do estudo, quando foram informados sobre os procedimentos e 

objetivos, e assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em 

duas vias. 

 

5 Análise e discussão dos dados 
 

Na perspectiva de conhecer as concepções de educação que 

predominam nas práticas pedagógicas dos professores que ensinam xadrez, 

de identificar as abordagens didáticas do ensino do xadrez e estabelecer 

relações entre as práticas pedagógicas desse ensino com a formação docente, 

várias informações foram obtidas em diferentes comunidades escolares que 

tinham o jogo de xadrez como fenômeno educativo. Para compreender esse 

fenômeno dentro de uma perspectiva educacional, o caminho percorrido foi 

coerente e significativo, de acordo com os objetos de estudo aqui 

mencionados. 

Na busca pela amostra, foram escolhidas cinco escolas públicas da 

cidade de Montes Claros (MG), com a intencionalidade de estas apresentarem 

diferentes características quanto ao seu público, além da intenção de conhecer 

a realidade do ensino de xadrez nos vários extremos dessa cidade, já que as 

escolas situam-se nas regiões norte, sul, leste, oeste e central, o que foi 

suficiente para suprir as necessidades do estudo. Assim, foram abordados, em 

ambientes escolares de prática do xadrez, os indivíduos que constituiriam a 

população da referida pesquisa. 

Um questionário com 30 questões abertas e fechadas foi aplicado a 20 

alunos dos sextos anos do ensino fundamental de cada uma dessas escolas. 

Desta forma, obtivemos informações dos seus conhecimentos sobre as 

práticas pedagógicas do xadrez, bem como os aspectos didático-pedagógicos 

implicados no jogo. Como foco do estudo, a pesquisa limitou-se a três 

competências básicas referentes à visão dos alunos sobre: participação, 
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conhecimentos e estratégias da prática pedagógica dos professores diante do 

ensino de xadrez. 

Os resultados encontrados, nesse primeiro momento da pesquisa, nos 

levam a acreditar que o ensino do jogo de xadrez nas escolas necessita da 

atuação de professores com intensa capacidade de instrumentalização dos 

fundamentos da educação para garantir o xadrez como instrumento 

pedagógico capaz de envolver o corpo discente de forma satisfatória. 

O conhecimento do jogo de xadrez é constituído na interação do 

sujeito-objeto, via mediação, a princípio, do professor, sendo sua função 

principal a de orientar a construção do conhecimento, auxiliando para que o 

aprender tenha sentido, valorizando as pequenas descobertas e as novas 

dúvidas e, sobretudo, formulando novas questões e promovendo reflexões. 

De acordo com as análises dos questionários, a maioria dos 

professores de Educação Física, ao propor ensinar e desenvolver o jogo de 

xadrez, não percebem em suas ações pedagógicas as individualidades dos 

sujeitos cognitivos, sociais e afetivos diferenciados, autores de seus 

pensamentos e ações. Assim, não favorecem o envolvimento e o 

desenvolvimento dos alunos em situação lúdica do jogo. A visão de grande 

parte dos alunos aponta o pouco envolvimento, o descaso e a falta de 

conhecimentos das possibilidades do jogo de xadrez, o que nos possibilita 

afirmar que as práticas pedagógicas diante do xadrez adotadas nessas escolas 

são práticas descontextualizadas, sem fundamentação, ?prática pela prática? 

com uma devida ausência de fatores essenciais na formação do sujeito 

cognoscível e integral, prevalecendo aspectos técnicos do jogo dentro de uma 

concepção de educação tradicional. 

Contrapondo a ausência de unidade encontrada na maioria das 

escolas, evidenciamos em uma delas um conhecimento sistematizado e 

coerente na visão dos alunos quando indagados sobre o ensino de xadrez 

naquela escola, com um sistema de ensino-aprendizagem do xadrez bastante 

envolvente e comprometido com o processo de ensino-aprendizagem 

respaldado pela formação humana, sendo por nós apontado como um modelo 

de desenvolvimento do jogo de forma sistemática, organizada e intencional. 

Nessa instituição, a professora de xadrez foi capaz de provocar mudanças, 
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com o estabelecimento de estratégias cooperativas, dialógicas, interativas e 

transformadoras, o que reforça os efeitos positivos que ali foram vislumbrados 

resultando em uma educação através do (e pelo) jogo de xadrez. 

Portanto, essa escola passou a fazer parte de uma investigação mais 

aprofundada, priorizando a aproximação da pesquisadora com o ambiente 

pesquisado na utilização de suas percepções em prol do estudo. Foram eleitas 

quatro categorias para a análise dos resultados do estudo de caso: 

 

5.1 Intenções implícitas nas práticas pedagógicas 

 

As intenções implícitas nas práticas pedagógicas da professora foram 

facilmente perceptíveis no momento em que ela deixa claro seu compromisso 

político, técnico e pedagógico com o ato de ensinar, ao informar como iniciou a 

prática do xadrez na escola: 

 

Em uma reunião, o diretor colocou para todos os professores que tinha 

recebido alguns tabuleiros e que pretendia colocar no pátio em mesas de 

alvenaria, deixando livre, aí eu pedi pra ele mostrar, aí eu disse: nossa, mas 

esse material é de primeira! Não seria possível deixá-lo num local específico, 

coloquei pra ele assim: você me permitiria ensinar meus alunos e incluir o 

xadrez no meu planejamento anual? 

 

Essa prática educativa do professor no ambiente escolar é algo que 

transcende a simples participação e transmissão de conhecimentos, ele é 

sujeito de seu próprio trabalho e ator de sua pedagogia, pois é ele quem a 

modela, quem lhe dá corpo e sentido no contato com os alunos. A educação é 

algo além da simples iniciativa profissional em dominar os conteúdos e 

apresentar capacidade pedagógica para auxiliar na compreensão dos alunos. 

Nesse sentido, o professor é aquele que faz a mediação das relações 

educativas e, dessa forma, pode transformar a realidade escolar e social 

(TARDIF, 2007). Colocar os tabuleiros de xadrez em locais de fácil acesso, 

deixando-os livres para que os próprios alunos estabelecessem uma relação de 

aprendizagem com o jogo não é, em medida alguma, uma atitude viável diante 
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do processo de formação humana que se caracteriza, em tese, por uma 

intervenção comprometida. Nesse aspecto, foi louvável a atitude da professora 

ao intervir propondo que o ensino fosse direcionado. 

Nessa perspectiva, Freire (2005, p. 25, grifo nosso) destaca que "[...] 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção, e nas condições de verdadeira aprendizagem 

os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 

reconstrução do saber ensinado.” 

Ao ser indagada sobre o porquê do ensino do xadrez na escola em que 

trabalha, obtivemos a seguinte resposta: 

 

Porque como foi um aprendizado que tive, no meu tempo de faculdade, eu 

sempre quis. Sempre por onde passei que tinha, havia ou os diretores se 

propunham a providenciar, eu sempre trabalhei o xadrez. (Sempre trabalhou?) 

Sempre trabalhei. Mas esse é o segundo local onde eu encontro uma 

estrutura... (Perfeita?) Exato! Agora aqui foi a melhor estrutura... além de 

tabuleiros, tem uma sala própria. 

 

Com base nos estudos de Cunha (2005), os saberes que podem ser 

observados no professor são o resultado da apropriação que ele faz da prática 

e dos saberes histórico-sociais. A apropriação é uma ação recíproca entre os 

sujeitos e os diversos âmbitos ou integrações sociais. Só que elas são 

diferentes nos sujeitos, eles se apropriam de diferentes coisas em função de 

seus interesses, valores e crenças. Isso é demonstrado pelo diferenciamento 

existente entre o comportamento dos professores que seguem propostas 

pedagógicas distintas, refletindo e antecipando sua história. 

Para tanto, o conhecimento acadêmico que a professora adquiriu 

durante seu processo de formação foi revelado como aprendizado significativo, 

tomado como necessário, capaz de ser apresentado em suas ações 

pedagógicas. 

Corroborando essa perspectiva, Tardif (2007) nos diz que os saberes 

são plurais, formados pelos saberes da formação profissional, saberes 

disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Para ele, o 
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professor é “[...] alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da 

educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 

experiência cotidiana com os alunos” (TARDIF, 2007, p. 39). 

  

5.2 Concepções de educação 

 

De acordo com os dados levantados, inferimos uma concepção de 

educação dialética, evidenciando-se professora e alunos apropriando-se de 

uma prática social vivenciada por eles em suas realidades, articulando 

conteúdos com saberes e vivências culturais na apropriação do conhecimento. 

Foi viável considerar a inserção da professora como ser histórico 

dentro de um contexto sociocultural atuante com uma postura crítica, reflexiva, 

criativa, inovadora, e ainda, de forma tímida, interdisciplinar, com isso, 

contribuindo efetivamente para uma prática pedagógica comprometida. 

Corroborando essas evidências, destacamos algumas falas da professora: 

 
Eu considero o xadrez um conteúdo muito importante, desde que, a partir do 

momento que ele trabalha o ser humano de forma toda, né, então ele propicia a 

melhora de memorização da pessoa, a solidariedade, ele trabalha princípios 

morais, sabe... a formação de caráter, eu vejo tudo isso no jogo de xadrez, eu 

consigo enxergar tudo isso no xadrez. 

 
Considera-se, assim, que o docente, em sua trajetória, constrói e 

reconstrói seus conhecimentos conforme a necessidade de utilização destes, 

sua experiência, seus percursos formativos e profissionais. Dessa forma, é 

importante considerar o processo de formação e vivência pessoal de cada 

professor refletido em suas ações pedagógicas. 

 

[...] porque é um jogo de honestidade, né?. Por que você fala que é um jogo de 

honestidade? Por que ele não aceita golpe baixo, nem blefe, você tem que ser 

franco... apesar de ele ser em alguns momentos violento... por que é uma 
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batalha, não é mesmo? É, nele trava-se uma batalha... mas em momento 

algum você é desleal um com outro, tem que ser cara a cara, frente a frente. 

As falas da professora vêm respaldar a nossa forma de classificá-la 

como atuante dentro de uma concepção de educação dialética. 

 

(E nas aulas você faz essa mediação com os alunos?) Faço, faço... Relaciono 

sim, porque eu aprendi assim, e coloco para eles esses valores... Valores de 

caráter... que é cobrado na vida e no xadrez e também... quando a gente 

aprende realmente, nós percebemos e parece que volta pra si, você vivencia 

tão bem o xadrez... que dá impressão que você é o rei. 

 

Esse relato parece estar relacionado à ideia de que muito do que 

fazemos reflete nosso relacionamento, mantido em algum lugar dentro de nós, 

com aqueles que nos ensinaram. Algumas vezes, há quase o estranho 

sentimento de sustentar suas relações internas com seus próprios professores 

e ídolos. A influência dos professores em nossas vidas também foi enfatizada 

por Freud (1970, p. 282), quando escreveu: "É difícil dizer se o que exerceu 

mais influência sobre nós e teve importância maior foi a nossa preocupação 

pelas ciências que nos eram ensinadas, ou a personalidade de nossos 

mestres". 

 

Nesse sentido, Freire (2006, p. 33) corrobora que, 
 

Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 
amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 
educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser 
humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação 
moral do educando. Educar é substantivamente formar. 

 

Conforme o jogo é apresentado pela professora como fator de 

concentração e silêncio e, nesse sentido, apontado como caráter de seriedade 

presente, faz-se necessário contrapor tais características com os conceitos de 

jogo e, para isso, apoiamo-nos em Huizinga (2007), que aponta o jogo à 

primeira vista oposto à seriedade, sendo uma afirmação imediatamente 

refutada pelo mesmo autor ao afirmar: “[...] caso pretendamos passar de o jogo 
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é não-seriedade para o jogo não é sério, imediatamente o contraste tornar-se-á 

impossível, pois certas formas de jogo podem ser extraordinariamente sérias” 

(2007, p. 8). 

5.3 Abordagens didáticas 

  

Ao ser indagada sobre quais benefícios o xadrez traz para seus alunos, 

mais uma vez, a professora foi contundente e precisa referenciando as ações 

do jogo com situações da vida diária: 

 

Nossa!!! Como tem!...concentração, importantíssimo para nossos alunos..., tão 

importante nos dias de hoje, nessa vida de hoje... tão corrido, que nós não 

conseguimos parar para refletir e observar o meio, né? Então... Tudo que 

acontece em nosso redor, então... o xadrez nos proporciona isso, desenvolver 

esse tipo de capacidade de observar por vários ângulos, né?... e às vezes você 

só foca de uma forma na sua vida, como sair de um problema e tem variáveis... 

que o jogo te propõe isso... te proporciona isso... desde que você tenha calma, 

paciência... cautela. 

 

Percebemos nas falas da professora a nítida relação do xadrez com a 

vida cotidiana. No tabuleiro simulamos lutas que servem de preparação para as 

provas mais importantes, que são as da vida. O esporte fornece uma 

oportunidade ímpar nesse sentido, ao ofertar um simbolismo de situações 

adequadas para as lutas diárias. Ao ser derrotado após uma intensa batalha 

intelectual, olhamos para o adversário e apertarmos sua mão como gesto de 

reconhecimento pela sua atuação. Lidar com o ganhar e perder é tema 

constante no cotidiano de quem joga xadrez. Isso o prepara para os sucessos 

e insucessos dos desafios maiores que enfrentamos em nossas existências. As 

derrotas e vitórias na vida devem ser vistas como um processo de evolução 

natural, encaradas com tranquilidade e sabedoria; assim, o xadrez é útil como 

objeto de simulação de fatos da vida cotidiana, em que ganhar e perder, 

tomada de decisão, criatividade, estar sempre atento para soluções de 

problemas cada vez mais urgentes e complicados fazem parte do jogo e da 

vida. 
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Portanto, muito além dos elementos referentes ao xadrez apenas como 

esporte, “é necessário propiciar processos enxadrísticos de ensino e 

aprendizagem envolvendo seus aspectos pedagógicos, culturais e científicos, 

assim como a introdução à regra, à história do jogo, à manifestação artística, 

entre outros” (SÁ; TRINDADE; LIMA FILHO; VALLE, 2005, p. 152). 

 
5.4 Relações entre prática pedagógica e formação docente 

  

Foi perguntado sobre qual a preparação da professora para o ensino do 

xadrez: Eu tive uma preparação acadêmica... eu aprendi na faculdade... (Você 

teve a disciplina?) Eu tive a disciplina de esportes complementares que tinha o 

jogo de xadrez. (E depois disso?) Depois da faculdade eu fiz algumas oficinas 

e cursos. 

O xadrez nas escolas não deve ser ensinado como fim em si mesmo. 

Não é apenas um jogo a ser ensinado como passatempo ou um desporto para 

a disputa de prêmios em torneios escolares, mas sim um meio didático-

pedagógico com múltiplas utilidades, um elemento motivador da aprendizagem 

interdisciplinar. Saber utilizar essa potencialidade requer sensibilidade, 

criatividade e, principalmente, preparação didático-pedagógica, para obter 

resultados positivos. Nesse aspecto, a formação básica e continuada da 

professora certamente favorece seu envolvimento na condução de sua práxis. 

Nesse sentido, Veloso e Sá (2009) apontam que, apesar de ser 

apresentado em várias áreas do conhecimento humano, o jogo, pouco 

compreendido, é reduzido a um simples objeto de estudo, desconsiderado 

pelas várias possibilidades que sua prática pode oferecer. 

Assim, concretizar a corporalidade como eixo organizador e norteador 

único da Educação Física escolar é reconhecer que o atual modelo escolar não 

dá conta de tratar a proposta de formação humana em toda sua plenitude. 

Resumir a seu objeto de ação apenas a sua dimensão motriz talvez seja a 

maior das dificuldades de legitimação da Educação Física no espaço escolar. 

A Educação Física, como parte do processo educativo, reconhecida 

como disciplina pedagógica que compõe a grade curricular da educação 

formal, contempla princípios e fins da educação. Assim, cabe ao professor de 
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Educação Física buscar novas experiências e participar da construção de suas 

ações e práticas, para que este seja o vetor da produção de cultura, e não 

apenas de sua reprodução. 

6 Considerações finais 
 

Quanto ao ensino do xadrez em algumas escolas investigadas, as 

abordagens didáticas se confundem com uma “prática pela prática”, vendo-o 

tão-somente como um jogo pelo jogo, fundamentado apenas nos seus 

aspectos técnicos, sem acompanhamento pedagógico adequado, sem 

professores comprometidos com o ensinar e sem estrutura física adequada 

para o desenvolvimento das suas múltiplas dimensões e potencialidades 

pedagógicas. Este estudo também levanta muitos argumentos e indícios da 

utilidade do xadrez como subsídio pedagógico a ser inserido em meio escolar, 

para uma educação em valores humanos, por meio da vivência, reflexão e 

práxis inovadora desenvolvida. A pesquisa teve por assertiva que, através de 

uma atuação didático-pedagógica comprometida, podemos levar às escolas 

novos conceitos de relações humanas, resgatando valores por meio do xadrez 

que oportunizem o aprimoramento de aspectos cognitivos, afetivos e sociais, 

princípios importantes na busca de uma educação de qualidade. 

Com o intuito de transpor ao xadrez as concepções condicionantes do 

ato educativo, conseguimos vislumbrar essa transferência em muitos 

momentos da ação pedagógica inovadora e, sobretudo, comprometida. A 

educação implica contribuir para a constituição de um sujeito social e cultural 

que possa viver e conviver bem em sociedade, dela participando de forma ativa 

e produtiva, imbuído de valores de cidadania. As práticas pedagógicas do 

xadrez baseadas em um processo discursivo e dialógico são capazes de 

provocar mudanças quando compreendidas como processo dinâmico, ativo e 

singular, quando o sujeito internaliza seus preceitos, os transforma e intervém 

no universo que o cerca. Diante disso, enfatizamos que as ações pedagógicas 

com o xadrez necessitam ser encaradas como um importante momento de 

aquisição de conhecimentos e, como tal, precisam ser valorizadas pela 

comunidade escolar, pela estrutura curricular e pelos profissionais da 

educação. 



318 

 

As reflexões desveladas neste estudo ressaltam a importância de esse 

jogo, quando inserido no contexto educacional, ser percebido por uma 

complexidade da prática pedagógica dos elementos que o permeiam. Somente 

assim será capaz de contribuir para a formação integral dos alunos. 

Não seremos conclusivos, pois esta pesquisa abre novas possibilidades, 

considerando que ainda há muito a ser desvelado, no sentido de possibilitar a 

integração do xadrez na estrutura pedagógica da escola, levando a uma 

necessária reflexão sobre essa implantação. Principalmente, a proposta de 

lançar um olhar crítico sobre as abordagens didáticas do xadrez em escolas, 

descrevendo-as e, posteriormente, estabelecendo relações entre alguns 

aspectos, tais como a formação do professor, o perfil docente, a concepção 

pedagógica da escola sobre o xadrez, para, com isso, realizar a implantação do 

seu ensino em âmbito escolar não apenas como atividade extracurricular, mas 

também contemplado na cultura escolar de forma integrada. 

 
Referências 
 
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências 
naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. S. Paulo: Pioneira, 1999. 
 
BABBIE, E. Métodos de pesquisas de survey. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 
 
CELANTE, A. R. Pinóquio e a experimentação pessoal na infância: reflexões 
sobre o jogo no processo socioeducativo. In: FREIRE, J. B. (Org.). O jogo 
dentro e fora da escola. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 71-96. 
 
CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e 
mistos. Trad.: Luciana de Oliveira Rocha. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 
CUNHA, M. I. da. O bom professor e sua prática. Campinas: Papirus, 2005. 
 
DUFLO, C. O jogo: de Pascal a Schiller. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
 
FREIRE, J. B. O jogo: entre o riso e o choro. 2. ed. Campinas: Autores 
Associados, 2005. 
 
_____; LISBOA, A. M. A inteligência em jogo no contexto da educação física 
escolar. Motriz, Rio Claro: Unesp, v. 11, n. 2, p. 121-130, maio/ago. 2005. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 34. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
 



319 

 

FREUD, S. As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. Rio de Janeiro: 
Imago, 1970. v. 11. 
 
GARCIA, M. A. A transcendência interdisciplinar do xadrez na construção do 
processo de ensino/aprendizagem no campo e na cidade. 111 f. Monografia 
(Trabalho Final de Curso em Educação) – Universidade de Brasília, DF, 2008. 
 
GÓES, D. de C. O jogo de xadrez e a formação do professor de matemática. 
106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2002. 
 
HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: 
Perspectiva, 2007. 
 
SÁ, A. V. M. de. Contribuição do xadrez para o desenvolvimento escolar. In: 
CALLEROS, C. Xadrez: introdução à organização e à arbitragem. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2006. p. 111-123. 
 
_____. História do xadrez. In: CALDEIRA, A. Para ensinar e aprender xadrez 
na escola. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. p. 11-20. 
 
_____. Le jeu d’échecs et l’éducation: expériences d’enseignement échiquéen 
en milieux scolaire, périscolaire et extra-scolaire. 432 f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Université de Paris 10, Nanterre, França, 1988. 
 
_____. O xadrez e a educação: experiências de ensino enxadrístico em meios 
escolar, periescolar e extra-escolar. Série Documental: Eventos (Seminário 
Sobre Novas Perspectivas da Educação Matemática no Brasil), Brasília: 
MEC/Inep, 1994. v. 2, p. 51-64. 
 
_____; TRINDADE, S. H. S.; LIMA FILHO, A. B. A.; VALLE, A. Xadrez: 
atividades complementares. In: FREIRE, J. B. et al. Iniciação esportiva. 
Brasília: Centro de Educação a Distância da UnB, 2005. p. 141-160. 
 
SHENK, D. O jogo imortal: o que o xadrez nos revela sobre a guerra, a arte, a 
ciência e o cérebro humano. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
 
SILVA, W. da. Processos cognitivos no jogo de xadrez. 184 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, 
2004. 
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 
2007. 
 
TRINDADE JÚNIOR, W. J. A didática do ensino do xadrez nas escolas no 
município de João Pessoa – PB. Monografia (Especialização em Educação) – 
Centro Universitário de João Pessoa, João Pessoa, PB, 2006. 
 



320 

 

VELOSO-SILVA, R. R. Práticas pedagógicas no ensino-aprendizado do jogo de 
xadrez em escolas. 142 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
de Brasília, Brasília, DF, 2009. 
 
VELOSO, R. R.; SÁ, A. V. M. de. Reflexões sobre o jogo: conceitos, definições 
e possibilidades. Revista efdeportes, Buenos Aires, v. 14, n. 132, maio 2009. 
Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd132/reflexoes-sobre-o-
jogo.htm>. Acesso em: 25/05/2010. 



321 

 

Frequência cardíaca, variabilidade da frequência 
cardíaca e o desempenho em uma partida de xadrez 

 

 

Luciano Bertol Teixeira 

Mariana Lopez 

Emílio Takase 

 

 

 

 

1 Introdução 
 

A condição desportiva do xadrez assinala preocupações quanto ao 

rendimento ou desempenho de seus praticantes (RUBIO, 1999). Com o intuito 

de aprimorar seus rendimentos, os praticantes de modalidade esportivas, 

tradicionalmente, dedicam-se a treinamentos físicos, técnicos e táticos, vindo a 

adquirir, nesses quesitos, patamares de rendimento muito próximos 

(WEINBERG; GOULD, 2001). Esses atletas de alto rendimento buscam, 

portanto, outros recursos para que possam sobressair entre os concorrentes, 

como o manejo dos aspectos psicológicos e psicofisiológicos, tal como o 

estresse e a ansiedade (AYAN, 2005).  

O Sistema Nervoso Autônomo (SNA) envolve-se nesse processo 

sendo o meio que assegurará e regulará as alterações necessárias à 

preparação do organismo, responsável pela regulação dos músculos lisos, 

cardíaco e das glândulas, tendo inervações com os órgãos do corpo. Constitui-

se de dois sistemas: o simpático (estimula e aumenta os batimentos cardíacos) 

e parassimpático (diminuiria a frequência cardíaca) (ANDREASSI; FICHERA, 

2000; CARLSON, 2002; DISHMAN et al., 2000; JUNQUEIRA JUNIOR, 1998; 

MARGIS et al., 2003). 

Os componentes aferentes e eferentes do sistema nervoso autônomo 

intervêm no funcionamento do coração, que responde e se adapta às 

condições fisiológicas. Isso se deve à influência da atividade de fibras pós-
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ganglionares simpáticas dos gânglios cervical inferior e torácicos mais altos e 

também por fibras pós-ganglionares parassimpáticas, que terão, como uma das 

principais características, a modificação da frequência de seus batimentos 

(MOREIRA, 2006). A reação cardiovascular tende a elevar a frequência 

cardíaca em momentos ansiogênicos, situações de estresse e pelo esforço 

físico, com influências biológicas de origem multifatorial. Em consequência, 

aumenta a força de contração cardíaca, o volume de sangue bombeado e a 

pressão de ejeção. Por outro lado, a estimulação vagal diminui a frequência 

cardíaca com moderada redução da contração cardíaca, pois as fibras vagais 

estão distribuídas, principalmente, mais para os átrios do que para os 

ventrículos, onde ocorre o poder de contração cardíaca. Essas alterações 

resultam na modulação da frequência cardíaca e da variabilidade da frequência 

(CONNOR et al., 2000; NUNES et al., 2007; RIBEIRO et al., 2000). 

A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) diz sobre as variações do 

ritmo cardíaco de um indivíduo durante algum tempo, considerando o intervalo 

de tempo (milissegundos) entre cada batimento cardíaco daqueles que 

compõem o período a ser observado. Com esses dados, é possível a análise 

da média do tempo entre os batimentos e a observação da alternância desses 

intervalos de tempo. Havendo grandes oscilações da extensão dos intervalos 

entre os batimentos, existirá maior variabilidade da frequência cardíaca para o 

período total de tempo que se esteja considerando. Quando ocorre pouca 

oscilação, há pouca variabilidade, ou seja, o coração bate mais ritmadamente. 

Essas alterações ocorrem secundariamente à respiração, estresse físico, 

exercício, alterações hemodinâmicas e metabólicas, moduladas pelo sistema 

nervoso autônomo (BARROS; BRITO, 1998; BARROS NETO, 1996; 

CARVALHO et al., 2001; RASSI JUNIOR, 2000; SILVA; JANUÁRIO, 2005; 

TASK FORCE, 1996). 

A verificação da VFC e o seu registro são possíveis por meio de 

equipamentos sensíveis à atividade elétrica do coração, como 

eletrocardiograma, Holter e alguns frequencímetros atuais que integram este 

recurso, como exemplo as pesquisas de Fronchetti et al. (2005) e Nakamura et 

al. (2005). Essas ferramentas de avaliação do equilíbrio da atuação dos ramos 

simpático e parassimpático do sistema nervoso autônomo no controle da 
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frequência cardíaca mostram-se como método não invasivo, favorecendo a 

utilização desses parâmetros por profissionais da saúde (BARROS; BRITO, 

1998; CARVALHO et al., 2001; NUNES; RUBIRA; FRANCO; OSÓRIO, 2007; 

RIBEIRO; MORAES FILHO, 2005). 

Existem algumas evidências que indicam uma associação entre 

ansiedade e diminuição da taxa de variabilidade da frequência cardíaca 

(KAWACHI; SPARROW; VOKONAS; WEISS, 1994; OFERHAUS, 1980). 

Também foram encontradas alterações na faixa da alta frequência da VFC que 

apresentou diminuição sobre estresse mental (DISHMAN et al., 2000; SLOAN 

et al., 1994). Outras pesquisas indicaram que a depressão está associada com 

redução da VFC, o que sugere influências em lobo frontal (FRÁGUAS JÚNIOR, 

2002; KARAVIDAS et al., 2007; LEHOFER et al., 1997; RECHLIN; WEIS; 

SPITZER; KASCHKA, 2000; YERAGNI et al., 1994). 

Althaus et al. (1998) sugerem que durante a atividade mental pode 

haver uma diminuição da VFC, em específico na alta frequência (AF), pela 

retirada do sistema parassimpático ou pelo aumento do ritmo respiratório. 

Ocorrendo flutuações nos índices correspondentes à faixa de baixa frequência 

da VFC, Jorna (1992) e Mulder (1992) creditam o fato a uma baixa adaptação à 

demanda de uma atividade mental. 

Thayera e Brosschot (2005) investigaram a repercussão de 

desativação do córtex frontal nos comportamentos cardíacos. Segundo os 

autores, quando o córtex pré-frontral fica desligado por qualquer razão, a ação 

inibitória parassimpática retrai-se e uma relativa dominância simpática 

associada com a desinibição de circuitos defensivos é liberada, o que pode ser 

patogênico quando sustentado por longos períodos. Esse estado é indicado por 

baixa VFC, que é marcada por pouca ativação parassimpática e hipoatividade 

pré-frontal. Neste estudo, a VFC mostrou-se associada com melhores tempos 

de reação e precisão, o que é compatível com a ligação entre mediação vagal, 

habilidade inibitória e função do lobo frontal em tarefas associadas com função 

executiva e, portanto, que requerem atividade pré-frontal. 

Com isso, este estudo tem como interesse a investigação das 

respostas cardíacas em relação à tomada de decisão no contexto do xadrez, 

com os seguintes objetivos: analisar as respostas psicofisiológicas da 
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Frequência Cardíaca e da Variabilidade da Frequência Cardíaca com o 

processo de tomada de decisão durante uma partida competitiva de xadrez; 

verificar a relação da Frequência Cardíaca e da Variabilidade da Frequência 

Cardíaca e da autoavaliação do enxadrista para as suas jogadas realizadas; 

discutir a relação da Frequência Cardíaca e da Variabilidade da Frequência 

Cardíaca com a avaliação feita pelo software Fritz das jogadas realizadas pelo 

enxadrista; e observar a relação da Frequência Cardíaca e da Variabilidade da 

Frequência Cardíaca com a avaliação feita pelo enxadrista sobre quanto se 

considerava com esperança de vitória no jogo a cada jogada. 

 
2 Método 

 
Este estudo investiga se a frequência cardíaca e a variabilidade da 

frequência cardíaca podem ser, de alguma forma, sinalizadores para a 

qualidade da tomada de decisão. Dessa forma, pode-se considerar que a 

pesquisa em questão assemelha-se a uma proposta de estudo de caso 

exploratório/descritivo. 

O trabalho baseou-se, fundamentalmente, nas jogadas realizadas pelo 

enxadrista participante com o registro da atividade cardiovascular em cada 

jogada. Os sujeitos de análise tornam-se cada um destes segmentos de 

atividade cardíaca e geram-se 61 objetos de análise. 

Trata-se de uma pesquisa correlacional que procurou identificar 

regularidades entre: a) a qualidade das tomadas de decisão para a escolha de 

jogadas no xadrez; b) valores da frequência cardíaca; e c) variabilidade da 

frequência cardíaca em cada tomada de decisão, representada pela escolha 

efetiva de cada jogada. Buscou-se assim estabelecer uma relação entre essas 

medidas de forma quantitativa. 

Mostrou-se como variável a qualidade em cada tomada de decisão, 

sendo pertinente uma autoavaliação do enxadrista em cada jogada efetivada. 

Utilizou-se também o software Fritz, versão 09, para uma segunda avaliação. 

As demais variáveis referem-se a dados obtidos através do registro das 

características do comportamento cardiovascular que foram estipuladas pelo 

HRV Analysis Software versão 1.1. 
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Aproximam-se do conceito de variáveis dependentes dos estudos 

experimentais: média do intervalo R-R, desvio-padrão de R-R, média da FC, 

desvio-padrão da FC, RMSSD, frequência pico BF, frequência pico de AF, BF 

power em unidades normalizadas (%), AF power em unidades normalizadas 

(%), e razão BF/AF. 

Índices de variabilidade da frequência cardíaca no domínio da 

frequência e no domínio do tempo apresentam características distintas do 

sistema nervoso autônomo em condições fisiológicas e patológicas. Sendo os 

índices do domínio da frequência, por exemplo, capazes de informar que ramo 

do sistema simpático está sendo o principal fator para a expressão de 

determinada condição cardíaca (RIBEIRO; MORAES FILHO, 2005). 

No controle das variáveis intervenientes foi considerada a alimentação 

do dia anterior ao teste, que não incluiu bebidas alcoólicas nem à base de 

cafeína; o tempo e a qualidade do sono dos participantes; controle da 

luminosidade e temperatura do ambiente e a ingestão de drogas 

betabloqueadoras, que demonstram relação com a atividade cardíaca 

(BARROS; BRITO, 1998; REIMÃO; INOCENTE, 2002). Sobre a ação dos 

fármacos, em específico, Barros e Brito (1998) relatam que os dados sobre a 

relação entre drogas antiarrítmicas (quinidina, amiodarona, propafenona, etc.) e 

a VFC são escassos. Já os relatos em geral sobre o uso de B-bloqueador 

mostram efeitos mais consistentes sobre a expressão da VFC, que são de 

difícil controle. 

Sobre o condicionamento físico, Ribeiro e Moraes Filho (2005) 

explicam que, além de seu efeito agudo, a prática regular de exercícios é capaz 

de influenciar o SNA simpático e parassimpático a longo prazo. Atletas 

condicionados aerobicamente apresentam frequência cardíaca mais baixa em 

repouso e também durante o exercício. Esse fato pode ser atribuído à redução 

da frequência cardíaca intrínseca, ao aumento do tono parassimpático e à 

diminuição do tono simpático. 

O estudo de um caso elimina os problemas apresentados e é 

adequado à intenção desta pesquisa. Este estudo teve como proposta explorar, 

entre diferentes características e formas de visualizá-las, quais poderiam, e se 

realmente poderiam, ser usadas para identificarmos uma condição de alto 
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desempenho. A possível interveniência do fator experiência do participante 

também passa a não ter efeito sobre a seleção de um participante. 

 

2.1 Participante 
 
Foi escolhido um enxadrista do sexo masculino, universitário, com 

idade de 25 anos. Pesquisadores demonstraram que a variabilidade da 

frequência cardíaca pode sofrer alterações em função dos níveis hormonais 

(SHARPLEY et al., 2000). Com isso, a maioria dos dados de que dispomos 

para comparações advém dessa população. Como pretendíamos trazer 

contribuições aos esportistas de alto rendimento, procurou-se por um jogador 

neste nível. Para isso, foi observada a classificação no Rating da 

confederação, no qual se considera que o jogador “expert” deva ter entre 800 e 

2000 pontos, o que é o caso do participante desta pesquisa. Os enxadristas 

podem ser classificados em níveis de habilidade através deste sistema de 

classificação, que é adotado mundialmente. Assim, experimentos feitos em 

qualquer país podem ser comparados com maior precisão (SILVA, 2004). 

 

2.2 Instrumentos 
 

- Monitor de frequências cardíacas (Monitor FC Polar S810i): Foi utilizado 1 

monitor de frequência cardíaca da marca Polar®, modelo S810i. Pesquisas 

como as de Nakamura et al. (2005) também utilizaram o cardiofrequencímetro 

Polar®, modelo S810i, para o registro dos intervalos R-R de seus participantes. 

- Software Fritz: O programa Fritz foi desenvolvido pela empresa alemã 

ChessBase, e atualmente encontra-se na versão 9. Segundo Silva (2004), é o 

software disponível comercialmente mais desafiante para se jogar e analisar 

partidas de xadrez, sendo o favorito entre os profissionais. Uma característica 

importante do Fritz é que há uma ferramenta de análise que possibilita 

examinar uma posição ou partida, oferecendo uma imagem clara dos erros 

cometidos, além de calcular o tempo gasto em cada jogada. Cada partida foi 

submetida a dois tipos de análises: a Análise Completa e a Comprovação de 

Descuidos, que indicaram os mesmos valores. 
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- Ficha de dados: Esta ficha foi utilizada para agruparmos os dados relevantes 

à pesquisa de cada jogada do participante. Nela estão contidos os dados que 

foram requisitos para o controle de variáveis intervenientes e a possibilidade de 

descarte dos dados afetados. 

  

2.3 Procedimentos para a coleta dos dados 
 
O participante selecionado foi levado a uma sala climatizada para 

temperaturas entre 24 e 26 ºC e bem iluminada por luzes artificiais, para que 

fosse mantido o padrão de luminosidade. Nessa ocasião, o participante 

ambientou-se ao local, aos equipamentos que compõem o monitor de 

frequência cardíaca e à forma de interação com o software Fritz. Na 

oportunidade, foi ainda informado ao participante que este deveria evitar, no dia 

anterior à realização da competição/experimento, exercitar-se, tomar bebidas 

estimulantes como café ou energéticos e bebidas alcoólicas, e procurar dormir 

bem. 

Os experimentos foram realizados no horário em que o jogador estava 

habituado a desempenhar atividades cognitivas ou mesmo de realizar partidas 

de xadrez. No dia do experimento, um computador estava preparado na sala 

para receber o enxadrista. Foi fixada a cinta torácica do monitor de frequência 

cardíaca, conforme os manuais dos equipamentos. 

Durante cinco minutos, foram registrados os dados que serviram como 

indicadores para estado de repouso, linha de base. Após esse momento, 

quando o participante voltou-se de frente para o computador, foram-lhe 

informados os procedimentos específicos de acordo com os quais deveria agir 

para a realização do experimento. No momento anterior à realização do 

experimento, foi comunicado ao jogador que deveria realizar duas partidas de 

xadrez contra o programa Fritz, que estava configurado para o mais alto grau 

de dificuldade, na modalidade de xadrez rápido, para a qual existe a restrição 

de que jogo seja encerrado em 30 minutos (o jogador era familiarizado com as 

regras e modalidades de jogos). Solicitou-se que o jogador fizesse suas 

jogadas tentando realizar sempre a melhor possível. O enxadrista realizou duas 
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partidas, tendo iniciado a primeira partida com as peças brancas e, na segunda 

ocasião, jogou com as pretas. 

 

2.4 Procedimentos para análise dos dados 
 

Os registros feitos pelo frequencímetro puderam ser acessados através 

do software Polar Precision Performance e exportados em três arquivos 

(repouso, jogo 01 e jogo 02), com a possibilidade de serem importados pelo 

HRV Analysis Software. Esta compatibilidade foi total, pois a empresa que 

desenvolveu o HRV Analysis utilizou-se, justamente, de amostras geradas a 

partir de frequencímetros da marca Polar® (NISKANEN et al., 2002). 

A ficha de dados prestou fundamental auxílio inicial, possibilitando a 

organização dos dados do participante para cada um dos jogos e a 

organização dos dados gerados pelo HRV Analysis Software. Servimo-nos do 

pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 08, 

para os testes correlacionais, utilizando-nos daqueles testes para medidas não 

paramétricas em conformidade com a natureza de nossos dados coletados, 

frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca. 

No banco de dados, considerou-se cada jogada como um sujeito de 

estudo, a fim de possibilitar comparações entre diferentes movimentações e 

seus correlatos. Sendo assim, contou-se com 61 jogadas (n=61).  

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e 

inferencial. Na primeira etapa, foram apresentados os resultados gerais das 

jogadas e dos dados de frequência e variabilidade cardíaca, incluindo medidas 

de tendência central e variabilidade. Nessa etapa, as variáveis contínuas foram 

testadas em relação à normalidade de distribuição (valores de assimetria, 

curtose e teste de kolmogorov-smirnov). Como algumas variáveis apresentam 

desvios significativos de normalidade (p<0,05), os dados foram correlacionados 

por meio de Spearman’s rho ou correlação parcial. 

Para comparar a qualidade das jogadas (vantajosas e desvantajosas), 

utilizou-se teste t independente, pois as variáveis referentes à frequência e 

variabilidade cardíaca apresentaram distribuição normal. O intervalo de 

confiança adotado foi de 95%, sendo o nível de alfa ajustado em p<0,05. 
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2.5 Procedimentos éticos 
 
Esta pesquisa foi conduzida sobre claros parâmetros éticos, e, para 

isso, os procedimentos estão de acordo com a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, que exige a anuência por escrito dos sujeitos da pesquisa 

ou seu representante legal, mediante explicação completa e pormenorizada da 

natureza da pesquisa e dos possíveis incômodos ou benefícios que podem 

ocorrer em decorrência da pesquisa. 

 

3 Resultados 
 

As análises demonstradas referem-se ao período total de registro para 

a situação de repouso, durante a primeira e a segunda partidas. 
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IMAGEM 1 - GRÁFICOS E TABELAS DO HRV ANALYSIS SOFTWARE 
PARA O PERÍODO DE REPOUSO 

 
 
No gráfico das séries de tempo RR, percebemos que o intervalo de 

tempo, em segundos, entre os batimentos teve uma variação na escala do 

gráfico que foi de 0,55 até 0,7 segundo, e que a maioria do tempo dos 

intervalos RR era próxima a 0,6 segundo. Sobre os dados VFC do domínio da 

frequência, observa-se predomínio da atividade simpática, representada por 

BF, e considerável atividade parassimpática. A variação da frequência cardíaca 

oscilou entre 85 e 105 batimentos por minuto, tendo a média estabelecida em 

97 bpm, considerada alta para a idade do participante e sexo masculino. 
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IMAGEM 2 - GRÁFICOS E TABELAS DO HRV ANALYSIS SOFTWARE 
PARA O PRIMEIRO JOGO 

 
 

 

No gráfico das séries de tempo RR, percebemos que os batimentos 

tiveram uma variação na escala do gráfico que foi de 0,5 até 0,7 segundo, e 

que a maioria do tempo dos intervalos RR era próxima a 0,6 segundo. Sobre os 

dados VFC do domínio da frequência, observa-se predomínio da atividade 

simpática, representada por BF, e pouca atividade parassimpática. A variação 

da frequência cardíaca oscilou entre 80 e 120 batimentos por minuto, tendo a 

média estabelecida em 99 bpm. 
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IMAGEM 3 - GRÁFICOS E TABELAS DO HRV ANALYSIS SOFTWARE 
PARA O SEGUNDO JOGO 

  

 

 

No gráfico das séries de tempo RR, percebemos que os batimentos 

tiveram uma variação na escala do gráfico que foi de 0,55 até 0,75 segundo, e 

que a maioria do tempo dos intervalos RR era próxima a 0,65 segundo. Sobre 

os dados VFC do domínio da frequência, observa-se predomínio da atividade 

simpática, representada por BF, e pouca atividade parassimpática. A variação 

da frequência cardíaca oscilou entre 80 e 105 batimentos por minuto, tendo a 

média estabelecida em 93 bpm. 
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De forma mais específica, seguimos a apresentação dos dados, 

primeiramente sendo descritos os resultados gerais da frequência cardíaca e 

variabilidade da frequência cardíaca em repouso (linha de base) e nos jogos 1 

e 2. Os dados referentes aos tempos de jogos e jogadas também estão 

descritos a seguir. 

O primeiro jogo teve duração de 986,7 segundos (DP=657,1), somando 

45 jogadas, que duraram aproximadamente 42 segundos cada (DP=36,9). O 

segundo jogo teve duração de 307 segundos (DP=204,5), contando com 17 

jogadas, num total de 17 lances, que duraram em média 36,7 segundos 

(DP=24,1). 

 No jogo 1, ocorreu um empate. A média de autoavaliação da 

jogada pelo participante foi de 3,64 (DP=0,712), o que indica uma boa 

avaliação das jogadas (4 é a pontuação máxima). Pelo Software Fritz, a 

avaliação das jogadas variou entre -1,18 e 0,48 – jogadas negativas são 

consideradas como uma movimentação que atribuiu desvantagem na partida, e 

jogadas positivas são vantajosas. No jogo 1, a média de avaliação das jogadas 

foi de -0,126 (DP=0,42).  

No jogo 2, o participante acabou abandonando a partida. A média de 

autoavaliação da jogada pelo participante foi de 3,13 (DP=0,712), o que 

demonstra uma avaliação positiva das jogadas. Pelo Software Fritz, a avaliação 

das jogadas variou entre -0,37 e 3,99. Neste jogo, a média de avaliação para 

cada lance foi de 1,396 (DP=1,19). Os dados referentes à frequência cardíaca 

e variabilidade em repouso durante os jogos 1 e 2 podem ser observados na 

tabela 1. 
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TABELA 1 - DADOS DA FC E VFC DURANTE O REPOUSO, PRIMEIRO E SEGUNDO 

JOGOS 

Condição  FC 

média 

(bpm) 

FC 

DP 

R-R 

(ms) 

RR 

DP 

RMSSD BF 

(%) 

AF 

(%) 

BF/A

F 

Repouso 97,63 3,79 0,616 0,024 16,7 59,7 28,4 2,098 

Jogo 1 99,02 4,17 0,608 0,025 11,1 58,2 9,4 6,225 

Jogo 2 93,85 3,96 0,641 0,026 12,2 64,4 11,0 5,835 

 

Para verificar a correlação entre a autoavaliação da jogada, a avaliação 

do Software Fritz e o nível de esperança do participante em cada lance com os 

dados cardíacos, utilizou-se correlação parcial, controlando a duração das 

jogadas. Esse tipo de correlação foi utilizada porque o tempo de cada jogada 

apresentou correlação significativa com as variáveis de frequência cardíaca. Os 

coeficientes das correlações podem ser observados na tabela 2.  

 
TABELA 2 - COEFICIENTE DAS CORRELAÇÕES 

 

Condição  

Autoavaliação Avaliação Fritz Esperança 

R P R P r P 

FC (bpm) ,119 ,374 -,405 ,002* -,183 ,170 

FC desvio ,075 ,578 -,059 ,661 -,094 ,484 

R-R médio -,113 ,398 ,407 ,002* ,193 ,146 

R-R DP ,048 ,718 ,046 ,730 -,056 ,674 

RMSSD ,093 ,487 ,056 ,676 ,115 ,389 

BF pico -,080 ,553 -,071 ,595 ,106 ,430 

AF pico ,075 ,576 -,112 ,404 ,194 ,144 

BF absoluto (ms²) -,020 ,883 -,067 ,615 -,092 ,493 

AF absoluto (ms²) ,015 ,914 ,092 ,493 ,061 ,647 

BF (%) ,024 ,859 -,131 ,328 -,071 ,595 

AF (%) ,018 ,896 ,094 ,482 ,060 ,656 

BF/AF -,043 ,750 -,170 ,202 -,089 ,507 
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Com a observação da tabela acima, pode-se perceber que não foi 

encontrada correlação entre os índices de autoavaliação e qualquer dos 

índices de VFC, ou com a própria FC. Da mesma forma, o nível de esperança 

em cada jogada não apresentou correlações significativas com os dados 

cardiovasculares. 

Sobre a avaliação realizada pelo Software Fritz para cada jogada do 

enxadrista, foi encontrada correlação com dois índices referentes às 

características do comportamento cardíaco. 

Houve correlação negativa (r = -0,405) altamente significativa (p = 

0,002) com a média da FC. Essa evidência indica, com grande grau de 

probabilidade, que, quando em uma ocasião a média da FC elevar-se ao longo 

do tempo, existe a tendência de se realizar uma jogada ruim. 

Também ocorreu correlação positiva (r = 0,407) altamente significativa 

(p = 0,002) com a média do tempo entre os batimentos e o intervalo R-R. Este 

índice é apresentado no HRV Analysis Software junto aos descritores da 

Análise da VFC pelo domínio do tempo. A partir dessa correlação, podemos 

dizer que, quando, em um determinado momento, as médias do intervalo R-R 

aumentarem, uma boa jogada deve ocorrer. 

 

4 Discussão 
 

A primeira questão a ser considerada, acompanhando a ordem das 

etapas da pesquisa, trata da linha de base para este estudo. A média da FC no 

estado de repouso chama a atenção pelo valor elevado, o que pode sugerir 

que o participante não estivesse realmente relaxado. No entanto, se 

observamos a variabilidade da VFC, percebemos que as condições para o 

estado de relaxamento, que são, segundo Nava et al. (2004), a diminuição de 

energia em BF e o aumento em AF, ocorreram nesta pesquisa. Dessa forma, 

sabemos que, em algum nível, houve relaxamento. O nível de ativação nessa 

condição pode, portanto, não ter diminuído em função de alguma perturbação 

ansiogênica como a preocupação com a atividade que em breve 

desempenharia, fenômeno bem conhecido dos estudiosos da ansiedade pré-

competitiva (GIRARDELLO, 2004; ROSE JÚNIOR, 1998). Outra contribuição 
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para a alteração da media da FC entre os estados de repouso e execução da 

tarefa cognitiva poderia advir do próprio desempenho cardiovascular, do nível 

de condicionamento físico do enxadrista. 

A análise dos dados do período em que o enxadrista esteve em 

repouso, em comparação com o período em que realizou os jogos, apresentou 

nítidas diferenças. A variabilidade da frequência cardíaca é maior e a 

frequência cardíaca é menor durante o repouso. Essa condição demonstra o 

predomínio do tônus parassimpático no momento de repouso. Sobre essa 

condição, Moreira (2006) comenta que o sistema nervoso autônomo contribui 

para a regulação do débito cardíaco durante o repouso. Afirma que o tônus 

parassimpático controla o estado de repouso, enquanto na alternância do 

sujeito para um momento de atividade haverá retraimento do tônus vagal e 

uma subsequente ativação simpática. 

A alteração dos dados, que demonstraram menor variabilidade da 

frequência cardíaca e maior frequência cardíaca média no momento da 

realização da partida de xadrez, pode ter ocorrido em decorrência da 

alternância de estados, citada por Moreira (2006). Mas também pelo fato de 

que a atividade seguinte fora interpretada como uma condição estressante. 

Pode-se considerar isso, pois essas alterações fisiológicas decorrentes não 

foram eliciadas por atividade física, por alterações voluntárias do ritmo 

respiratório nem por atividades metabólicas diferenciadas. Procurou-se 

minimizar o efeito de cada uma dessas variáveis pela condição experimental, e 

a situação ergonômica a que o sujeito foi submetido assemelhava-se à do 

estado de repouso. 

A modificação do comportamento cardíaco provavelmente deveu-se à 

avaliação cognitiva do ambiente, que solicitou preparação fisiológica para uma 

situação de enfrentamento. O que é condizente com a concepção de estresse 

que apresentamos neste trabalho, a qual Jones (1990) definiu como um estado 

que exige respostas do indivíduo para formular comportamentos que possam 

enfrentar uma dada situação. 

Sobre o controle das variáveis intervenientes, é pertinente comentar 

que o jogador passou por momento de adaptação perante as condições 

experimentais antes do início da partida. Este não apresentou grande atividade 
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física além da movimentação das peças pelo tabuleiro. Além disso, o jogador 

relatou que teve sono satisfatório na noite anterior, bem como que realizou a 

atividade em horário do dia em que costuma executar tarefas cognitivas. O 

controle dessas variáveis poderia trazer alterações na expressão da FC e VFC 

(BARROS; BRITO, 1998; REIMÃO; INOCENTE, 2002; RIBEIRO; MORAES 

FILHO, 2005). 

Salientam-se as alterações ocorridas em relação ao período de 

repouso, ou linha de base, pois havia dúvida dos pesquisadores se a condição 

experimental mobilizaria o enxadrista com intensidade comparável às 

competições tradicionais. Diante disso, foi considerada até a premiação por um 

bom resultado, mas, como em testes-piloto anteriores, o enxadrista desta 

análise também se demonstrou motivado em realizar a partida e vencer seu 

oponente. 

Ainda sobre os dados de comparação entre nível de base, durante a 

atividade do xadrez notou-se que houve diferença entre a média de FC e a 

razão entre BF e AF (BF/AF) do primeiro jogo e do segundo. Na primeira 

partida que o enxadrista realizou, os dados apontaram nível de ativação maior 

durante os jogos do que no nível de base. Já no segundo jogo, apenas BF/AF 

sugere nível de ativação maior que o de repouso. Nessa ocasião, a média da 

FC ficou abaixo do nível de base. Sobre o nível de ativação entre os jogos, a 

média da FC e BF/AF sugerem nível de ativação maior no primeiro jogo do que 

no segundo. 

Torna-se interessante fazer a análise anterior adicionando a 

informação sobre o resultado das partidas. Na primeira partida, o jogador 

empatou com Fritz, e na segunda, abandonou o jogo. Se apenas tomássemos 

como base a FC do enxadrista, essa observação sugere que o jogador pode ter 

desempenho maior quando se encontra em nível de ativação maior. A média 

da FC foi maior no primeiro jogo (99.02) que no segundo (93.85). Considerando 

as teorias que descrevem que ansiedade, estresse ou nível de ativação podem 

afetar o desempenho no esporte, percebe-se que os dados são coerentes com 

a literatura. 

Tomando a FC apenas como referência, poderíamos especular que a 

Zona de Desempenho Ideal deste jogador estava acima dos 94 batimentos 
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cardíacos por minuto. Pode-se também inferir que, em uma condição de menor 

frequência cardíaca, o enxadrista não esteja no ápice da curva do desempenho 

pelo modelo do U invertido. O nível de ativação aumenta até um ponto ideal 

para o rendimento, até que um aumento do nível de ativação ainda maior 

prejudique o rendimento (WEINBERG; GOULD, 2001). Sugere-se assim que, 

na primeira partida, o jogador estaria mais perto desse ápice. 

A observação do mesmo fenômeno pelo viés da AF da análise 

espectral da VFC também nos traz outras informações. É possível perceber 

que, durante o repouso, o atleta teve a média da FC maior que no segundo 

jogo, o qual abandonou. Mas isso não significa necessariamente que estivesse 

menos ativado. A análise espectral revelou que a atividade simpática foi maior 

no segundo jogo do que no estado de repouso, e que a atividade 

parassimpática foi menor. Sabe-se que a retirada do sistema parassimpático 

ocorre durante as atividades que requerem atividade cognitiva intensificada 

(ALTHAUS et al., 1998), mas talvez índices muito abaixo nessa faixa, que 

contribuem para a pouca variabilidade, possam vir a se mostrar, em estudos 

futuros, sinalizadores para menor rendimento. 

Outra observação foi que tanto a frequência cardíaca quanto a 

variabilidade da frequência cardíaca apresentaram correlação com a avaliação 

da jogada realizada pelo Software Fritz. As jogadas que colocaram o jogador 

em vantagem no jogo, pela avaliação do Fritz, apresentaram valores mais altos 

em VFC e valores menores em FC. Por conseguinte, foi encontrada correlação 

positiva entre a avaliação da precisão da jogada e o aumento da variabilidade 

da frequência cardíaca pela análise do domínio do tempo, onde p = 0,002. Da 

mesma forma, a frequência cardíaca teve correlação negativa com a precisão 

da jogada realizada, p = 0,002. 

As pesquisas de Althaus et al. (1998) e Schwarz (2003) antecipavam 

que seria provável que, em um momento de atividade cognitiva intensa, como 

no caso do xadrez e de outras atividades cognitivas (raciocínio dedutivo, 

atenção dividida), a variabilidade da frequência cardíaca diminuísse e a 

frequência aumentasse. 
Em comparação com a linha de base, de fato, o que sugeriram os 

autores acima também foi evidenciado em nosso estudo. No entanto, a 



339 

 

preocupação desta pesquisa estava em observar as alterações dessas 

condições fisiológicas ao longo da atividade, e não simplesmente na 

comparação com o nível de base. 

Ficou demonstrado, pela análise estatística, que a VFC e a FC, além 

da correlação com o exercício de uma atividade cognitiva, também fazem 

correlação com a qualidade dessa atividade. 

Alguns pesquisadores demonstraram dados que já indicavam a 

possibilidade de utilizarmos comportamentos cardíacos como indicadores para 

o desempenho, como descrito na introdução deste manuscrito, mas muitos 

desses estudos focalizaram a taxa de frequência cardíaca apenas, ou se a 

variação da frequência cardíaca tinha um sentido. Por exemplo, se nos minutos 

que antecederam um saque ou tacada, a frequência diminui ou aumenta em 

relação aos demais momentos. Foram encontradas evidências para a 

diminuição da frequência cardíaca nesses minutos. No entanto, essas 

pesquisas não utilizaram a concepção de variabilidade da frequência cardíaca 

da forma como é empregada no contexto clínico-hospitalar. 

Sobre a não correlação entre as demais categorias de dados, podemos 

especular algumas razões. O fato de não encontrarmos nenhuma correlação 

com os dados de VFC pela análise do domínio da frequência muito 

provavelmente advém do pequeno período de tempo em que algumas jogadas 

são realizadas, e da heterogeneidade do tempo de registro de cada jogada. 

Essa condição não é a ideal para análises desta natureza (BARROS, 1998; 

TASK FORCE, 1996). Como se procurou uma situação que se assemelhasse 

às condições de jogo, ficaria inviável o controle do tempo de cada jogada. O 

material de análise, sendo escasso, torna fraca essa análise. É indicado um 

tempo mínimo de 2 minutos de registro (BARROS, 1998), mas que, na 

dinâmica do jogo, muitas vezes não ocorreu. Uma questão a considerar nessas 

análises espectrais é que a obtenção de dados a partir da utilização de um 

frequencímetro deverá passar por processo de interpolação do sinal. Como 

Carvalho et al. (2001) esclarecem, os dados obtidos a partir do frequencímetro 

são justamente os instantes de cada batimento cardíaco e, no entanto, a 

análise espectral do sinal de VFC exige que o sinal tenha sido obtido com taxa 

de amostragem constante, ou seja, esta exigência não é atendida. Por isso, 
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são utilizadas técnicas de interpolação para criar um novo sinal com período de 

amostragem fixo. 

Esses mesmos motivos podem ter contribuído para a ausência de 

correlações com o nível de esperança relatado pelo jogador em cada 

movimentação. O sentimento de desesperança, segundo Schwarz (2003), 

dentre uma gama de estados subjetivos que podem ocorrer durante uma 

partida de xadrez, é o que demonstra maior relação com a VFC. No entanto, as 

pesquisas demonstraram correlação, em específico, somente com a alta 

frequência da variabilidade quando expressa através do domínio da frequência. 

Cada jogada contendo pouco conteúdo para esse tipo de analise 

impossibilitaria a presença da correlação, caso ela existisse. 

Por fim, uma observação intrigante foi o fato de haver correlação entre 

FC e avaliação do Fritz, entre VFC e a avaliação do Fritz, e de não haver 

correlação entre FC e a autoavaliação das jogadas, e entre VFC e a 

autoavaliação das jogadas. 

Após o término da partida, o jogador revia, movimento por movimento, 

todo o jogo e atribuía um valor a cada uma de suas jogadas. É possível que, 

pelo fato de o enxadrista poder ver concretamente qual foi o desdobramento e 

a consequência da sua jogada, tenha respondido com base no que estava 

percebendo e sentindo naquele momento, e não mais com base no que 

experimentou durante o jogo. Isso pode ter levado o jogador a subestimar suas 

jogadas no momento em que as qualificou, após rever os lances. 

Em situações em que não existe certeza da melhor decisão, em que 

mais de uma jogada são percebidas como de mesmo valor, pode haver uma 

situação de desconforto. Esse desconforto auxilia-nos a descartar alguma 

opção e decidir por outra. Esse fenômeno é descrito por Damásio (1996) na 

hipótese do marcador somático. Possivelmente, esse fenômeno tenha ocorrido 

muitas vezes durante a partida. Ao rever as jogadas em que o jogo estava 

muito complexo, o enxadrista pode ter, em algum grau, revivenciado aquela 

situação. Portanto, no momento em que atribuiu um valor a uma jogada em 

situação muito complexa, essa sensação pode tê-lo auxiliado a julgar 

negativamente. O fato de ter agido sem o apoio total da lógica formal não 

significa, necessariamente, que a jogada tenha sido inadequada. 



341 

 

A hipótese do marcador somático, segundo Crone, Somsen, Van Beek 

e Van Der Molen (2004), é um processo inconsciente, mas que está ligado à 

aprendizagem e pode aumentar a precisão e a eficiência da tomada de 

decisão. Ressalta-se ainda que em situações muito complexas (GLADWELL, 

2007), a intuição e as primeiras impressões tendem a estratégias de tomada de 

decisão bem-sucedidas. 

Com o exposto, parece ser compreensível que a autoavalição das 

jogadas não expresse confiavelmente a qualidade da jogada realizada. Isso 

pode ter ocorrido e contribuído para a não relação entre a autoavaliação das 

jogadas e os comportamentos cardiovasculares. 

Parece pertinente, ainda, analisar os dados desta pesquisa em função 

do índice BF/AF da variabilidade da frequência cardíaca, mesmo não havendo 

correlações significativas com nenhuma outra variável do estudo. A razão 

BF/AF é utilizada como um indicador do balanço do tônus do sistema 

autônomo. Esse índice pode informar sobre a predominância da ação dos 

sistemas simpático ou parassimpático. 

Analisando os jogos a partir desse indicativo, percebe-se que, em 

todas as situações do experimento (repouso, durante partida um e dois), 

ocorreu predominância da ação do sistema simpático sobre o organismo do 

enxadrista. No entanto, no estado de repouso, houve menor intensidade dessa 

atuação do que no período de registro das partidas. Subsequentemente, 

ocorreu também maior ativação do sistema parassimpático nessa situação do 

que durante os jogos. 

Na primeira partida, em específico, percebe-se uma relação dos 

valores desse índice com uma variável não citada até o momento. Trata-se do 

conhecimento técnico dos jogos. No caso que discutiremos, o conhecimento 

técnico das jogadas de abertura. Nota-se que, até a décima segunda jogada, 

os tempos com que foram concretizadas são inferiores à média dos próximos 

momentos. Percebe-se que, nesse período (até a décima segunda jogada), 

que corresponde ao período de abertura do jogo, o índice BF/AF tem valores 

baixos, ficando, para a maioria das jogadas, abaixo de três pontos. Isso 

evidencia um balanço mais equilibrado entre os sistemas. Para isso, foi 

necessário ter ocorrido uma maior ativação do sistema parassimpático. Tal 



342 

 

evidência pode estar relacionada a uma condição em que não houve requisição 

cognitiva de forma tão intensa, pois a condição de esforço mental, já 

demonstrada por diversos autores (citados ao longo deste trabalho), ocasiona a 

diminuição na AF da VFC pela análise espectral. 

A partir da décima terceira jogada, pode-se constatar uma importante 

alteração do quadro. Passa a haver, nesse momento, uma importante ativação 

do sistema simpático, o que elevou, de forma considerável, o valor de BF/AF. 

Essa jogada teve também um significante aumento de tempo para sua 

concretização em relação às anteriores. Esse momento marca, possivelmente, 

a transição de um plano de jogo já conhecido anteriormente para um momento 

em que o enxadrista teve de considerar elementos não totalmente previstos. 

Ou seja, a transição do modo de jogadas de abertura para as de 

desenvolvimento da partida, quando ocorrem muitos lances em que pode não 

haver conhecimento técnico prévio. As tomadas de decisão tornam-se mais 

difíceis, o que sugere que o estresse torna-se maior e o nível de ativação 

aumenta. Além disso, pode-se especular que o aumento dos valores de BF 

pode, em alguma medida, sinalizar possíveis momentos de menor 

desempenho. 

Após a décima terceira jogada, observa-se a alternância de valores nos 

índices de BF/AF, ora com valores baixos, próximos a um ponto, ora com 

valores altos, acima de 4 pontos. A partir da trigésima quarta jogada, os tempos 

voltam a tornar-se menores e a predominância de jogadas com valores 

menores se estabelece. Isso talvez se deva ao fato de que foi justamente 

nesse período que, com algumas capturas, o enxadrista igualou-se ao 

oponente nos valores das peças em jogo. A partida terminou, inclusive, em 

empate, sugerido por Fritz. 

Na segunda partida, o enxadrista joga com as peças pretas, e torna-se, 

portanto, o segundo a jogar. Essa é uma condição em que o enxadrista não 

pode impor (ao menos inicialmente) o seu jogo, de cujos desdobramentos tem, 

obviamente, mais conhecimento e experiência. O fato de ter de considerar 

outras formas de abertura pode ocasionar maior tensão. De fato, comparado ao 

primeiro jogo, este tem, para as jogadas de abertura, tempos maiores e o 

índice BF/AF é, na maioria dessas jogadas, mais alto. No entanto, pode-se 
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perceber que anteriormente (na ordem do desenvolvimento das jogadas) ao 

primeiro jogo, começa a haver oscilações entre jogadas com índices altos e 

baixos para o período das jogadas. O que chama a atenção, ainda, é que 

esses momentos de valores baixos no índice eram expressamente mais baixos 

que os do primeiro jogo, evidenciando grande equilíbrio dos sistemas. Esse 

dado, somado aos valores do índice das últimas jogadas, que foram menores 

que a média para as demais jogadas, sugere que o enxadrista pudesse não 

estar tão profundamente imerso ou envolvido na partida. Pode-se especular 

que, em momentos de valores menores no índice, o participante não estivesse 

sendo, de maneira semelhante à primeira partida, mobilizado pelo jogo, o que 

culmina com a desistência da partida em uma condição em que parece não ter 

ocorrido maior estresse, como os dados da VFC das últimas jogadas indicam. 

 

5 Conclusão 
 

Em específico no contexto do enxadrista deste estudo, observou-se 

que a ativação cardíaca foi importante para o desempenho do participante. Ou 

seja, a FC mais elevada do que o nível de repouso parece ser um sinalizador 

para um melhor rendimento nos jogos, pois foi nessa condição que o 

participante realizou sua melhor partida. No entanto, um aumento isolado da 

FC mostrou-se, neste estudo, um sinalizador para uma tomada de decisão que 

leve à desvantagem no jogo, no caso, uma jogada ruim. 

Além de serem sensíveis às condições de maior atividade cognitiva, a 

FC e a VFC podem revelar algo sobre a qualidade dessa atividade. Esses 

comportamentos cardíacos podem variar em um sujeito de forma constante e 

consistente, a ponto de, inclusive, prestar previsibilidade para decisões boas ou 

ruins. A FC e a VFC podem ser utilizadas como indicadores de tomadas de 

decisão ruins ou boas de enxadristas no contexto de uma competição. 

Com este estudo, foi possível esboçar um método capaz de, em um 

importante passo, aproximar uma tecnologia de grande utilidade para 

enxadristas e seus treinadores, mostrando-se pertinente considerando a 

contribuição dos sistemas simpático e parassimpático na atuação do 

comportamento cardíaco. Esta é uma oportunidade para que psicólogos 
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possam atuar no treinamento, no condicionamento dessas respostas ou na 

maneira como se percebem e se interpretam determinados estímulos do 

contexto desportivo. 
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1 Introdução 

Os jogos heurísticos, especialmente o xadrez, têm sido usados há anos 

na escola para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Além disso, a 

aplicação crescente de computadores para esse fim abriu novas possibilidades 

de ensino e aprendizagem (FEITOSA et al., 2007). Apesar de a literatura 

científica conter trabalhos relacionados a aspectos da aprendizagem de xadrez 

(NETTO et al., 2005; GADWAL et al., 1993) e de outros jogos (SÁ et al., 2007), 

não há registro de nenhuma ferramenta de software que dá possibilidade ao 

aprendiz de discutir aspectos táticos com um tutor simulado sobre situações de 

tabuleiros e seus desdobramentos. Advoga-se aqui que tal lacuna está 

relacionada à grande complexidade da representação e manutenção dos 

elementos de foco do diálogo, itens de suma importância na aquisição das 

habilidades do aprendiz. 

De acordo com especialistas do ensino de xadrez que participaram do 

estudo empírico desta pesquisa, a primeira fase de aquisição de conhecimento 

enxadrístico (nível iniciante) pela qual o aprendiz passa é a de memorização 

pura e simples das regras exatas de movimentos lícitos das peças a partir de 

suas posições iniciais. 
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Ultrapassada essa fase, surge a necessidade do aprendiz de combinar 

(planejar) dois ou mais movimentos e ainda prever os possíveis contra-ataques 

do adversário. Nesse novo estágio, o aprendiz se encontra no que pode ser 

definido como o nível intermediário de habilidade. O trabalho aqui relatado 

apresenta conceitos e ferramentas de apoio ao ensino de conhecimentos 

táticos do xadrez para jogadores que se classificam neste nível intermediário. 

As ferramentas de apoio constituem um Sistema Tutor Inteligente (STI) capaz 

de conduzir diálogos adaptativos com o aprendiz. 

Com a explosão de combinações de planejamento que sempre ocorre 

por volta da metade de uma partida, a decisão do movimento mais plausível 

passa a ter relação com a habilidade tática do jogador. Essa habilidade 

depende de fatores heurísticos que podem ser os mais variados, tais como o 

valor relativo das peças (vantagem material), o desenvolvimento ou avanço das 

peças incluindo o controle do centro do tabuleiro (vantagem posicional), e 

muitos outros. É de suma importância para a aprendizagem, no nível 

intermediário de habilidade, que tais fatores heurísticos do tabuleiro sejam 

adequadamente identificados e discutidos em situações diversificadas de jogo. 

De acordo com os instrutores de xadrez, esse procedimento dialógico é 

adotado no treinamento real humano-humano. Os diálogos se destinam 

primordialmente ao ensino do reconhecimento de situações de vantagem e de 

desvantagem durante uma partida. Um exemplo desse procedimento é exibido 

no diálogo da Figura 1. Ele pode ser considerado típico entre um instrutor 

humano de xadrez e seu aprendiz do nível intermediário de habilidade 

(aprendiz joga com peças brancas, tutor, com as pretas). 
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FIGURA 1 - DIÁLOGO TÍPICO ENTRE TUTOR E APRENDIZ HUMANOS 

 

Vale notar que, apesar de o diálogo parecer simples, automatizar o 

cálculo de um movimento plausível no contexto de jogos adversaristas 

(RUSSELL; NORVIG, 2003) e não adversaristas (CAINE; COHEN, 2007) tem 

sido tema de pesquisas originais há várias décadas na área de Inteligência 

Artificial (IA). Com isso, um desafio relevante de pesquisa está na identificação 

dos fatores heurísticos que originam um lance, para o qual deve ser gerada 

uma justificativa de natureza tática. Em outras palavras, a estruturação de tais 

justificativas pode levar à automação de uma parte dos diálogos educacionais. 

Além do contato um-para-um que o diálogo inteligente poderia oferecer, 

existem milhões de jogadores de xadrez ao redor do mundo. Federações 

estaduais e nacionais promovem torneios, circuitos e olimpíadas de xadrez, em 

que os melhores jogadores são premiados. Além disso, jogadores de alto nível 

recebem títulos de acordo com sua perícia e desempenho no jogo, concedidos 
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pela Federação Internacional de xadrez, em boa parte de maneira remota pela 

Internet. 

Com a popularização da Internet, surgiram alguns servidores de xadrez 

que permitem a pessoas localizadas em qualquer ponto do mundo jogar xadrez 

via web utilizando um tabuleiro eletrônico. Apesar de qualquer usuário da 

Internet poder se conectar, as arquiteturas utilizadas acabavam limitando o 

acesso quase que somente a especialistas em xadrez e em informática. A 

interface com os usuários era puramente textual, entrada por linha de 

comando, e requeria grande conhecimento sobre rígidas regras gramaticais 

utilizadas na interação. Além disso, era necessária a instalação de software 

adicional para a visualização gráfica do tabuleiro. 

Com o surgimento da Web 2.0, foi possível elaborar uma arquitetura de 

servidor de xadrez mais flexível e que privilegia diferentes contextos de 

utilização. A arquitetura apresentada neste capítulo contempla todos os 

componentes para a realização de jogos de xadrez via internet. Ela foi 

desenvolvida inicialmente para o contexto educacional, mas pode ser utilizada 

em vários outros contextos com exatamente o mesmo servidor, substituindo-se 

somente os componentes de interface com os usuários. 

A implementação foi desenvolvida pela equipe do C3SL (Centro de 

Computação Científica e Software Livre) da UFPR como parte do projeto 

intitulado “Apoio computacional ao ensino de xadrez nas escolas”. O projeto 

teve início no final do ano de 2006, e foi constituído como uma parceria entre a 

Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação (MEC/Seed), a 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Centro de Excelência em Xadrez 

(CEX). Assim, o componente de interface com o usuário denominado ambiente 

de jogo Xadrez Livre foi desenvolvido para ser utilizado no contexto 

educacional, e está disponível no endereço Web http://xadrezlivre.c3sl.ufpr.br 

para acesso gratuito 24 horas por dia e 7 dias na semana. 

 

 

  



352 

 

2 Resenha literária 

2.1 O passado dos ambientes inteligentes 

Há um consenso na comunidade de pesquisa sobre a constituição da 

arquitetura de um ambiente inteligente de apoio ao ensino ou aprendizagem 

(ARROYO et al., 2004). Sob o ângulo funcionalista, ela consiste ao menos de 

três componentes básicos: (a) módulo do perito; (b) módulo do aprendiz; (c) 

módulo pedagógico. Este último, frequentemente visto como um importante 

coordenador dos demais, é responsável pelo acompanhamento passo a passo 

do aprendiz. Além disso, a avaliação formativa conduzida por um STI requer 

conhecimentos representados nas modalidades quantitativa e qualitativa 

(RUSSELL; NORVIG, 2003). 

Adicionalmente, a incorporação das responsabilidades didáticas sobre 

as pedagógicas, nesse mesmo módulo, contribui ainda mais para o aumento 

de sua complexidade. Como consequência disso, o dever de manter o STI 

ativo, no comando do processo de ensino-aprendizagem, faz com que o 

módulo pedagógico tenha de simular vários papéis de um instrutor humano ao 

interagir com os aprendizes (BAYLOR; KIM, 2005). Um desses papéis, o de 

diagnosticar a supergeneralização na aprendizagem, tem ocupado os 

pesquisadores há anos. 

Sharples e colaboradores (2002) veem a aprendizagem de conceitos 

médicos visuais (assim como as patologias) através de um tutor virtual como 

uma aquisição de competência em um espaço de dimensões de características 

onde os limites das patologias são definidos, e dizem que a competência pode 

ser desenvolvida pela interação com um conjunto ordenado de imagens via o 

STI. Eles chamam a atenção que, na prática normal, muitos dos 

conhecimentos dos estudantes sobre patologias tendem a ser adquiridos 

indutivamente, possibilitando o surgimento de supergeneralizações. 

A imediata consequência é que essas crenças supergeneralizadas 

atingem não somente verdadeiros exemplares, mas também não exemplares, 

requerendo do STI medidas imediatas a fim de trazer as crenças do estudante 

a um estado consistente. Eles argumentam que ações explícitas de ensino são 
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necessárias para diminuir a fragilidade do conhecimento adquirido 

indutivamente. 

 Um exemplo clássico de jogo educacional que tenta abordar 

problemas de supergeneralização é o STI chamado WEST (BURTON; 

BROWN, 1979). Nesse sistema, a estratégia do treinador automático é a de 

encorajar o jogador a desenvolver habilidades e resolver problemas gerais 

apenas por meio da reação ao que esse usuário forneceu como entrada no 

diálogo. De fato, o alvo imediato do WEST é entreter o aprendiz, sendo a 

aquisição de habilidades deixada como uma consequência indireta disso. Tal 

método faz com que o termo “treinador” (coach) seja ainda mais apropriado. 

Outro importante conjunto dos STIs é o dos dialogadores educacionais. 

Eles são programas de computador capazes de manter um diálogo multifoco 

com um usuário humano, em língua natural ou em alguma outra forma. Os 

principais dialogadores educacionais inventados no passado derivaram das 

pesquisas sobre a construção de programas de ajuda (help) contextualizada. 

Alguns foram considerados inteligentes (BULL; KAY, 2007), mas em geral eles 

só reagem ao contexto de uma entrada do usuário. 

Um estudo pioneiro sobre dialogadores inteligentes foi descrito há mais 

de três décadas por Isard (1974). O artigo aborda ideias de natureza 

linguística, como o tempo verbal e aspectos de verbos modais em inglês, e 

descreve um programa de computador que funciona de acordo com tais regras. 

Ele é capaz de jogar uma adaptação do Jogo da Velha e responder a questões 

sobre a partida que, de acordo com o artigo, trazem dois grandes ganhos para 

o aprendiz. O primeiro é fazer com que o usuário consiga analisar melhor a sua 

próxima jogada através de argumentos sobre a situação presente. Em 

segundo, auxilia o estudante a encontrar onde um erro foi cometido no 

passado. 

Mesmo com limitações, pesquisadores ainda propuseram o UMRAO 

(GADWAL et al., 1993), um STI para o ensino de finalizações de lances no jogo 

de xadrez. O sistema foi restrito à determinação da vitória das peças brancas 

quando a configuração delas inclui dois peões contra um bispo adversário. 

Para isso, o UMRAO utilizou tanto planos estratégicos (estaticamente 
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codificados) como planos táticos (dinamicamente gerados) para auxiliar o 

aprendiz. Todavia, seu custo de processamento é tão alto que o STI responde 

de maneira factível apenas em contextos do jogo com poucas peças e quando 

o fim da partida está próximo. 

Para contornar parte das limitações existentes em teorias clássicas da 

IA para jogos, várias propostas surgiram da década de 1990 em diante. 

Algumas delas têm o diálogo socrático como alternativa principal da interação 

entre tutor e aprendiz (ARROYO et al., 2004). Em tal modalidade, o tutor é o 

detentor do conhecimento e o aprendiz, o receptor desse conhecimento. A 

interação entre eles é restrita a perguntas unilaterais do tutor para o aprendiz, 

de natureza inquisitiva e não propriamente dialógica. As respostas do aprendiz 

devem se ater ao ponto levantado na última pergunta e ser as mais breves 

possíveis, promovendo maior controle do tutor sobre o aprendiz. 

Apesar das críticas que emergiram pelo viés construtivista, boa parte 

da educação nos dias atuais ainda se baseia na abordagem socrática 

(SHARPLES et al., 2002). Com isso, o campo de projeto de STIs se beneficiou 

disso por meio de suas hipóteses simplificadoras. Uma delas está na facilidade 

de se atingir a continuidade do diálogo, resultante da alternância entre 

perguntas e respostas, para a qual o tutor comanda a mudança de foco na 

próxima pergunta. Sendo assim, o conhecimento pode ser adquirido pelo 

aprendiz de maneira indutiva, pois as observações de casos aparentemente 

isolados que surgem no diálogo desembocam no aprendizado de princípios 

gerais. 

Como forma de validar a descoberta indutiva em STIs, qualquer 

hipótese isolada fornecida pelo aprendiz tendeu a ser monitorada de perto pelo 

sistema tutor em relação a constatações passadas, uma vez que ela podia ser 

conflitante. Todavia, isso remete à crítica de volta aos problemas de 

supergeneralização da aprendizagem e em como lidar com eles no módulo 

pedagógico dos STIs. Apesar do avanço de alguns dialogadores socráticos 

automáticos, ainda há várias barreiras de pesquisa a serem transpostas antes 

de sua plena aplicação, principalmente no campo de jogos educacionais. 
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2.2 Evolução das arquiteturas sociointeracionistas para o xadrez 

Lee Newton (2004) descreve o desenvolvimento de jogos multiplayer 

utilizando um arcabouço genérico de servidor Jabber (2004) como meio de 

comunicação. A ideia de Lee é utilizar aplicativos em Flash como cliente e 

servidor ao mesmo tempo, que recebem mensagens de outros clientes, 

processam e respondem. Em seu trabalho, ele descreve alguns problemas que 

ocorreram ao implementar o Jabber em seus aplicativos, e suas soluções. 

Nos primórdios do xadrez pela Internet, o programa FICS (FICS, 2008), 

Free Internet Chess Server, foi uma implementação de servidor de xadrez em 

software livre. Os clientes se conectam diretamente no servidor através de 

linhas de comandos. Por causa da dificuldade de usuários inexperientes em 

aprender os comandos, atualmente existem várias interfaces gráficas que 

emulam um tabuleiro gráfico. No entanto, para o usuário usar esse tabuleiro 

gráfico, é necessário instalar algum software adicional. Dentro desse contexto 

do FICS, existe uma implementação brasileira com menos funcionalidades, o 

ChessD (CHESSD, 2008). 

Mais recentemente, Netto, Tavares e Menezes (2005) propõem a 

criação de um ambiente apoiado em recursos ofertados pela Web utilizando as 

ferramentas clássicas tais como fóruns, chats e murais para exercer apoio à 

aprendizagem virtual. Nesse ambiente, os usuários de variados níveis 

desempenham atividades básicas do xadrez. No trabalho é proposto um 

sistema colaborativo multiusuário, fazendo a identificação de vários atores e 

seus papéis no sistema, destacando a tarefa do sistema, além de descrever a 

implementação e os processos colaborativos envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem do xadrez. O sistema proposto utiliza a linguagem de 

programação Java na concepção da interface. As páginas utilizam servlets JSP 

para promover integração com a Internet e banco de dados MySQL para 

persistência das informações. 

De maneira semelhante, o ChessPark (CHESSPARK, 2008) utiliza uma 

interface Web e XMPP com o protocolo "JEP-xxxx:Chess Game" 

(JEPCHESSGAME, 2008), que define as mensagens relacionados ao jogo de 
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xadrez. Acredita-se que o ChessPark utiliza as mesmas abordagens usadas 

neste trabalho. No entanto, por ser um projeto proprietário e fechado, muitas 

das informações de implementação não são divulgadas, o que dificulta a 

elaboração de uma comparação mais aprofundada. 

 

3 Conceitos e soluções adotadas 

A presente pesquisa adotou hipóteses simplificadoras baseadas em 

dois pontos centrais: (a) o método socrático associado a parâmetros 

heurísticos na composição de elementos pedagógicos do diálogo; (b) uma 

arquitetura cliente-servidor de comutação nas nuvens (cloud computing). 

Sendo assim, supõe-se aqui que, para muitos jogos heurísticos adversaristas, 

não só para o xadrez, o uso de tais elementos amplia rapidamente o 

entendimento das táticas e estratégias de jogo com o propósito de elevar as 

habilidades de um aprendiz, principalmente os que estão no nível intermediário 

de competência. 

 

3.1 Diálogos socráticos para a comunicação inteligente 

3.1.1 Hipóteses simplificadoras sobre táticas 

A habilidade de jogar xadrez pode ser dividida em duas grandes partes: 

o plano estratégico e o plano tático (TIRADO; SILVA, 2005). O plano 

estratégico é uma representação de longo prazo, ao passo que o plano tático 

expressa sequências de movimentos singulares que levam o competidor a 

adquirir uma ou mais vantagens imediatas na partida. Apesar de serem planos 

intimamente relacionados para enxadristas de nível avançado, presume-se 

aqui que o planejamento tático deve ser ensinado separadamente para 

enxadristas do nível intermediário de habilidade. Tal hipótese simplificadora se 

baseia em estudos empíricos realizados pelos autores do presente artigo 

juntamente com especialistas no ensino de xadrez. 
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Por sua vez, o plano tático deve ser construído através da reanálise 

das características heurísticas da situação do tabuleiro antes de cada 

movimento de peça. Tais características se originam de conhecimentos 

empíricos sobre partidas passadas que expressam sucesso ou fracasso. 

Todavia, diferentemente de um jogador humano, um tutor automático só pode 

contar com algoritmos de busca em árvores de jogos (p.ex., Minimax), o que 

transforma a representação do planejador tático em um processo norteado pela 

visão funcionalista de maximizar seus ganhos, minimizando os do adversário 

(RUSSELL; NORVIG, 2003). 

A simplificação do planejamento tático a ser ensinado automaticamente 

traz algumas implicações para a decisão e a justificativa dos movimentos das 

peças. Por exemplo, os algoritmos são facilmente atraídos por máximos locais, 

ou seja, situações que a médio prazo parecem ser vantajosas, mas a longo 

prazo são desastrosas. Apesar disso, como o plano tático é atualizado a cada 

movimento de peça, eventuais equívocos de direcionamento tático tendem a 

ser atenuados com o progresso da partida, mesmo considerando a explosão 

combinatória no meio do jogo. 

 

3.1.2 Elementos pedagógicos em diálogos 

Em um diálogo no qual os fatores discutidos são de natureza 

heurística, não existe uma valoração quantitativa única que possa ser 

considerada correta, mas sim a ênfase sobre fatores entendidos como mais 

adequados do que outros para orientar o movimento de peças. Uma evidência 

disso está na valoração relativa das próprias peças (p.ex., proporção de 9 para 

1 entre os valores da Dama e do Peão). Em mais detalhes, não se pode afirmar 

categoricamente quanto uma peça é mais valiosa do que outra, mas existem 

elementos heurísticos que, quando aplicados, acabam ajudando a direcionar o 

jogo por caminhos melhores que outros. 

Adicionalmente, o uso de mais de um fator heurístico para a análise de 

um tabuleiro leva à necessidade fundamentalmente pedagógica de ponderá-los 
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a fim de se obter um valor que se sustente por alguma justificativa. Todavia, a 

justificativa de quanto o valor resultante deve ser influenciado pelos diversos 

fatores heurísticos existentes também é um processo a ser explorado como 

parte da aquisição de habilidades no jogo. Sendo assim, um diálogo 

pedagogicamente relevante deverá abordar também aspectos de prevalência 

desses fatores com o objetivo de estender a perícia do aprendiz em avaliar 

tabuleiros sob contextos muito específicos. Isso é particularmente importante 

no xadrez por ele ser um jogo no qual a própria duração de uma partida precisa 

ser considerada de forma onipresente no processo de decisão do próximo 

movimento plausível. 

Este trabalho argumenta em favor da adequação pedagógica do uso de 

métodos socráticos para fundamentar a elaboração dos diálogos de 

treinamento do xadrez. No entanto, diálogos socráticos consideram que todas 

as verdades ficam sob a posse do tutor e são unas. Em domínios de 

conhecimento em que a verdade não é una, como no desenvolvimento de 

habilidades enxadrísticas, o uso desse tipo de diálogo precisa ser aperfeiçoado 

para que seja plenamente aplicado em uma discussão tutor-aprendiz. 

Com a finalidade de cobrir os aspectos educacionais típicos do xadrez, 

também é importante enumerar aqui alguns elementos tidos como os 

responsáveis por tornar o diálogo automático adaptável ao contexto do jogo, 

além de pertinente ao aprendiz. De maneira bem resumida, tais elementos são: 

(a) monitoramento de variações heurísticas; (b) busca de movimentos na 

árvore de jogo; (c) seleção de foco; (d) manutenção de histórico das 

intervenções; (e) geração de texto explicativo. 

 

3.1.3 Transformação quantitativa/qualitativa 

Apesar de serem de extrema importância para a máquina de busca 

(Minimax), os fatores heurísticos são de difícil interpretação direta por um ser 

humano. Entretanto, eles representam a quantificação das características do 

tabuleiro. Logo, quaisquer informações relevantes para os diálogos entre um 

tutor automático e o aprendiz humano dependem da adequação desses dados 
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numéricos. Uma possível abordagem pode ser feita através da transformação 

dos dados numéricos em dados fuzzy (“fuzificação”). 

A fuzificação pode ser definida como o ato de transformar informações 

quantitativas em qualitativas, adicionando a elas graus de pertinência que 

governam a intensidade de cada qualificador, onde o grau de pertinência varia 

no intervalo [0:1] de números Reais (CAINE; COHEN, 2007). Tal transformação 

traz alguns aspectos interessantes para os dados nos quais elementos podem 

ser resultantes de cada fator, proporcionando uma razoável flexibilidade de 

interpretação do aprendiz. Isso é desejável quando há subjetividade no diálogo. 

Para a aplicação da fuzificação nos dados heurísticos, 7 (sete) 

qualificadores foram definidos como um dos resultados da presente pesquisa. 

São eles: vantagem decisiva para as brancas; vantagem razoável para as 

brancas; leve vantagem para as brancas; igualdade; vantagem decisiva para as 

pretas; vantagem razoável para as pretas; leve vantagem para as pretas. Para 

cada fator analisado, são aplicadas sete funções de transformação, uma para 

cada qualificador, que podem ser resumidas, em linhas gerais, pela seguinte 

equação: 

 
Onde x representa o valor quantitativo do fator analisado, Li é o limítrofe 

inferior do qualificador, Ls é o limítrofe superior do qualificador, c é o ponto de 

maior pertinência do qualificador e f(x) é o grau de pertinência do qualificador 

para o fator. Como resultante da fuzificação, obtêm-se qualificadores abstratos 

para os fatores estudados, tais como controle do centro do tabuleiro, harmonia 

de peões e outros. Essas informações são mais naturais na discussão com 

aprendizes humanos, pois exprimem a avaliação das características do 

tabuleiro. 
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3.1.4 A ferramenta de software JAS 

Com o objetivo de incorporar os conceitos apresentados na seção 

anterior, a shell de STI denominada JAS (Jogador de Abordagem Socrática) foi 

projetada e implementada como parte desta pesquisa. O arcabouço é 

substancialmente genérico em relação à categoria dos jogos heurísticos 

adversaristas. Um protótipo do referido arcabouço foi implementado com 

aplicação específica ao domínio de ensino do jogo de xadrez. A visão 

funcionalista da arquitetura da JAS é apresentada no diagrama da Figura 2. A 

troca de informações entre os módulos e a especificação dos conhecimentos 

que cada um manipula foram organizadas com destaque para o módulo 

pedagógico. Isso se deve ao fato de ele ser o elemento coordenador do contato 

com o aprendiz. 

 

 

 

 

 

 

 

          FIGURA 2 - ARQUITETURA FUNCIONALISTA DA JAS 

 
3.1.4.1 Módulo do perito 

A mecânica de restrição e decisão sobre lances é realizada pela JAS 

por meio de variações do algoritmo Minimax (RUSSELL; NORVIG, 2003). De 

maneira resumida, esse algoritmo realiza busca heurística em grafos E-OU. Ele 

é frequentemente aplicado como base de cálculo de próximo movimento 

plausível em jogos adversaristas por causa da adequação da representação E-

OU como reflexo da alternância de atuação dos oponentes. 

Consequentemente, isso torna a JAS capaz de selecionar as jogadas que 

trazem os melhores benefícios, considerando o decorrer do jogo. 
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No entanto, o Minimax tem algumas limitações conhecidas, tais como a 

de efetuar busca em apenas uma parte do grafo E-OU, dentro de uma 

profundidade limitada. Isso leva a uma redução no espaço de busca para 

permitir que a explicação destinada ao aprendiz seja gerada em tempo 

aceitável, mas compromete a plausibilidade dos lances também. Para atenuar 

essa limitação e aprofundar um pouco mais a árvore de busca, a JAS aplica 

técnicas de poda, como a Alfa-Beta, para eliminar ramos implausíveis, que são 

assim determinados através da aplicação da função heurística. 

No protótipo construído para o ensino de xadrez, a função heurística foi 

composta com a ajuda de vários especialistas. Tal função foi categorizada em 

termos de vantagem material e posicional, dado que a JAS é capaz de 

raciocinar de maneira genérica com as diferenças que existem entre ambas as 

classes. Um exemplo de fator heurístico que reflete a vantagem material está 

no valor relativo de cada peça. Para a vantagem posicional, um exemplo foi o 

controle de centro, o qual reflete a influência das linhas de ação das peças 

sobre a parte central do tabuleiro. Mais detalhes da função heurística podem 

ser encontrados em Feitosa (2007). 

 
3.1.4.2 Módulo pedagógico 

Responsável por nortear e coordenar os diálogos, o módulo 

pedagógico da JAS estima quanto um aprendiz está distante da solução do 

problema. Isso é feito através da dinâmica de propagação do efeito de regras 

de tendência, um novo conceito introduzido neste trabalho. As regras de 

tendência carregam representações sobre direcionamentos das jogadas dos 

peritos. Em mais detalhes, elas evidenciam o comportamento generalizado de 

um perito ao deparar com tabuleiros semelhantes do ponto de vista de valores 

heurísticos. Através do comportamento de tais regras, é possível determinar 

uma tendência frequentemente adotada por jogadores mais habilidosos e 

assim criar justificativas para criticar um movimento realizado pelo aprendiz. 
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[fator material, decisiva para 
as brancas] 
[fator desenvolvimento, leve 
vantagem para as pretas] 

Premissas 

 

 

 

[fator material, decisiva para 
as brancas] 
[fator desenvolvimento, leve 
vantagem para as brancas] 

Consequentes 

[Quando existe uma 
acentuada vantagem material 
a seu favor, a troca de peças 
ou pequenas perdas materiais, 
em favor do desenvolvimento, 
pode ser interessante.] 

 

Justificativa 

FIGURA 3 - UM EXEMPLO DE REGRA DE TENDÊNCIA 

 

Um exemplo de regra de tendência está na Figura 3, na qual as pré-

condições (acima da seta) detectam que as peças brancas estão com grande 

vantagem material, mas sem vantagem posicional. As justificativas contidas 

nas tendências são textos em língua natural, escritos por peritos em xadrez 

entrevistados durante esta pesquisa. Elas exprimem os motivos que levam às 

pós-condições (abaixo da seta), deixando em evidência os fatores heurísticos a 

serem atingidos com o lance. Com isso, a utilização das regras de tendência 

abre a possibilidade de expansão na avaliação do aprendiz, pois através delas 

é possível verificar quão afastada do ótimo foi sua decisão. 

A escolha da regra é uma tarefa crucial para o desempenho do módulo. 

Para se determinar a regra que servirá de justificativa para um movimento, 

primeiramente deve-se separar, do conjunto total de regras, aquelas que são 

compatíveis com o contexto atual e o contexto almejado pela JAS para o futuro. 

Isso contribui para refletir a mudança do contexto atual para o almejado. Tais 

regras são potencialmente justificativas para o movimento adotado por um 

perito do xadrez. Entretanto, deseja-se selecionar a que mais se aproxima do 

caso estudado nesse momento. Para isso, é feita uma redução no conjunto de 

regras por meio de um limiar L, que elimina qualquer regra que contenha, em 

suas premissas ou consequentes, características constantes na avaliação com 
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grau de pertinência inferior a L. 

Caso nenhuma regra existente seja selecionada pelo procedimento 

anterior, o módulo pedagógico é capaz de criar uma regra nova, considerada 

artificial. Ela irá conter as características observadas tanto no tabuleiro atual 

quanto no tabuleiro almejado pelo módulo do perito da JAS. A justificativa se 

referirá apenas às variações marcantes dos fatores heurísticos selecionados 

pela regra. Portanto, um texto gerado assim tende a ser mais pobre do que o 

gerado por peritos humanos, mas ainda é coerente com a tendência 

enunciada. 

 
3.1.4.3 Interface do aprendiz 

A interface da JAS foi projetada para permitir que o aprendiz não 

necessite de treinamento prévio ao utilizar o sistema. Para isso, todas as 

informações fornecidas pelo usuário foram limitadas a cliques do mouse. Além 

disso, as perguntas feitas ao aprendiz são baseadas em questionamentos 

binários (Sim/Não). Como pode ser visto na Figura 4, a interface é dividida em 

três partes principais: (a) o lado esquerdo, que exibe o estado material da 

partida; (b) a parte central, que exibe a situação do tabuleiro com possibilidade 

de rever os lances anteriores através de botões; (c) o lado direito, onde se 

concentram os passos do diálogo. 

 
FIGURA 4 - INTERFACE DO SISTEMA 

 

A Figura 5 mostra um diálogo obtido através da JAS. Utilizando 

questionamentos sucessivos, não puramente socráticos, a JAS verifica 

prováveis equívocos do aprendiz na avaliação do contexto heurístico do 



364 

 

tabuleiro corrente (linhas 3-8). Quando ocorre um equívoco do aprendiz na 

escolha de um movimento que não alcançou os melhores benefícios futuros, a 

JAS passa a explicitar a tendência que deve ser obedecida para reverter o 

cenário (linha 9). Adicionalmente, a JAS fornece informações ao aprendiz para 

que ele consiga encontrar uma solução ótima para o problema. Um aspecto 

interessante encontrado em estudos iniciais desses diálogos é que, em várias 

situações, tanto a JAS quanto o tutor humano (vide Figura 1) seguem a mesma 

tendência de justificativas, mesmo diante de movimentos plausíveis diferentes. 

 

 

FIGURA 5 - DIÁLOGO ENTRE O JAS E UM APRENDIZ DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 
3.1.4.4 Avaliação do aprendiz 

Por se tratar de um domínio em que não existe a unicidade da verdade, 

faz-se necessário criar meios de avaliar o aprendiz de tal sorte que soluções, 

ainda que diferentes do módulo do perito, possam ser consideradas 

satisfatórias. Logo, os movimentos propostos pelo aprendiz devem ser 

analisados a fundo, pois podem representar soluções não otimizadas ou até 

mesmo similares às do perito. 

Analisar a fundo uma solução significa que se deve projetar a solução 

do aprendiz a um futuro próximo, verificando a consequência desse movimento 
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no desenvolver da partida. Através do estudo da consequência do movimento 

são retiradas informações úteis para classificar o movimento dentre quatro 

categorias: (a) ruim; (b) regular; (c) bom; e (d) ótimo. A interação e consequente 

classificação do movimento são denominadas neste trabalho de diálogo de 

feedback. 

Os diálogos de feedback têm a tarefa de sinalizar ao aprendiz 

resultados da análise imediata do seu movimento. Eles trazem informações 

que explicitam ao aprendiz a consequência do seu movimento, como, por 

exemplo, a sequência de lances em que seu movimento irá culminar, deixando 

em evidência o conceito adversarista implícito no jogo. Adicionalmente, os 

diálogos de feedback não têm somente a finalidade corretiva, mas também a 

tarefa de elogiar movimentos ditos satisfatórios. 

A respeito dos movimentos classificados como ruins, têm-se aqueles 

que provocam perda material desnecessária, ou seja, o aprendiz optou por um 

movimento o qual irá se refletir em perda material, mas, se optasse por outro 

movimento, tal perda não ocorreria. Consequentemente, um diálogo deve ser 

apresentado ao aprendiz ressaltando que o movimento escolhido por ele 

resultará em perdas desnecessárias justamente no fator mais importante, e que 

muitas vezes esse tipo de erro acarreta em perdas irreparáveis. 

Já os classificados como bons são aqueles que seguiram a tendência 

do tutor. Seguir a tendência do tutor significa que tanto o movimento do tutor 

quanto o do aprendiz têm o comportamento parecido quando analisados em 

forma de tendência. Todavia, quando o movimento do aprendiz não maximiza 

os fatores heurísticos analisados, mesmo assim um diálogo de feedback deve 

ser exibido explicitando ao aprendiz que ele está no caminho correto para a 

solução. 
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Um movimento não é apenas considerado ótimo quando é igual ao do 

tutor virtual, mas sim, quando a consequência de seu movimento é equivalente, 

mesmo que com diferentes proporções heurísticas. Logo, quando um 

movimento é ótimo, ele não deve ser apenas aceito como solução do 

problema, mas, sim, tomado como um estimulo ao aprendiz para que encontre 

outros movimentos que também sejam ótimos. Entretanto, não há garantias de 

que existam mais movimentos ótimos, salvo quando o movimento proposto 

pelo aprendiz é diferente do que foi feito pelo tutor virtual. No que tange aos 

movimentos regulares, pode-se dizer que são todos aqueles que não foram 

classificados como bons, ótimos ou ruins. Nenhum diálogo de feedback é 

gerado para essa classe de movimentos, pois infelizmente pouco se pode 

afirmar sobre eles, uma vez que seus futuros são incertos. 

 

3.2 Arquitetura cliente-servidor de computação nas nuvens 

3.2.1 Conceitos gerais relavantes 

Os conceitos mais gerais relacionados à arquitetura de computação 

nas nuvens proposta são o de XML e XMPP. De maneira complementar, os 

termos HTTP, Bosh, Apache, Javascript/DOM, AJAX, HTML, CSS e XHTML 

estão relacionados à implementação da arquitetura no projeto. Todos os 

conceitos estão descritos neste tópico. 

XMPP é acrônimo de eXtensible Messaging and Presence Protocol e é 

um protocolo definido e mantido pela XMPP Standards Foundation para ser 

utilizado no envio de mensagens instantâneas e é baseado no XML. Para o 

presente trabalho, foram utilizados os seguintes documentos do protocolo 

XMPP:(a) Core (XMPP, 2004); (b) Instante Message and Presence; (c) Multi-

user chat. O primeiro define como é o formato das mensagens XMPP e como a 

conexão é realizada. O segundo está relacionado às mensagens instantâneas 

trocadas pelos usuários e às mensagens de registro de presença dos usuários 

no ambiente e, consequentemente, no servidor. O terceiro explica como utilizar 

os recursos de salas de conversação. 
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Já o Bosh é acrônimo de Bidirectional-streams Over Synchronous 

HTTP, ou Fluxo Bidirecional Sobre HTTP Síncrono. O Bosh é um protocolo 

definido também pelo XMPP Standards Foundation e nele está definido como 

fazer o transporte de XML de forma rápida e eficiente sobre o HTTP. Esse 

transporte é feito de forma bidirecional, tanto do cliente para o servidor como 

do servidor para o cliente. O Bosh está definido no XEP-0206 (XEP-0206, 

2010), e nele está definido todo o mecanismo de abertura de conexão (sessão) 

e também meios de mantê-la. 

Javascript é linguagem interpretada implementada na maioria dos 

navegadores e segue o padrão especificado pelo ECMA-262 (ECMA, 2010). A 

linguagem é utilizada para processar páginas web de forma que as torne mais 

dinâmicas e interativas. Dentro do Javascript, há a implementação do DOM 

(Document Object Model, ou Modelo de Objetos de Documento). O DOM 

oferece mecanismos para acessar os elementos de um documento de forma 

separada. Nesse contexto de linguagem web, o DOM foi implementado sobre 

os elementos HTML de forma a tornar mais simples acessar os elementos da 

página e modificá-los dinamicamente. 

Acrônimo de Asynchronous JavaScript and XML, o AJAX é um 

mecanismo usado para obter dados do servidor utilizando o objeto 

XMLHttpRequest. O AJAX funciona em "background", de forma que não altera 

o conteúdo da página que está sendo mostrada no navegador. Atualmente, o 

AJAX não tem um padrão bem documentado para seu uso. Por isso, ao 

contrário do que mostra o nome, o AJAX pode funcionar com transmissão de 

dados que não estão em formato XML, não precisa ser assíncrono e também 

não precisa utilizar o Javascript. Acrônimo de eXtensible Hypertext Markup 

Language. O XHTML é uma forma padronizada de escrever o HTML seguindo 

a mesma estrutura rígida do XML. Assim, como segue a estrutura do XML, a 

utilização de folhas de estilo (CSS) para dispor os elementos é altamente 

recomenda. A flexibilidade e a redução de tamanho dos arquivos a serem 

transmitidos, tanto XHTML quanto CSS, são fatores encorajadores ao uso do 

CSS. 
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3.2.2 Arquitetura do servidor Xadrez Livre 

A arquitetura utilizada para construir o Xadrez Livre é baseada no 

modelo cliente-servidor e está dividida em cinco partes: cliente web, servidor 

intermediário, servidor Jabber, servidor de movimentos de xadrez e o banco de 

dados. A Figura 6 apresenta a visão funcionalista adotada. Como a arquitetura 

está sendo implementada sobre o Jabber como componente principal, todas as 

mensagens e informações que trafegam são baseadas no protocolo XMPP. 

Nos próximos parágrafos serão descritos esses componentes, mostrando 

apenas o que cada um deles representa dentro da arquitetura geral, sem entrar 

em detalhes de implementação. 

 

 
FIGURA 6 - ARQUITETURA GERAL DO SDSD 

 

O cliente se conecta ao servidor intermediário e este ao Jabber através 

de mensagens bem definidas no protocolo XMPP. O cliente contém 

mecanismos para identificar, interpretar, enviar e, se for necessário, responder 
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às mensagens recebidas. Um outro ponto importante no cliente é a forma de 

mostrar os dados embutidos nas mensagens. Apesar de um ser humano 

conseguir interpretar dados no padrão XMPP, se forem enviadas várias 

mensagens em pequenos intervalos de tempo, essa tarefa acaba se tornando 

impraticável. Lembrando também que a interface com o usuário pode ser um 

diferencial para atrair e manter os usuários no sistema. 

Por causa da implementação atual dos navegadores, é necessário 

existir um serviço intermediário que faz a conexão entre o cliente e o servidor 

Jabber. Esse serviço intermediário pode ser considerado o servidor web, o qual 

responde pela comunicação do cliente web para o servidor Jabber. O caminho 

inverso da comunicação também é válido. 

O servidor Jabber é uma implementação do protocolo XMPP. Ele é 

responsável por toda a comunicação e também oferece funcionalidades de 

conversa instantânea, perfil de usuário e lista de contatos. O Jabber também 

contém um mecanismo de extensão em que é possível ligar componentes que 

aumentam a funcionalidade do sistema sem que haja necessidade de alterar o 

código fonte. 

Na arquitetura apresentada, o Jabber seria responsável por gerenciar 

os clientes, estabelecendo a comunicação entre eles, além da comunicação 

cliente-servidor. O servidor Xadrez Livre adota formatos de mensagens que 

chegam ao seu destino sem problemas de alterações ou inconsistências de 

seus conteúdos. 

O Xadrez Livre é um programa que funciona como um componente do 

Jabber que basicamente recebe requisições dos clientes e retorna uma 

resposta. Como o foco do componente é o jogo de xadrez, o servidor fica 

responsável por organizar as partidas, torneios, armazenar ratings e as funções 

administrativas relacionadas ao xadrez. 

Atualmente, não existe um protocolo XMPP oficial para jogos de 

xadrez. Então, o servidor que for implementado dessa maneira teria de 

desenvolver um novo padrão ou utilizar algum protocolo já existente não oficial. 

O protocolo terá de conter todas as mensagens que estão relacionadas ao jogo 

de xadrez, como, por exemplo, mensagens para o jogador fazer um movimento 
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e o servidor enviar um novo estado do tabuleiro para o cliente. 

O Xadrez Livre tem também um banco de dados próprio, diferente do 

banco de dados do Jabber. Esse banco de dados é responsável por armazenar 

itens exclusivos do servidor. Exemplos de dados são: (a) o rating de um 

usuário; (b) os torneios como grupos planejados de partidas; (c) as partidas já 

realizadas por meio do servidor, aleatórias ou planejadas em um torneio; (d) 

lances individuais e granulares de cada partida; (e) o tipo explícito dos usuários 

com suas pemissões de acesso. Muitos outros dados existem. 

 

4 Perspectivas de aplicação 

A fim de evidenciar o uso dos conceitos abordados na construção do 

ambiente Xadrez Livre, são utilizados agora os exemplos de diálogos retirados 

da execução da ferramenta diante de certos contextos de tabuleiro. Também 

serão abordadas limitações existentes na ferramenta cliente-servidor, as quais 

formarão as bases dos trabalhos futuros mais plausíveis. 

 
4.1 Potencial pedagógico 

De acordo com o que foi exposto anteriormente, o diálogo gerado pela 

Shell JAS foi projetado para seguir diretrizes pedagógicas às quais um jogador 

de xadrez de nível intermediário deve ser engajado no desenvolver de seu 

treinamento para a conquista da perícia. Assim sendo, várias reações 

pedagógicas foram engendradas para atuar em situações em que um certo 

padrão de deficiência do aprendiz se manifesta. Esta seção tem o objetivo de 

destacar as principais ações do dialogador proposto através do estudo de 

diálogos gerados. 
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4.1.1 Reação socrática 

Por utilizar o diálogo socrático como meio de comunicação entre os 

agentes (humano-máquina), o conhecimento passa a ser adquirido pelo 

aprendiz de forma indutiva. Isso se dá por meio de observações de casos 

específicos que resultam no desenvolvimento de princípios gerais. Sendo 

assim, como forma de validar a descoberta indutiva do aprendiz, as hipóteses 

sobre fatos devem ser constantemente monitoradas pelo tutor a fim de detectar 

a ocorrências de supergeneralização na aprendizagem (DIRENE, 1997; 

SHARPLES, 1989; SHARPLES, 1991). 

 

FIGURA 7 - DIÁLOGO ENTRE A JAS E UM APRENDIZ DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO 
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Na Figura 7 é exibido um trecho de diálogo entre a JAS e o aprendiz, 

que deixa em evidência a abordagem socrática do diálogo gerado. Mesmo em 

uma análise superficial, notam-se as evidências das características principais. 

Uma delas está nos sucessivos questionamentos unilaterais, do tutor para o 

aprendiz. Outra dessas mais relevantes características, a unicidade da 

verdade, fica evidente na discussão mesmo quando as opiniões são 

divergentes (linhas 3 a 5 da Figura 7). 

Em uma visão mais específica sobre a abordagem de validação da 

descoberta indutiva, nota-se, entre as linhas 3 e 15, a procura do tutor por 

hipóteses falsas que o aprendiz pode ter adotado ao longo do treinamento, 

uma vez que a resposta ao problema não foi considerada satisfatória. 

Tal procura é feita através de uma sequência de questionamentos 

sobre os fatos avaliados no tabuleiro. Ao detectar uma hipótese falsa, linha 4, o 

tutor aprofunda mais a busca pelo erro, aumentando assim a granulação do 

fator heurístico envolvido. Isso se justifica quando a avaliação de um fator sofre 

interferência da má avaliação de um subfator, ou seja, de outra hipótese mais 

básica. 

Descartada a possibilidade de nenhuma hipótese correlacionada estar 

incorreta (linhas 4-14), o tutor virtual conclui que o equívoco aconteceu na 

compilação dos subfatores para formar o fator. A partir disso, um diálogo 

explicativo é gerado (linha 15), evidenciando a hipótese falsa do aprendiz, bem 

como fornecendo subsídios para que ele crie novas hipóteses corretas. 

 
4.1.2 Controle de mudança de foco 

Como visto na seção anterior, a busca por hipóteses falsas é um 

mecanismo importantíssimo na detecção e correção de casos de 

supergeneralização ocorridas no aprendiz. Logo, a escolha de quais hipóteses 

devem ser testadas diante de um caso específico deve ser de tal forma que 

contemple todo o embasamento para a tomada de decisão por parte do 

aprendiz. Da mesma forma, o método socrático exige um tipo de lista de 

verificação (checklist) como guia em mudanças de foco. 
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Um ótimo roteiro para a validação das hipóteses embasadoras é a 

utilização dos fatos constantes na regra de tendência que justifica o movimento 

do perito. São justamente esses fatos que detêm as informações relevantes 

sobre o contexto atual do tabuleiro, ou seja, informações que influenciam o 

jogador na tomada da decisão. Também essas informações foram as mesmas 

que fomentaram a construção de hipóteses por parte do aprendiz ao estudar 

algum caso anteriormente. 

Na Figura 8, observa-se um fragmento de diálogo entre o tutor virtual e 

o aprendiz, no qual existe a abordagem de três focos principais: (a) Fator 

Material; (b) Fator Desenvolvimento; (c) Fator Controle de Centro. Tais focos 

são referentes aos fatos constantes na premissa da regra que justifica o 

movimento do tutor. 

 
FIGURA 8 - A ABORDAGEM DE FOCOS PRINCIPAIS NO DIÁLOGO 

 

4.1.3 Uso de terminologia especializada 

Durante o avanço das pesquisas no estudo do jogo de xadrez, algumas 

simbologias e notações foram propostas. Um bom exemplo é a notação 

Forsyth-Edwards Notation (FEN), que objetiva armazenar um estado completo 

do jogo. Isso abrange não somente as posições das peças no tabuleiro, mas 

também as condições globais de evolução da partida, tais como a possibilidade 

de en passant. 

Dentro do compromisso pedagógico assumido pela JAS está o de 

manter o material oferecido ao aprendiz o mais próximo possível ao encontrado 

na literatura específica. Com isso, foi adotado o uso de alguns símbolos no 

diálogo gerado, os quais estão apresentados na Figura 9 juntamente com seus 

significados. 
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FIGURA 9 - SÍMBOLOS ENXADRÍSTICOS 

 

Tais símbolos são usados de forma complementar aos diálogos, ou 

seja, aparecem juntamente ao seu correspondente textual, fazendo com que o 

aprendiz crie a associação, caso ainda desconheça a simbologia utilizada. Na 

Figura 10 é possível observar o uso dos símbolos no diálogo entre o tutor 

virtual e o aprendiz. 

 

4.1.4 Potencial adaptativo 

A fim de simular o potencial adaptativo do tutor humano, característica 

relevante na construção do diálogo de longo prazo, a JAS foi equipada com 

alguns componentes responsáveis por detectar casos em que o tutor deveria 

reagir diferenciadamente dependendo das ações anteriores. Esta seção irá 

mostrar, através de exemplos de diálogos, alguns dos principais componentes 

existentes na JAS para torná-la adaptável a situações diferenciadas. 
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FIGURA 10 - O USO DE SIMBOLOGIA ESPECÍFICA NO DIÁLOGO ENTRE OS AGENTES 

 

4.1.5 Manutenção do histórico do diálogo 

Ao longo de uma conversa, vários focos ou temas são abordados como 

consequência da evolução das discussões. Tais temas são introduzidos pelos 

agentes e, uma vez concluídos, dificilmente tornam a ser abordados. Isso se dá 

pelo fato de que os agentes mantêm em suas memórias os fatos já ditos 

encerrados e, portanto, não os abordam novamente. Diante dessa 

característica, a JAS projetada neste trabalho mantém um histórico do diálogo 

gerado, fazendo assim com que a JAS não gere diálogos repetidos e 

desnecessários. 

Em um diálogo tipicamente socrático, o tutor tem o dever de conduzir a 

discussão utilizando como ferramenta a mudança de focos durante a sequência 

de perguntas. Tais focos são escolhidos dentre uma lista de focos gerada pelo 
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tutor (ver item 5.1.2) juntamente com o histórico do diálogo. Na Figura 11 é 

exibido um fragmento de diálogo entre a JAS e o aprendiz que reflete a 

influência do histórico do diálogo. 

 

FIGURA 11 - HISTÓRICO DE FOCOS ABORDADOS 

 

Entre as linhas 1 e 7 é exibida uma discussão sobre a avaliação do 

tabuleiro no que diz respeito ao fator material. Especificamente na linha 7, é 

possível ver a intervenção pedagógica do tutor ao tentar corrigir uma má 

interpretação dos dados por parte do aprendiz. A influência do histórico fica 

evidente nas linhas 10 a 12, visto que o tutor reage de forma diferenciada a 

partir da mesma interação com o aprendiz. Como o fator material não foi 

resolvido anteriormente, mesmo com a presença da tentativa de correção da 

falha na avaliação, o tutor volta a abordar o tema. 

Todavia, durante a abordagem do fator o tutor detectou, através do 
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histórico do diálogo, que seus subfatores já haviam sido discutidos e suas 

discussões encerradas por causa da concordância entre ambos, tornando a 

discussão desses temas desnecessária. Sendo assim, na linha 12, o tutor 

emite uma advertência ao aprendiz sobre sua repetida incoerência na 

avaliação do fator material, mesmo após a instrução do tutor. 

Diante do avanço no jogo, alguns fatos sofrem alterações em seus 

valores de avaliação, tornando as discussões anteriores sobre esse fato 

desatualizadas para a base de fundamentos na decisão de escolha de uma 

tendência pelo aprendiz. Assim sendo, a JAS novamente os aborda na 

discussão com o aprendiz a fim de verificar se ele também notou a variação do 

fator. 

 

4.1.6 Monitoramento de variações heurísticas 

É característica no jogo de xadrez, bem como em outros com o mesmo 

enfoque, a variação de vantagens durante a partida. Uma das causas dessas 

variações é o fato de que os jogadores movimentam suas peças 

alternadamente, fazendo com que, por exemplo, ataques somente sejam 

defendidos em um próximo momento, assim variando a vantagem 

momentaneamente. Todavia, quando analisadas tais variações, podem-se 

detectar alguns movimentos típicos de jogadores do nível intermediário. 

A Figura 12 exibe um fragmento de diálogo que contém duas situações 

de detecção de jogadas típicas do aprendiz que podem ser determinadas 

através do monitoramento das variações heurísticas. Primeiramente, na linha 3 

é vista a detecção de um movimento típico de indução de troca de peças com o 

adversário. Tal movimento foi assim classificado por implicar a variação da 

quantidade de peças no tabuleiro mantendo a avaliação qualitativa inalterada. 

Já a segunda detecção exemplificada está presente na linha 7 da 

tabela, em que o movimento do aprendiz poderá ocasionar perdas no fator 

material, típico de jogadores distraídos que não perceberam ataques a suas 

peças. Nessa situação, o módulo pedagógico alerta o aprendiz para a 

consequência de sua solução, lembrando-o da importância do fator que seria 
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prejudicado adotando tal movimento. 

 

FIGURA 12 - OBSERVAÇÃO DAS VARIAÇÕES HEURÍSTICAS 

 

Mais importante que detectar movimentos típicos, tal monitoramento é 

responsável por criar tendências, dada a inexistência de uma que justifique o 

movimento do módulo do perito. Através de uma análise comparativa da função 

heurística é possível criar justificativas condizentes com a escolha de um 

movimento, mesmo que esta apresente menor riqueza pedagógica e 

explicativa, comparada com as tendências provindas de um perito. Na linha 4 

da Figura 12 pode-se ver um exemplo de justificativa proveniente do 

monitoramento heurístico baseado no movimento do módulo do perito. 
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4.1.7 Seletor de tendência 

Ao longo de um jogo de xadrez, um jogador se depara com inúmeras 

situações de jogo e, para cada uma delas, toma decisões parecidas, mesmo 

que representadas por movimentos diferentes. Neste trabalho, como já visto 

anteriormente, tais decisões são representadas por tendências, logo, a JAS 

deve estar preparada para acompanhar essas variações de tendências na 

partida. 

Na Figura 13, que contém um trecho de diálogo entre a JAS e o 

aprendiz, nota-se a explicitação das tendências pelas quais o módulo perito da 

JAS decidiu no decorrer do jogo. Nas linhas 3 e 7 é deixada em evidência a 

intenção do tutor em mostrar ao aprendiz uma tendência adequada a ser 

tomada nesse contexto, a qual foi determinada de acordo com o movimento 

fornecido pelo módulo do perito da JAS. Essa ação por parte do tutor é 

decorrente de uma tentativa falha do aprendiz em encontrar uma solução 

factível para o problema. 

Ao contrário, na linha 5, é possível ver a interação do tutor ao se 

defrontar com uma tentativa que se aproxima à do módulo do perito, ou seja, 

uma solução diferente da ótima, mas que seguiu a mesma tendência da ótima. 

Nessa ocasião, o tutor indica ao aprendiz que ele está no caminho certo para 

solucionar o problema. Já na linha 10, após a movimentação de peças no 

tabuleiro, fica exposta a mudança na tendência do movimento do módulo do 

perito, ocasionada pela movimentação de peças no tabuleiro. Por causa de seu 

potencial adaptativo, as tendências podem sofrer alteração imediatamente 

após qualquer movimento de peça, pois tal movimento pode alterar 

completamente a situação do jogo e, consequentemente, o comportamento do 

jogador. 
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FIGURA 13 - A ESCOLHA DA TENDÊNCIA SEGUIDA PELO PERITO 

 

 
4.1.8 Confirmação pregressa 

Em um planejamento tático, o jogador planeja uma sequência de 

movimentos com o objetivo de ser contemplado com alguma vantagem futura. 

Ao executar seu plano com sucesso, ele obtém exatamente o estado desejado 

e, mais importante ainda, tem consciência de que tal conquista foi planejada 

anteriormente. Infelizmente, a Shell JAS não contempla nenhum diálogo dessa 

natureza, ou seja, diálogos sobre sucessos e insucessos de uma decisão 

tomada anteriormente. 
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Na Figura 14 é mostrado um diálogo utópico entre um tutor virtual e um 

aprendiz sobre situações pregressas do jogo. Entre as linhas 1 e 8 podem-se 

ver fragmentos de um diálogo abordando questões sobre o contexto de 

tabuleiro atual semelhante àqueles já exibidos nesse documento. Entretanto, 

após a execução de uma série de movimentos, tanto do aprendiz como do 

tutor, questões que extrapolam o contexto atual do tabuleiro são geradas, 

referenciando decisões tomadas anteriormente (ver linha 10). O uso de tal 

recurso traz o benefício de o tutor poder explicitar ao aprendiz que a situação 

atual do tabuleiro se deu graças a ações corretas nos tempos certos. 

 

4.1.9 Detecção da fragilidade de peça 

Em um diálogo típico entre agentes humanos, com referência ao 

ensino de xadrez, é comum que o tutor desvie a atenção do aprendiz para fatos 

relevantes no tabuleiro, como, por exemplo, peças que estão sendo 

ameaçadas pelo adversário. Tal abordagem tem o intuito de diminuir o espaço 

de busca do aprendiz por um movimento factível. Isso se dá porque os 

movimentos que relevam tais ameaças são de antemão classificados como não 

factíveis, salvo os casos nos quais a ameaça pode ser ignorada, por assim 

dizer. 

O diálogo gerado pela JAS, apesar de conter características que 

também auxiliam o aprendiz a detectar movimentos ruins logo em primeira 

análise, não tem um componente capaz de direcionar a atenção do aprendiz a 

fatos que o influenciem em um primeiro momento na escolha do movimento. 

Na Figura 14 pode-se ver um fragmento de diálogo idealizado, no qual o tutor 

virtual direciona a atenção do aprendiz para fatos de alta relevância. Logo no 

primeiro contato com o aprendiz, durante a análise do novo contexto, o tutor 

virtual chama a atenção do aprendiz para um fato de extrema relevância: a 

ameaça sobre uma de suas peças, como pode ser acompanhado nas linhas 1 

e 2. Subsequentemente o tutor analisa as soluções do problema vindas do 

aprendiz, confrontando-as com o fato levantado (linhas 5 e 9), tomando as 

devidas providências. 
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FIGURA 14 - DIÁLOGO SOBRE SITUAÇÕES PREGRESSAS 

 

4.2 Potencial de competição remota 

Atualmente, existe uma implementação de toda essa arquitetura 

integrada a um cliente Web no endereço http://xadrezlivre.c3sl.ufpr.br (acesso 

permanente). Dentro desse site, o usuário pode usufruir de funcionalidades de 

conversas e, principalmente, da parte de jogo. Todos os serviços e o banco de 

dados foram implementados na mesma máquina, por causa do recurso limitado 

de hardware e também por facilitar a administração. O cliente web, o servidor 

intermediário, servidor Jabber, servidor de xadrez, o banco de dados e o 

protocolo de xadrez usados na implementação estão descritos nas subseções. 
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O cliente é uma página web que contém uma interface implementada 

em XHTML, AJAX e o Javascript/DOM. O código XHTML (HTML e o CSS) é 

responsável por mostrar elementos e acertar seus estilos dentro da página de 

forma coerente com o trabalho de design e configuração feito pela equipe. Uma 

das restrições ao se utilizar HTML é a obrigação de transmitir uma nova página 

sempre que houver necessidade de comunicação. Isso piora a interface do 

usuário, pois demanda um maior tempo de espera entre cada ação por causa 

da quantidade dos dados a serem transmitidos e processados. A alternativa foi 

fazer a comunicação utilizando AJAX, que possibilitou o processamento 

assíncrono com o servidor. Em outras palavras, é possível trocar informações 

sem precisar atualizar a página inteira a cada interação. 

Os códigos Javascript/DOM são responsáveis por toda a dinâmica da 

página, atualizando, gerenciando e mostrando os dados para o usuário dentro 

do navegador web apenas alterando ou criando alguns elementos HTML. 

Através do Javascript é possível ativar o AJAX e obter os dados do servidor, 

em seguida enviar, receber, processar e mostrar os dados. Todas as 

combinações dessas ferramentas fazem com que a interface web seja capaz 

de enviar e receber mensagens do servidor, interpretá-las e em seguida 

mostrar ao usuário os dados obtidos. Em outras palavras, a interface oferece 

um ambiente interativo para o usuário e limita suas ações dentro do sistema. A 

Figura 15 mostra o usuário logado e jogando com outro usuário por meio do 

ambiente. 
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FIGURA 15 - TELA DE UM USUÁRIO QUE ACABA DE ENTRAR NO AMBIENTE 

 

Para proporcionar uma conexão bidirecional entre usuários, deve ficar 

garantido que os clientes e o BOSH mantenham uma requisição pendente, 

mesmo não precisando se comunicar por um tempo. Caso o tempo tenha 

excedido, ele responde com uma mensagem vazia ou mensagem de espera. 

Se o servidor Jabber enviar alguma mensagem, o BOSH a retransmite para o 

cliente na requisição pendente que ele mantém. Quando o tempo-limite de uma 

requisição que o BOSH mantém é excedido, o cliente deve mandar outra. Caso 

o BOSH não receba mais uma requisição do cliente dentro do tempo 

especificado, ele o considera desconectado, informa sua desconexão ao 

Jabber e fecha a conexão referente a esse cliente. 

O servidor Jabber é uma implementação do protocolo XMPP, e uma 

das principais funcionalidades do Jabber dentro da arquitetura é prover toda a 

comunicação feita dentro do sistema. O Jabber também prove as 

funcionalidades de conversas, salas, lista de contatos e funções administrativas 

que liberam o servidor de xadrez de cuidar das conversas e administração dos 

usuários. Em nossa implementação usamos o EJabberD, software livre que 
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contém boa parte do XMPP implementado em Erlang. A implementação do 

EJabberD oferece todas as funcionalidades necessárias para o projeto do 

Xadrez Livre, as mesmas descritas no parágrafo anterior. 

O servidor de xadrez desenvolvido é uma extensão do Jabber que se 

conecta como um componente e é escrito em C++. O servidor tem acesso ao 

banco de dados através de uma API do Postgre. O componente também é 

responsável por tratar todas as mensagens definidas no protocolo de xadrez. 

Antes de iniciar uma partida, um jogador precisa enviar um convite a outro e a 

partida se inicia quando o outro jogador aceitar o convite. Todo esse processo 

de convite e de iniciar uma partida é gerenciado pelo servidor. O servidor 

também oferece funcionalidades de buscar partidas antigas e observar partidas 

em andamento. 

As funções administrativas são acessíveis por usuários que receberam 

privilégios de outros administradores. Muitas das funções administrativas de 

desconectar usuários e banir já se encontram no Jabber, mas outras tiveram de 

ser implementadas no servidor por causa do caso específico do xadrez. As 

funções de adjudicar partida (definir vencedor nas partidas suspensas) e 

escolher tipo de usuário são funcionalidades específicas. 

 
6 Conclusão e trabalhos futuros 

 
Sob o ângulo da Inteligência Artificial, o texto apresentou os resultados 

de um longo estudo empírico no campo de jogos heurísticos adversaristas. Tal 

esforço culminou com a elaboração de conceitos genéricos e de um arcabouço 

inteligente capaz de apoiar o ensino de táticas para aprendizes do nível 

intermediário de competência. Além disso, um protótipo foi implementado para 

o domínio de ensino em nível intermediário de competência do jogo de xadrez 

como forma de aplicação na produção de diálogos educacionais. 

Constatou-se, durante esta pesquisa, que aprendizes do nível 

intermediário precisam de apoio na análise tática de um tabuleiro. Sendo essa 

uma tarefa complexa, a decisão importante tomada aqui foi a de abordar 

questões heurísticas como forma numérica de avaliação tática. Sendo assim, 
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fatores como o controle do centro de um tabuleiro, a valoração relativa de 

peças e o avanço das peças foram incluídos na implementação de um sistema 

tutor específico para o xadrez. 

A partir dos resultados do estudo feito sobre a atuação pedagógica 

tradicional no meio enxadrístico, o protótipo JAS foi projetado para conduzir 

diálogos com o aprendiz para discutir aspectos heurísticos do tabuleiro. Com 

isso, a JAS hoje é capaz de criticar a decisão tomada por um aprendiz ao 

escolher o próximo movimento plausível no jogo. Além disso, o ato de justificar 

uma decisão também é gerado automaticamente pela JAS, o que faz do foco 

desta pesquisa um tema de contribuição bastante original. 

Como trabalho futuro, está na fase inicial a criação de um novo módulo 

para a JAS. Ele acrescentará a capacidade de avaliação e monitoramento 

automáticos do subnível de competência em que o aprendiz se enquadra. A 

partir disso, um espectro maior de fatores heurísticos poderá ser apresentado 

ao aprendiz à medida que suas deficiências forem diminuindo com o 

treinamento. Tal abordagem de individualização do aprendiz irá depender da 

criação e manutenção de um modelo de longo prazo do usuário, que parece 

compor um trabalho de amplo interesse científico. 

Por outro lado, no que se refere aos aspectos de rede eletrônica, a 

tendência de computação nas nuvens influenciou o grupo de pesquisa do C3SL 

no desenvolvimento do ambiente de colaboração e competição remota, o qual 

foi intitulado Xadrez Livre. 
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1 Introdução 
 

 Neste capítulo apresentam-se aspectos atuais do tema “qualidade de 

ensino” e algumas tentativas pioneiras de inclusão do enxadrismo em ambiente 

escolar. Em seguida, sintetizam-se informações sobre o movimento de ensino 

de xadrez para pessoas cegas e deficientes visuais. Após, serão relatados os 

dois maiores empreendimentos já implantados no país. Trata-se do Projeto 

Nacional de Xadrez Escolar, em expansão desde 2003, coordenado pelos 

Ministérios da Educação (MEC) e do Esporte (ME), e do Projeto Ensino do 

Xadrez nas Escolas Públicas Estaduais, que teve seus primórdios em 1980, 

por iniciativa da então Fundação Educacional do Estado do Paraná (Fundepar). 

 

 2 Xadrez: um instrumento multidisciplinar para uma escola de qualidade 
 

Neste início de século, a sociedade, em seus setores sociais, 

econômicos e políticos, vem apresentando múltiplas demandas ao sistema 

educacional. Isso, aliado à renovada confiança no poder da educação para o 

desenvolvimento do país, à extensão da oferta, ao aumento do porcentual de 

engajamento na escola da população em idade escolar e às incertezas futuras 

que marcam esta época, vem pressionando o conjunto do sistema educacional 
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a rever objetivos e prioridades, bem como a buscar a melhoria da qualidade de 

ensino. 

O tema “qualidade de ensino” encontra ampla discussão, com múltiplas 

aproximações que refletem ideologias, concepções e expectativas distintas. 

Uma forma de clarear esse tema é considerar os objetivos que se colocam à 

educação. Segundo Marchesi e Martín (2003, p. 22), uma escola de qualidade 

é aquela que 
 
estimula o desenvolvimento das capacidades cognitivas, sociais, 
afetivas e morais dos alunos, contribui para a participação e a 
satisfação da comunidade educativa, promove o desenvolvimento 
profissional dos docentes e influi com sua oferta educativa em seu 
ambiente social. Uma escola de qualidade leva em conta as 
características de seus alunos e de seu meio social. Um sistema 
educacional de qualidade favorece o funcionamento desse tipo de 
escolas e apóia particularmente aquelas que escolarizam alunos com 
necessidades educativas especiais ou que estão situados em zonas 
socialmente ou culturalmente desfavorecidas. 
 

Desta formulação depreende-se que a qualidade de ensino decorre de 

um conjunto de fatores, com dimensões múltiplas, que compreendem as 

pessoas e suas ações (estudantes, professores, administradores etc.), o 

ambiente, incluindo a infraestrutura física (interna e externa à escola) e o 

sistema (educacional, social, político) a que pertence a escola. 

Assim, a melhoria da qualidade de ensino pode ser entendida como a 

atuação no conjunto, maior ou menor, desses fatores, buscando-se alcançar os 

objetivos educacionais. Deve-se ressaltar que as escolas, ou os sistemas 

escolares, podem ser mais eficientes em uns e menos em outros desses 

fatores, refletindo características locais ou regionais. 

Examinando-se a realidade educacional brasileira, e deparando-se com 

seus diversos atores individuais e institucionais, pode-se aquilatar quão 

diversos são os elementos utilizados para expressar os atributos desejáveis 

aos processos de produção, organização, disseminação e gestão de saberes e 

conhecimentos que compõem a formação do cidadão. Esses elementos são 

balizados por diferentes visões de mundo, que resultam numa concepção de 

modelo escolar com vieses includentes ou excludentes, autoritários ou 

democráticos (CLIMACO et al., 2010). 
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Em outras palavras, as concepções de educação estão vinculadas ao 

ideal de sociedade que cada indivíduo, ou grupo de indivíduos, espera construir 

para as futuras gerações. Assim, uma concepção de qualidade de educação 

que considere a perspectiva de uma sociedade inclusiva tem, 

necessariamente, como ponto de partida a própria definição de inclusão, de 

que as pessoas e os grupos sociais têm o direito de ser iguais quando a 

diferença os inferioriza, e o direito de ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007). 

No tocante ao xadrez, estão explicitamente envolvidos os seguintes 

aspectos: a) desenvolvimento de capacidades cognitivas, sociais, afetivas e 

morais dos estudantes; b) desenvolvimento profissional dos professores e 

envolvimento no trabalho; e c) inclusão social. 

O xadrez tem sido muito utilizado em estudos sobre os processos de 

cognição humana, desde os clássicos estudos de Binet (1893; 1894), que 

deram subsídios para a elaboração dos conhecidos testes de QI no início do 

século XX, até as teorias mais modernas sobre a memória, no campo da 

psicologia cognitiva (GOBET, 1998), a aprendizagem (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL, 2000) e os processos neurocognitivos (ATHERTON et al., 2003). 

Muitos professores utilizam o xadrez como instrumento para trabalhar as 

capacidades relacionadas ao pensamento crítico, como auxiliar a “aprender a 

pensar”, que é mais importante do que aprender soluções de problemas 

específicos (FERGUSON, 1995), ou como estímulo ao desenvolvimento do 

pensamento lógico (SILVA, 2004; 2010). Para muitos jovens, o xadrez 

apresenta um potencial de automotivação que favorece a utilização de 

processos mentais de alta abstração que são próprios da prática desse 

esporte. 

Durante uma partida, o jogador deve estabelecer um plano estratégico e 

operações táticas. Isso requer dele não apenas a verificação de conhecimento 

anterior (recuperação de informações da memória), como a realização de uma 

verificação sistemática de possíveis combinações de lances, com o julgamento 

contínuo de cada situação resultante, em termos dos vários elementos do 

xadrez (materiais e posicionais). Deve, então, tomar decisões, escolhendo 

alternativas que levem ao sucesso, dentro das finalidades do jogo. 
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A atividade enxadrística realizada no contexto educacional permite 

trabalhar a melhoria da autoestima dos estudantes, visto que a sua iniciação 

não requer pré-requisitos (características físicas, sociais etc.) e é acessível aos 

estudantes situados em qualquer altura da grade escolar. No ambiente escolar, 

as atividades são planejadas por séries, permitindo igual envolvimento dos 

estudantes, mesmo que apresentem dificuldades ou defasagem de 

aprendizagem em disciplinas curriculares, podendo servir como elemento 

motivador para a superação dessas disciplinas. 

Já as características de socialização advindas da prática do xadrez são 

comuns ao conjunto de atividades lúdicas e das práticas esportivas 

educacionais já há muito conhecidas pelos educadores, e se expandem por 

não conhecer as limitações físicas destes. Elas se encontram dentro de um 

conjunto maior de atividades que favorecem o desenvolvimento social (artes 

em geral, festividades, serviços da comunidade local etc.). 

Quanto aos professores brasileiros do ensino básico, observa-se uma 

forte tendência de engajamento nos programas de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional e iniciativas, com ou sem apoio do poder público, 

inovadoras do ensino, procurando a superação das condições adversas e a 

diversidade sociocultural da população atendida pela escola (BRASIL, 2003, p. 

38-41). 

Como apontado, a motivação dos professores com respeito ao seu 

trabalho e à expectativa de novos rumos e do sucesso dos alunos sob sua 

responsabilidade são componentes importantes da qualidade do ensino. 

A iniciativa inovadora nas práticas pedagógicas tem se apresentado de 

várias formas: a abordagem criativa de temas tradicionais, projetos 

interdisciplinares, temas transdisciplinares, a incorporação de tecnologias como 

ferramentas auxiliares ao ensino etc. 

Experiências foram observadas no desenvolvimento do Projeto de 

Xadrez Escolar realizado pela Secretaria de Educação do Paraná desde 1980, 

que demonstram o potencial do xadrez como ferramenta pedagógica de apoio 

ao ensino das diversas disciplinas curriculares abordadas. 

A questão da ação em direção à maior inclusão social de alunos em 

regiões desfavorecidas social e culturalmente pretende ser atingida pela 
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vertente da manutenção, nos espaços de tempo ociosos da escola, das 

atividades de xadrez. O fato de possibilitar a permanência do estudante na 

escola, no contraturno, envolvido com uma atividade extracurricular é um 

ganho certo em seu desenvolvimento escolar, contribuindo diretamente para a 

diminuição significativa da exposição a situações de risco do meio urbano em 

que vive. 

A ampliação da permanência dos estudantes no espaço escolar vem de 

encontro ao preceituado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação no que diz 

respeito ao ensino fundamental. Este aumento da permanência, que visa a 

melhorar a qualidade de ensino, tem sido implementado justamente pela 

incorporação de atividades extracurriculares como a prática esportiva, as artes 

em geral, bem como as ações voltadas para a comunidade, todas elas, 

conforme já mencionado, com papel relevante no processo educacional. 

 
3 Xadrez escolar: experiências pioneiras no Brasil 

 
Em 1935, ocorreu, provavelmente, a primeira iniciativa de ensino do 

xadrez escolar. Sob a influência de Sylvio Tucci, os diretores do Ginásio (atuais 

5º ao 9º anos) de Jaboticabal, estado de São Paulo, adotaram, em caráter 

facultativo, a aprendizagem do xadrez entre seus alunos, compreendendo 

aulas teóricas e práticas (AGAREZ, 1935). 

Em 1956, na cidade de Birigui (SP), o Dr. Miguel Crem dos Santos 

idealizou o ensino de xadrez no Instituto Noroeste. Esta ideia recebeu o apoio 

do reverendo Nelson Lacerda, diretor desse educandário, e do professor 

Salvador Maretti Giampietro, a quem coube ministrar as aulas. O impacto foi 

positivo e outros diretores cogitavam a introdução em seus respectivos 

colégios, ao lado das tradicionais matérias do currículo. 

Em 1960, o prefeito da capital paulista, Ademar de Barros, oficializou, 

mediante decreto, o enxadrismo no curso municipal das séries funcionais de 

administrador, instrutor e secretário-bibliotecário. Esse decreto foi revogado 

dois anos após pelo seu sucessor Prestes Maia, por causa de uma 

problemática direção dessa Escola Municipal de Xadrez. 
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Outra pioneira iniciativa em favor do ensino e da prática do xadrez em 

meio escolar data de 1967. Essa inovação, conduzida pela primeira mulher a 

obter o título de mestre nacional em nosso país, Taya Efremoff (1904-1991), 

ocorreu na cidade de Araraquara (SP) e limitou-se aos alunos de algumas 

classes das 3ª e 4ª séries do ensino fundamental. Essa campanha de difusão 

do enxadrismo recebeu o aval da Delegacia de Ensino de Araraquara, da 

Comissão Central de Esportes, de Inspetores e de Diretores de Escolas 

(EFREMOFF, 1972, p. 137-138). Taya insistia, ainda, na importância do 

envolvimento dos professores e dos pais para o sucesso do projeto para o 

desenvolvimento do intelecto das crianças. 

Em 1969, Herman Claudius van Riemsdijk, hoje Mestre Internacional, 

fundou a escola de xadrez da Associação Prudentina de Esportes Atléticos. 

Alunos de várias escolas públicas de Presidente Prudente (SP) tinham aula na 

beira da piscina. 

Na década de 1970, além de cidades paulistas, foram adotadas 

propostas de inclusão do xadrez em âmbito escolar em outros estados 

brasileiros e no Distrito Federal. 

Em 1970, na cidade de Santo André (SP), Ivone Moysés, Suely Moysés 

e Herman Claudius deram início ao xadrez no pré-primário da Escola Municipal 

da Vila Alpina. Um tabuleiro gigante, pintado na quadra de futebol de salão, era 

utilizado para a motivação dos 120 alunos, todos com 5 ou 6 anos. 

Ainda em 1970, o professor Orpheu Lotti iniciou um trabalho com xadrez 

escolar que continua dando frutos. O Mestre da Federação Internacional de 

Xadrez Wagner Martins Madeira foi um de seus discípulos. A Escola Municipal 

de Xadrez da cidade de Osasco (SP) tornou-se um celeiro de campeões e de 

campeãs nacionais. 

Em 1973, o Secretário de Educação da Guanabara, professor Celso 

Kelly, orientou as escolas da rede oficial do estado: 

 
Reconheço no jogo de xadrez não apenas uma modalidade 
recreativa, mas também um exercício de efeitos positivos no 
desenvolvimento da inteligência e do raciocínio. Daí, eu vejo com 
simpatia a sua prática nos estabelecimentos de ensino, enriquecendo 
suas possibilidades e introduzindo práticas recreativas sadias (SÁ, 
1994). 
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Em 1978, o Colégio Pedro II, um dos mais tradicionais estabelecimentos 

do Rio de Janeiro (RJ), torna-se a sede de um projeto batizado de “Cuca 

Legal”: 
 

Nela, o coordenador geral do projeto, Amâncio de Carvalho, com 
apoio e patrocínio da Fundação Roberto Marinho (!!), instalou uma 
“mega-sala” de xadrez, com mais de 60 mesas oficiais e todo o 
material adequado, nas quais os alunos do projeto – não apenas 
estudantes do Pedro II – tinham aulas de xadrez com instrutores 
contratados. Já em 1979, com a realização do I Torneio Cuca Legal 
viu-se com clareza que metas de massificação do xadrez eram 
factíveis até no curto prazo: o evento atraiu 190 (!!) jogadores para a 
categoria juvenil masculino, cerca de 20 no infantil e umas 10 
meninas (LOUREIRO, 2005). 
 

Ainda em 1978, o então presidente da Federação Gaúcha de Xadrez, 

Julio Gazola, elaborou um plano para implantar o xadrez nos estabelecimentos 

de ensino. Cerca de 3.000 alunos foram iniciados nesse jogo.  

Concomitantemente à parte didática, dava-se ênfase aos processos criativos e 

do raciocínio. 

A essas iniciativas no campo do ensino enxadrístico brasileiro pode-se 

somar a experiência de Antônio Villar Marques de Sá, que, em 1978 e 1979, 

exerceu a profissão de professor de xadrez no Instituto de Educação Infantil de 

Brasília (DF). Todos os alunos da 1ª à 8ª séries cursavam uma aula semanal 

obrigatória de xadrez com duração de 50 minutos. O mesmo ocorreu de 1980 a 

1982, no Centro de Ensino de 1º grau Rodolpho de Moraes Rego. Além disso, 

em 1981, dois clubes escolares de xadrez foram fundados, propiciando uma 

aprendizagem opcional aos alunos do Colégio Marista (ensino fundamental e 

médio) e do Centro de Ensino Público do Lago Norte (ensino fundamental). 

Menciona-se, também, que, entre 1978 e 1981, o Ministério da Educação 

e Cultura, por intermédio da Fundação Universidade de Brasília, concedeu uma 

"bolsa de trabalho e de esporte" com a finalidade de desenvolver atividades 

enxadrísticas com os estudantes, professores, funcionários e comunidade em 

geral. Os bolsistas foram Antônio Villar Marques de Sá, Carlos Gomes, Mário 

Ribeiro Cantarino Neto e Ricardo Carvalho (SÁ, 2000). 

Em 1993, o Ministério da Educação e do Desporto (MEC) teve a 

iniciativa pioneira de financiar a confecção de 15 mil cartilhas de xadrez para 

distribuição gratuita em escolas públicas do ensino fundamental. Além dessa 
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versão impressa, os autores providenciaram uma versão em braille (SÁ; 

TRINDADE; LIMA FILHO; SOUSA, 1993). 

Em 1997, a Secretaria de Educação do Estado de Goiás editou e 

distribuiu gratuitamente para escolas públicas o livro Iniciação ao xadrez 

escolar (SÁ; ROCHA, 1997). 

Mais recentemente, outras medidas governamentais visaram a apoiar a 

inclusão do xadrez no âmbito escolar e desportivo por intermédio da edição de 

material didático especializado. Assim, em 2005, o Ministério do Esporte, para 

embasar o Programa Segundo Tempo, lançou o livro Iniciação Esportiva, 

organizado por João Batista Freire, cuja unidade dois aborda capoeira, tênis de 

mesa e xadrez (SÁ, 2005; SÁ; TRINDADE; LIMA FILHO; SOUSA, 2005). 

Tais experiências multiplicaram-se e diversificaram-se e a aprendizagem 

do xadrez vem sendo gradativamente admitida no campo da educação, 

predominando como atividade periescolar, isto é, complementar às atividades 

curriculares, e estão parcialmente apresentadas nos vídeos: Xadrez Escolar 

(DISTRITO FEDERAL, 2004), Xadrez nas Escolas (BRASIL, 2004b), e Xadrez: 

o jogo da vida (ESPN, 2009). 
 

4 Xadrez para cegos e deficientes visuais 
 

O Instituto Benjamin Constant, criado em 1854 (Urca, Rio de Janeiro, 

RJ), empresta suas dependências regularmente para o alojamento e a 

realização de eventos específicos para os enxadristas cegos. Entre seus ex-

estudantes encontra-se Maurício Vicente de Lima. 

O mesmo ocorre com o Instituto São Rafael, fundado em 1926 (Barro 

Preto, Belo Horizonte, MG), onde o professor Domingos Sávio, também 

deficiente visual, ensinou xadrez para várias pessoas cegas, entre elas 

Crisolon Terto Vilas Boas (pós-graduado em análises de sistemas pela UFMG 

e representante do Brasil em inúmeros torneios internacionais), José Lucena 

Vaz (enxadrista, músico e professor da UFMG) e Davi de Souza Lopes (um dos 

idealizadores do Torneio Dosvox de Xadrez pela internet). 

Em 1984, nasce a Associação Brasileira de Desportos para Cegos 

(ABDC), com a missão de dirigir, fomentar e desenvolver o desporto de cegos e 
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deficientes visuais no Brasil, representando-o nacional e internacionalmente. 

Em 2005, a ABDC passou a ter a nomeação de Confederação Brasileira de 

Desportos para Cegos (CBDC), desenvolvendo as modalidades desportivas: 

atletismo, futebol, goalball, judô, natação, xadrez e powerlifting. A CBDC 

proporcionou um considerável avanço para os esportes adaptados em nosso 

país. Os irmãos Claudio e Claudinei Barros do Nascimento (ambos de São 

Paulo) e Roberto Carlos Hengles (vigésimo colocado no campeonato mundial, 

ocorrido em 2006, na Índia) deram grande contribuição para a divulgação do 

xadrez. 

No Centro Louis Braille (Porto Alegre, RS), desde 1987, o professor 

Waldin de Lima faz conhecer as infinitas possibilidades do xadrez às pessoas 

cegas ou que perderam quase totalmente a visão: entretenimento, motivação, 

perseverança, autoconhecimento, estímulos mental, social (interação não só 

com outros cegos, mas também com quem enxerga), e esportivo (uma 

competição entre deficientes e não deficientes é possível, apenas, neste 

esporte). Alguns deficientes visuais gaúchos se destacaram no cenário 

nacional dos últimos vinte anos, entre eles: Adroildo José Martins, André Luiz 

de Lim, Edgar Marmor, José Antonio Pires, Roberto Guilherme Souza, Vilma 

Piccoli e Waldin de Lima. 

O grupo de alunos criou, em 1989, a Liga Braille de Xadrez (LBX), que 

constitui um grande impulso aos enxadristas deficientes visuais, tanto local 

quanto nacionalmente, apesar das dificuldades decorrentes, no Brasil, de 

pouco material adequado. Há um tabuleiro especial, que tem um furo no centro 

de cada uma das 64 casas, além de alto-relevo nas casas pretas, e um 

pequeno prego nas peças pretas para distingui-las das brancas. Esse tabuleiro 

permite jogos entre pessoas deficientes ou não. Há, em braille, apenas três 

livros, em minúsculas tiragens: um texto elaborado pelo próprio Lima, outro por 

Sá e Lima Filho (2001) e um terceiro por Sá, Trindade, Lima Filho e Sousa 

(2009). Para melhor atender às necessidades da entidade, a LBX teve seu 

nome alterado, em 2009, para Associação Brasileira de Xadrez para Cegos e 

Deficientes Visuais (ABXDV), cuja sede atual está localizada em Azenha (Porto 

Alegre, RS). 
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Em 2009, a ABXDV reassumiu a organização das competições 

nacionais e internacionais, bem como a atualização dos ratings dos enxadristas 

cegos no Brasil. Januário Pereira do Couto (analista de sistemas e enxadrista 

de Brasília) é um dos mentores; André Rezende Marques (PR), Leonardo de 

Faria Junqueira (DF) e Rodrigo de Souza Silva (ES) são jovens promissores 

desse movimento nacional, que engloba mais de 32 associações, beneficia 

aproximadamente 150 pessoas (das quais 30 são mulheres), e cujo sítio é 

<http://www.abxdv.org.br>. 

 
5 Xadrez escolar: o projeto do Paraná 

 

Nos últimos anos, cresceu o interesse pela utilização do xadrez em 

contextos escolares, com base na premissa de que o estudo e a prática 

sistemática do xadrez podem auxiliar no desenvolvimento cognitivo do aluno, 

mais especificamente nas questões ligadas ao raciocínio lógico. 

Para exemplificar esse interesse pedagógico no xadrez, vale a pena 

destacar o maior projeto de âmbito estadual em andamento no Brasil. No 

Paraná, a Secretaria de Estado da Educação mantém um programa de ensino 

de xadrez nas escolas desde 1980, que beneficia aproximadamente 300.000 

crianças e jovens do 5º ao 9º anos de 1.200 escolas49. 

Em 1980, foi elaborado um programa para o ensino enxadrístico nas 

escolas curitibanas, em um convênio entre a Fundação Educacional do Estado 

do Paraná (Fundepar) e a Federação Paranaense de Xadrez (FPX). 

Experiências distintas foram realizadas em função da aprovação dos diretores, 

da falta de conhecimentos preliminares e dos recursos disponíveis para os 

professores, e da diversidade do nível socioeconômico dos alunos. Assim, o 

xadrez foi ensinado, em alguns casos, como uma disciplina regular, em outros 

casos, como substituição à educação física, ou mesmo como lazer ou atividade 

periescolar. Esse projeto-piloto de xadrez escolar, dirigido às escolas públicas 

da periferia de Curitiba, iniciou-se com quatro escolas. 

Em 1981, o grande mestre internacional Jaime Sunye Neto coordenou a 

concepção de um guia elementar composto por sete cursos modelos, com a 

                                                             
49 Informação fornecida pela professora Maria Inez Damasceno, coordenadora do projeto. 
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finalidade de orientar os professores. Entretanto, os autores insistiam sobre a 

necessidade de aprimorá-lo a partir da evolução do programa e das sugestões 

dos usuários (FEDERAÇÃO PARANAENSE DE XADREZ, 1981). Nesse 

segundo ano, nove escolas públicas foram atendidas. 

Em 1982, a Fundepar (hoje Superintendência de Desenvolvimento 

Educacional – Sude) apoiou um projeto de ensino enxadrístico para pessoas 

com deficiência física, em uma resposta concreta à decisão da Organização 

das Nações Unidas de consagrar o ano de 1979 às pessoas deficientes. 

Considerando-se que a ideia de uma participação mais igualitária do cidadão 

deficiente compreenderia também a área esportiva, o projeto encorajava a 

implantação e a prática do xadrez, a título experimental, no Centro de 

Reeducação da Audição e da Fala Alcindo Fanaya Júnior. O objetivo principal 

era o de encontrar um complemento terapêutico para os deficientes auditivos 

que, frequentemente, têm uma grande dificuldade com conceitos lógicos. A 

experiência, com duração inicialmente prevista para duas horas por semana, 

foi estendida para quatro horas, com a participação de um grupo de oito alunos 

já iniciados no processo de reabilitação e capazes de se comunicar com seus 

professores. 

Progressos consideráveis foram constatados nas seguintes áreas: 

- Criatividade; 

- Raciocínio através de esquemas matemáticos, temporais e espaciais; 

- Comunicação verbal (estruturas do pensamento sequencial). 

Mas o resultado mais significativo foi, sem dúvida, o grande interesse das 

crianças, que ensinaram, espontaneamente, esse esporte aos outros colegas. 

Entre os obstáculos encontrados, podem ser assinalados: 

- Necessidade de um suporte visual na aprendizagem do movimento das peças; 

- Dificuldade de generalização e do cálculo das possibilidades futuras sem o 

suporte do movimento real das peças; 

- Disparidade grande no desempenho dos estudantes; 

- Dificuldade maior em relação às crianças não deficientes. 

Graças ao sucesso obtido, em 1982, as autoridades responsáveis 

decidiram aumentar o número de participantes para 120, divididos em dois 

grupos semestrais de 60 alunos (PARANÁ, 1982). 
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Ainda em 1982, ocorreu a avaliação do piloto, que contou com a 

utilização de estudantes (estagiários) como instrutores de xadrez. Após um 

crescimento acelerado, chegou-se a 32 escolas atendidas e sua avaliação, 

realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba, o Departamento 

de Matemática da UFPR e o Colégio Positivo, mostrou que esse era o limite e 

que seria necessário um modelo diferente para atender a todo o estado. 

Essa avaliação apontou que o novo modelo do projeto deveria: 

- Ter professores que atuavam nas escolas; 

- Capacitar os professores para o ensino do xadrez; 

- Desenvolver melhor material de apoio; 

- Desmistificar a imagem do enxadrista. 

A partir de 1983, a Secretaria de Estado da Cultura e do Esporte do 

Paraná realizou uma série de eventos enxadrísticos motivadores e de exibição, 

o que contribuiu para uma mudança na imagem do xadrez, que até então era 

visto como jogo de difícil aprendizagem e destinado à elite. 

A partir de 1987, ocorreu, junto com o novo modelo de separação das 

escolas entre municipais (até a 4ª série) e estaduais (da 5ª série em diante), 

uma grande reorganização do projeto, em que as prefeituras, especialmente a 

de Curitiba, foram incentivadas a desenvolver seus próprios projetos. 

Em 1991, esse projeto voltou para a Fundepar, agora na Divisão de 

Projetos Especiais, o que enriqueceu e aumentou aceleradamente o número de 

escolas que participaram do projeto. 

Em 1992, iniciou-se uma grande distribuição de jogos de peças e 

tabuleiros murais para as escolas. 

Em 1993, ocorreu o 1º Seminário Internacional de Xadrez Escolar 

promovido pela Federação Internacional de Xadrez (Fide), que recentemente 

havia redirecionado para as escolas o seu projeto de Xadrez para Todos. 

Foi uma ótima oportunidade de conhecer e comparar os projetos dos 13 

países que participaram do evento (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES 

ÉCHECS, 1993). 

Em 1994, foi lançada a metodologia oficial do projeto que unificou em 

um livro diversas experiências sobre o ensino do xadrez (TIRADO; SILVA, 

2005). Para auxiliar os professores, foram distribuídos 4.200 livros, 3.257 jogos 
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completos e 389 tabuleiros murais, além de um curso de aperfeiçoamento 

oferecido pela Fundepar. No segundo semestre, estava prevista a adesão de 

outros oito núcleos regionais de educação e de mais 62 escolas da capital 

paranaense, que se somariam às 389 escolas localizadas em 92 municípios 

(BASSFELD, 1994). 

De 1995 a 1998, realizaram-se cursos capacitando centenas de 

docentes da rede pública, disseminando o conhecimento de forma metódica e 

científica. 

Em 1999, o projeto esteve vinculado à Universidade do Esporte, onde 

começou o atendimento para os talentos despertados e também foram feitos 

cursos de capacitação em nível mais avançado. 

Em 2000, o Projeto Xadrez, o jogo que educa, da Secretaria Municipal 

da Educação de Curitiba, envolveu 20.990 estudantes, de um total de 98.486 

(21%), e 83 escolas, de um total de 133 (62%). 

Em 2000, foi criado o Centro de Excelência de Xadrez (CEX), entidade 

destinada a coordenar as diversas ações, flexibilizar as atividades e ganhar 

mais agilidade e economia, bem como promover pesquisas no campo do 

xadrez escolar: <http://www.cex.org.br>. Entre os vários textos disponibilizados, 

destacam-se Curso de xadrez básico, dividido em dois blocos: a) Atividades 

enxadrísticas motivadoras, artigo com atividades que podem ser aplicadas pelo 

professor de xadrez no intuito de manter seus alunos motivados ao estudo e à 

prática do xadrez; b) Apostila completa, artigo que aborda a história do xadrez; 

sua relação com esporte, arte e ciência; a função e a utilização dos jogos, em 

particular do xadrez, num contexto educativo, tendo por base a teoria piagetiana 

de desenvolvimento; o perfil "ideal" do professor de xadrez; jogos pré-

enxadrísticos; e a utilização da internet nas aulas (SILVA, 2002a; 2002b). 

Criou-se o Servidor de Xadrez para a prática pela internet, e, de 2001 a 

2005, o projeto esteve vinculado ao Centro de Excelência em Tecnologia 

Educacional do Paraná (Cetepar), representando assim o primeiro vínculo 

formal com a tecnologia educacional. Nesse período, começaram os eventos 

de capacitação em Faxinal do Céu (PR). 

Também, no período 2000-2002, foi importante a inserção do xadrez 

como área de atuação no programa "Vale Saber" da SEED-PR pelo sinergismo 
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entre as ações de capacitação de professores do projeto estadual de xadrez e 

a inserção da prática do xadrez nas escolas, fomentadas através de iniciativas 

contempladas nesse programa. 

Em 2003, replicou-se o projeto do Paraná para quatro estados 

brasileiros, iniciando-se a fase piloto do Projeto Nacional de Xadrez Escolar. 

Ocorreu, também, o 3º Seminário de Xadrez Escolar em Faxinal do Céu, 

município de Pinhão (PR), reunindo 600 participantes, entre alunos, 

professores e representantes das Associações de Pais e Mestres das Escolas 

da Rede Pública do Paraná. Desenvolveram-se seminários e palestras para os 

professores; Clínicas de Xadrez (nível básico, intermediário e avançado) para 

os alunos; além de torneios e partidas com grandes mestres internacionais. 

Em 2004, foi realizado, em Faxinal do Céu, no Paraná, o Quarto 

Seminário Internacional de Xadrez Escolar. 

Em 2005, o projeto estadual continuou vinculado ao Cetepar e ações 

foram desenvolvidas junto ao Paraná Digital. 

Em 2006, o projeto estadual de xadrez foi vinculado à Paraná Esporte. 

No gráfico 1 são apresentadas as principais ações vinculadas ao projeto 

do Estado do Paraná implementadas no período 1980-2006. 
GRÁFICO 1 – AÇÕES ENXADRÍSTICAS X NÚMERO DE ESCOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sunye Neto (2007, p. 18). 
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6 O projeto nacional de xadrez escolar 
 

Em 2003, o governo federal, por intermédio dos Ministérios do Esporte e 

da Educação e em parceria com os governos estaduais, levou a experiência 

desenvolvida no Paraná para a periferia de quatro capitais (Belo Horizonte/MG, 

Campo Grande/MS, Recife/PE, Teresina/PI), implantando um projeto-piloto de 

xadrez em 39 escolas e buscando estabelecer os parâmetros para um projeto 

que atendesse a todo o país (BRASIL, 2004a). 

Em 2004, Paula Rocha e Moisés Ataides avaliaram esse projeto-piloto 

com “uma visão bastante otimista com relação à ampliação para os demais 

estados brasileiros, fomentando expectativas de melhoria na qualidade social 

da educação” (BRASIL, 2004a, p. 21). A análise dos resultados obtidos 

evidenciou avanços significativos em relação ao desenvolvimento de 

habilidades cognitivas tais como: criatividade, raciocínio lógico-dedutivo, 

resolução de problemas, memorização e socialização. 

Dando continuidade a esse projeto, em 2005, os Ministérios do Esporte 

e da Educação ofereceram um curso de formação de 24 horas presenciais e 24 

horas pela internet para 50 professores de xadrez em cada estado brasileiro, 

com o objetivo de atender 1.350 escolas e 405.000 estudantes. Foram 

previstos para cada Secretaria de Educação 1.000 jogos de peças, 1.000 

tabuleiros, 50 tabuleiros murais, 1.000 livros (TIRADO; SILVA, 2005) e várias 

apostilas (SILVA, 2002a; 2002b), como apoio ao futuro trabalho dos 

professores. 

A título de exemplo, citaremos o curso presencial de xadrez que marcou 

o início do projeto no Tocantins, realizado em Palmas, por Antônio Villar 

Marques de Sá, em 2005. Participaram 44 professores, oriundos de todas as 

regiões do estado. Segundo Paulo Sérgio Brandão, Coordenador do Projeto 

“Xadrez nas Escolas” no Estado do Tocantins, o curso foi muito bom e os 

professores participantes saíram satisfeitos, conforme a avaliação efetuada. 

Procuraram-se destacar as características educacionais de cada região 

atendida e, sobretudo, a capacitação dos docentes do ensino básico. Essa 

capacitação, por questões econômicas e de sustentabilidade, pode ser 

descentralizada, e seu acompanhamento também pode ser feito à distância. 
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Esse aspecto foi explorado no projeto-piloto de xadrez escolar desenvolvido em 

conjunto pelos Ministérios de Educação e do Esporte, em que a equipe da 

Universidade Federal do Paraná, através do Centro de Capacitação Científica e 

Software Livre, trabalhou no desenvolvimento de um novo servidor de xadrez, 

baseado em software livre, bem como na manutenção de um servidor já 

existente alocado especificamente para o projeto (ver o capítulo 14). 

Um outro objetivo do projeto piloto nacional de xadrez escolar foi 

desenvolver, produzir e distribuir material instrucional de qualidade, tanto para 

os docentes como para os alunos. Nesse aspecto, a importância da 

colaboração da comunidade enxadrística e pedagógica na elaboração do 

material e do serviço público na produção e distribuição é muito grande, já que 

esse material não está disponível no mercado. 

Como ponto central do projeto-piloto nacional de xadrez escolar, 

procurou-se manter atividades motivadoras associadas que realçassem os 

aspectos lúdicos, criativos e éticos, evitando excessos competitivos. 

Ainda em 2005, foi realizado, em Faxinal do Céu, o Quinto Seminário 

Internacional de Xadrez, Esporte Educacional, com a participação de três 

representantes da Argentina e de aproximadamente 200 professores e 400 

alunos do Paraná, e ainda a presença de professores de vários estados 

brasileiros, como Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Tocantins e outros. A grande experiência paranaense foi modelo para o Brasil, 

no Projeto Nacional de Xadrez nas Escolas. 

Em 2006, avaliou-se novamente esse projeto, que beneficiou, 

aproximadamente, 400.000 alunos de 1.250 escolas participantes em 25 

estados. As duas únicas exceções foram o Distrito Federal e São Paulo50. 

Em 2007, foi realizado o “Sexto Seminário Internacional de Xadrez nas 

Escolas”, em Faxinal do Céu, Paraná. 

Com a finalidade de beneficiar mais de um milhão de pequenos 

brasileiros com a prática do enxadrismo no turno contrário às aulas 

curriculares, os Ministérios da Educação (MEC) e do Esporte (ME) deram para 

as escolas participantes do Projeto Segundo Tempo estojos contendo um jogo 
                                                             

50 Informação fornecida por Sólon Pereira, coordenador do projeto. 
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de 32 peças plásticas, um tabuleiro e uma cartilha. Foram, ainda, publicados e 

distribuídos gratuitamente, em centenas de municípios do país, 430.000 

exemplares do texto Xadrez, cujos autores cederam, sem remuneração, os 

direitos autorais ao ME (SÁ; TRINDADE; LIMA FILHO; SOUSA, 2007). Esse 

texto continua disponível em sua versão digital, na internet, para download 

gratuito em: <http://portal.esporte.gov.br/arquivos/snee/cartilhaXadrez.pdf>. 

 

7 Considerações finais 
 

As dificuldades encontradas em alguns estados brasileiros, tais como a 

disparidade nas condições de trabalho dos profissionais da educação, a 

indisponibilidade de computadores para os alunos, a pouca familiaridade de 

docentes e de discentes com a informática, a necessidade de uma formação 

continuada dos professores, podem ser sanadas em poucos anos, garantindo-

se, assim, o sucesso do Projeto Nacional de Xadrez Escolar, que dependerá 

mais da compreensão dos pedagogos de suas grandes possibilidades que de 

limites econômicos ou políticos. 

Da mesma forma que o Parlamento Europeu aprovou, em 13 de março 

de 2012, a introdução do programa « xadrez nas escolas » nos sistemas 

educativos das 27 nações que compõem a União Europeia (PÉCHINÉ, 2012), 

indicando a superação de novos desafios como a formação de milhares de 

professores, o Brasil ainda terá que equacionar a difusão dessa inovação 

pedagógica em suas cinco regiões. 

 Assim, com a urgente valorização da educação pelo governo federal, 

com a integração dessas experiências entre os estados e com a ampliação do 

número de municípios interessados em participar, acredita-se que, em uma 

década, a prática do xadrez nas escolas públicas brasileiras será habitual. 
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