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Resumo: Este texto tem por objetivo divulgar o trabalho de pesquisa 
desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, do 
Governo do Estado do Paraná. Elegemos como objeto de estudo, o xadrez 
como conteúdo interdisciplinar. Buscamos por meio de pesquisas, refletir e 
aprofundar o conhecimento teórico acerca da utilização como ferramenta 
pedagógica para todas as áreas do conhecimento. O objetivo é propor aos 
educadores do Colégio Estadual José Alfredo de Almeida, do município de 
Mariluz, a inserção dessa prática como conteúdo interdisciplinar, utilizando-o 
de acordo com a especificidade de cada disciplina. Esperamos assim, 
assegurar a qualidade da educação, uma vez que esta vem sendo 
questionada, e sabemos que o xadrez é um jogo de estratégias que possibilita 
o desenvolvimento das habilidades cognitivas. 
 
Palavras chave: Interdisciplinaridade; Xadrez; Ensino-Aprendizagem.     
 
Abstract:This paper aims to spread the research work developed at the 
Education Development Program-PDE,the State Govermment of Parana.we 
chose as the object of study chess as interdisciplinary content.We seek through 
research to reflect anddeepen the theoretical knowledge about the use as a 
pedagogical tool for all áreas of knowledge.The goal is to offer educators of 
Jose Alfredo de Almeida’School from city Mariluz,the inclusion of this practice 
interdisciplinary content, using it according to the specificity of each discipline. 
We hope so, to ensure the quality of education, since this has been questioned, 
and we know that chess is a game of strategy that enables the development of 
cognitive skills. 
 
Keywords: Interdisciplinary,Chess,Teaching and Learning. 
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Introdução 

 

A Educação Física no contexto escolar possui uma particularidade em 

relação aos demais componentes curriculares. Trata-se de um componente 

que contribui para a formação do cidadão com instrumento e conhecimento 

diferente daqueles chamados tradicionais no mundo escolar. Atualmente 

,percebemos no cotidiano das escolas, uma desmotivação por parte dos alunos 

em aprender. Sabemos que o jovem está rodeado por instrumentos que 

chamam sua atenção e o envolvem, levando-o a desenvolver uma postura de 

eterno competidor. Sendo a escola a instituição oficialmente definida para a 

aquisição do saber, esta deve apresentar ferramentas que viabilizem a 

construção do conhecimento. 

Sendo assim, escolhemos o xadrez como tema desse estudo, pois 

entendemos que a estreita relação entre o jogo e os mecanismos envolvidos na 

construção da inteligência, a influência efetiva do jogo espontâneo como 

instrumento incentivador motivador no processo da aprendizagem, como 

salienta Piaget (apud MATTOS; FARIA, 2011, p. 4-5), “[...] dá a criança uma 

razão própria de fazer exercer de maneira significativa, sua inteligência e a 

necessidade de investigação. 

O jogo de xadrez tem demonstrado especial resultado no âmbito 

escolar, considerando que alguns alunos apresentam necessidades próprias 

para o domínio das aprendizagens curriculares correspondentes, necessitando, 

para tanto, de recursos pedagógicos e metodológicos educacionais 

específicos. 

Dessa forma, compreendemos que o xadrez, como conteúdo curricular 

interdisciplinar, pode ajudar, auxiliar e incentivar o aluno também nas demais 

disciplinas, justamente por ser um jogo de raciocínio, considerado mesmo um 

esporte intelectual que se baseia em três elementos: jogo – arte – ciência . 
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Jogo, porque requer habilidade, arte por causa da imaginação, e ciência devido 

ao cálculo. Ainda tem um grande valor socioeducativo, pois promove a 

inclusão, a interação e a socialização do aluno com o meio, contudo, a prática 

do jogo implica no exercício da sociabilidade, autoconfiança, do raciocínio 

analítico e sintético e até mesmo na organização estratégica do estudo, o que 

resulta, inclusive, no auxílio e na melhoria do rendimento escolar, 

principalmente em termos de concentração.  

Por fim, o xadrez é importante para o raciocínio, concentração, atenção 

e cálculo, valores cognitivos importantes para a formação do indivíduo. 

Dessa forma, este trabalho busca proporcionar à educação escolar mais 

uma ferramenta que auxiliará o sucesso do processo ensino/aprendizagem, 

uma vez que já foi comprovada a valiosa contribuição do xadrez para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas que auxiliam a aprendizagem.  

 
O xadrez, constitui um dos recursos pedagógicos mais preciosos que 
a civilização criou, síntese de muitas qualidades em uma só atividade. 
Desenvolve todas as potencialidades intelectuais da criança, ao 
mesmo tempo que as leva em direção ao pensamento lógico formal. 
O xadrez  educa a atenção, desenvolve a imaginação e contribui para 
formar o espírito de investigação e invenção. (POGLIANO, 1973, p. 3, 
tradução realizada por FONSECA1, 2012). 
 

Portanto, a justificativa principal para o desenvolvimento do projeto 

xadrez na escola, é justamente que o uso do xadrez na educação formal resida 

no fato de constituir uma valiosa experiência cognitiva que pode oferecer 

consequências extremamente positivas e satisfatórias no desempenho escolar 

de ensino e aprendizagem dos educandos, e que todas as áreas do currículo 

serão beneficiadas com a melhoria e qualidade do ensino formal. Ainda, o jogo 

de xadrez visa ampliar o horizonte cultural dos alunos, já que para estudá-lo é 

necessário conhecer bem a história de outros povos e culturas que são 

localizados em regiões diferentes de todo o planeta. A habilidade de leitura 

inclusive, será desenvolvida com o xadrez, pois para o desenvolvimento de um 

jogador realmente bom, é absolutamente necessário estudar as técnicas de 

abertura, meio jogo e finalização, também como as grandes partidas, que estão 

                                                           
1
 FONSECA, Anna Luíza Calgaro da. Professora de Espanhol do Col. Estadual José Alfredo de 

Almeida – Mariluz/PR. 
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acessíveis através de uma variedade enorme de livros, revistas e sites com 

estes objetivos. 

A necessária interpretação ao jogo possibilita que o aprendiz possa 

sistematicamente estar se reavaliando e também ao mesmo tempo avaliando 

as consequências de suas próprias atitudes, desta forma, aumentando a sua 

responsabilidade pessoal e social, além de auxiliar os muitos alunos, com 

dificuldades de aprendizagem. 

Diante do exposto, indagamos: porque os professores de todas as áreas 

do conhecimento não utilizam tão valioso instrumento pedagógico para auxiliar 

na aquisição do saber? É para essa indagação que procuramos resposta, bem 

como ampliar a utilização do xadrez no cotidiano escolar, não apenas como 

mais um jogo específico da disciplina de Educação Física, mas como 

instrumento metodológico que facilitará o caminho para a aprendizagem. 

 

 

1 Origem do Xadrez? 

 

O xadrez é um jogo milenar. Pelo que consta na História, ele atravessou 

quase 15 séculos e foi utilizado por diversas culturas, porém não se sabe 

exatamente como e quando surgiu.Para Shenk (2007, p. 18) “Sua história está 

tão intimamente relacionada com a civilização humana que estudá-la é 

entender melhor o próprio homem”. 

Sabemos que descobrir a origem do xadrez é complexo, devido a 

variedade de lendas, no entanto, é no noroeste da Índia que se encontram 

resquícios arqueológicos do século VI d.C tidos como originais desse jogo. Era 

conhecido como “o jogo do exército” ou “Chaturanga”. Entretanto este fato por 

si só não pode delegar à Índia sua criação. 

Segundo leituras realizadas, podemos perceber que o documento mais 

antigo que expressa o jogo de xadrez é uma pintura no Egito, ela representa 

duas pessoas jogando xadrez, data aproximadamente de 3000 anos a. C. 

Falar, com certeza, sobre a origem do xadrez não é fácil, porém sobre 

as habilidades adquiridas e ou despertadas com a prática desse jogo torna-se 

comum entre estudiosos, uma vez que, em seu aspecto formal, ele tem sido 

utilizado para estudar a memória, a linguagem, a lógica, a inteligência, a 
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reflexão, a tática, bem como envolve várias áreas do conhecimento, pois 

desafia a criatividade, como salienta Martins (2003, p. 1) após fazer ampla 

revisão literária: 

A prática deste jogo como suporte pedagógico valoriza a imaginação 
(Diakov, 1926), a criatividade, auxilia na gerência de atividades e 
processos de autonomia, atenção e memória, socialização, 
organização e fluência do pensamento e desenvolvimento da 
inteligência, além de contribuir para a percepção de regras e 
esquemas de ação (o que implica em aceitar pontos de vistas 
diferentes, tomar decisões e saber das consequências destas 
decisões.) 

 

 Nesse sentido, ao iniciarmos o trabalho com o xadrez devemos deixar 

claro essas questões, no entanto devemos ressaltar suas qualidades, pois 

estas se sobressaem diante de qualquer necessidade de confirmação sobre 

sua origem, no entanto torna-se essencial que o aluno tenha conhecimento da 

razão de sua existência, pois: 

 

[...] não são somente simples peças de tabuleiro que devem ser 
movimentadas. Além de ocupar seu espaço no tabuleiro, cada qual 
tem as suas funções específicas, criando junto com uma estética 
particular, personagens diferentes. Refletindo sobre eles e seus 
movimentos, nota-se que não é simples coincidência, por exemplo, o 
cavalo e sua habilidade hípica, ser a única peça no jogo autorizada a 
pular sobre as outras, ou mesmo a torre com sua estrutura rochosa, 
que protege o rei em um movimento especial chamado Roque. 
Diversas vertentes provam a aceitação do jogo por todos os lados do 
mundo, como no Brasi,l com o Mestre Vitalino, escultor nordestino 
que fundi o xadrez com cultura popular, representando com as 
mesmas regras, estórias do cangaço e do sertão do país: lampião e 
seu exército de cangaceiros, com direito até a Maria Bonita, 
representando a sua Rainha. (D’LUCIA et al, 2007,p. 97-98). 

 

Diante do exposto, e compreendendo que o jogo de xadrez é uma 

atividade de reflexão intensiva e exige tomada de decisões, necessita-se de 

maior reflexão no ambiente escolar acerca de sua inserção no currículo 

acadêmico. Essa afirmação é baseada no valor educacional que o xadrez 

promove na educação crítica e ativa das pessoas, contribuindo para o 

desenvolvimento pessoal e cooperativo do seu praticante, favorecendo os 

aspectos lúdicos e intelectuais, além disso, este jogo é de caráter 

multidimensional: xadrez como esporte, arte, ciência e responsabilidade social, 

e, sendo a escola espaço para a apropriação dos saberes, cabe a ela 

proporcionar aos alunos alternativas que propiciem o acesso ao 
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conhecimento,e o xadrez pode ser uma dessas alternativas, pois além de ser 

uma atividade multidimensional é também considerada como  atividade lúdica. 

 

 

2 A Importância do Xadrez no Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

 Atualmente, no cotidiano da escola, os educadores se deparam com 

sérios problemas de aprendizagem. Estes se mobilizam no sentido de refletir 

metodologias diferenciadas para trabalhar os conteúdos, porém o sucesso é 

pouco perceptível. 

 No que se refere à educação escolar atual, percebemos que os alunos 

não se sentem motivados o suficientes para a apropriação dos conteúdos 

propostos pelos professores, nesse sentido, devemos refletir intervenções que 

venham auxiliar no desenvolvimento cognitivo do aluno para que venha a ter 

sucesso na aprendizagem. Percebemos que muitas das dificuldades 

enfrentadas pelos alunos podem ser minimizadas com atividades lúdicas, 

especialmente com jogos e brincadeiras. A esse respeito Oliveira (1997, p. 12) 

orienta que: 

 
Muitas das dificuldades apresentadas pelos alunos podem ser 
facilmente sanadas no âmbito da sala de aula, bastando para isto, 
que o professor esteja mais atento e mais consciente de sua 
responsabilidade como educador e desprenda mais esforço e energia 
para ajudar a aumentar o potencial motor, cognitivo e afetivo do 
aluno. Assim sendo, devemos estimular os jogos como fonte de 
aprendizagem. 

  

 Nesse sentido, podemos afirmar que através do jogo proporciona-se ao 

aluno uma aprendizagem significativa, na qual constrói seu conhecimento, pois 

além de lazer, o jogo pode representar num desafio o pensamento reflexivo e a 

reação imediata como resposta, favorecendo, assim, o crescimento da 

criticidade do jogador. 

 Há uma variedade de jogos que podem ser trabalhados como 

ferramenta pedagógica, entretanto optamos pelo xadrez por ser uma atividade 

que, além de atender as características do desporto, estimula, entre outros, o 

espírito competitivo e autoconfiança, eleva a autoestima para além do xeque 

mate. 
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 O trabalho educacional com xadrez é facilmente adequado a todas as 

áreas do conhecimento tornando-se assim um conteúdo interdisciplinar. Este 

não é um jogo de sorte, mas sim de estratégia e tática. É jogado pelo mundo 

todo, de acordo com regras fixas e bem definidas, por ser um jogo de custo 

muito baixo, ele é completamente acessível para todos que estão interessados, 

tendo em vista os desenvolvimentos cognitivos e intelectuais das crianças e 

dos adolescentes nas escolas. 

Nesse sentido, a utilização do xadrez por todas as áreas do 

conhecimento possibilitará o desenvolvimento das habilidades cognitivas nas 

quais os alunos apresentam dificuldade em compreender, de acordo com a 

especificidade de cada disciplina. 

Em consequência disso, o xadrez como conteúdo curricular colaborará 

com o processo de ensino e aprendizagem. Assim, língua portuguesa poderá 

trabalhar com a leitura e interpretação de regras; matemática, com a intenção 

de estimular a concentração e o raciocínio, o jogos pré desportivos; História 

poderá abordar todo o clima medieval que a história do xadrez proporciona; 

enfim, cada disciplina poderá abordar conteúdos curriculares integrando-os de 

forma lúdica, com a prática do xadrez. Isso proporcionará um maior significado 

para os alunos, pois como Luckesi (1998, p.29) entendemos que: “A atividade 

lúdica é aquela que dá plenitude e, por isso, prazer ao ser humano, seja como 

exercício, seja como jogo simbólico, seja como jogo de regras. Os jogos 

apresentam múltiplas possibilidades de interação consigo mesmo e com os 

outros.”  

Dessa forma, consideramos que diante dos benefícios que o jogo de 

xadrez proporciona no âmbito educacional, ele será um aliado do processo de 

ensino e aprendizagem, constituindo-se cada vez mais como um instrumento 

facilitador para o desenvolvimento social e cognitivo dos alunos. 
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3 Características do Xadrez e suas implicações educativas 

 

         A prática do ensino de xadrez proporciona novas atividades educacionais, 

capaz de auxiliar os alunos com dificuldades de aprendizagem, uma vez que 

realiza ações culturais, esportivas e educativas incentivando os alunos à 

permanência na escola e à aquisição do conhecimento. 

No entanto, apesar de apresentar-se como uma ferramenta 

importantíssima para a aprendizagem, esta é pouco utilizada no ambiente 

escolar, necessitando que se reveja essa prática, uma vez que “[...] o xadrez 

merece crédito, porque ensina as crianças o mais importante na solução de um 

problema, que é saber olhar e entender a realidade que se apresenta”. (SILVA, 

2002, p. 22). 

O xadrez desenvolve no aluno o hábito de pensar globalmente, sendo 

necessário para o caráter antecipado de uma boa estratégia, um olhar global 

sobre todo o tabuleiro, por isso é importante para o ensino do xadrez a 

paciência, pois o aprendiz, o aluno, tem medo por acreditar não ser inteligente 

o suficiente para jogá-lo, e o uso de uma didática cuidadosa é necessário para 

mostrar que todos são capazes de aprender desde que haja dedicação e força 

de vontade. 

O MEC recomenda o uso do xadrez a partir da 5ª série do Ensino 

Fundamental ,e o uso do xadrez na educação, passa por várias áreas do 

conhecimento e deve ser encarado como “jogo ciência” no sentido de capacitar 

o educando desde o início da sua formação motora e cognitiva ampliando sua 

potência intelectual. As regras assumidas e compreendidas por todos os 

jogadores favorecem a socialização e a preparação das atividades intelectuais 

por parte do cidadão em formação. Para Silva (2004, p. 23): 

 
Em uma época na qual os conhecimentos nos ultrapassam em 
quantidade e a vida é efêmera, uma das melhores lições que a 
criança pode obter na escola é como organizar seu pensamento, e 
acreditamos que esta valiosa lição pode ser obtida mediante o estudo 
e a [sic] xadrez. 

 
Para melhor visualizarmos a implicações educativas proporcionadas 

pelo xadrez, apresentaremos uma tabela, organizada por Wilson da Silva 

(2004, p. 23). 
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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. 

Movimentar 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. 

 

 Os aspectos educacionais apresentados por Silva nos mostram que o 

jogo do xadrez conduz a um raciocínio, onde o jogador deve utilizar de 

destreza para chegar a um resultado final satisfatório, isso nos lembra o que 

Alícia Fernandez (1990, p.90) afirma : “[...] para aprender precisamos jogar com 

as informações, num processo de reconhecimento do eu e não eu”. (grifo 

nosso). 
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4 O jogo de Xadrez 

Certamente, o xadrez proporciona aos alunos grande responsabilidade, 

humildade, respeito e companheirismo: antes de iniciar cada partida as regras 

são esclarecidas e definidas, e como um bom enxadrista, ao final de uma 

partida o jogador perdedor deve como regra cumprimentar o adversário 

vencedor, em sinal de respeito à sabedoria do adversário que naquele jogo o 

superou.  

Em diversos países, experiências realizadas, demonstram que o xadrez, 

quando utilizado como terapia ocupacional tem o poder de contribuir para a 

reinserção familiar e social, e de avanços com adolescentes infratores ou em 

liberdade assistida, ainda auxilia no desenvolvimento e sentimento de 

autoconfiança, que paralelamente progride nas disciplinas escolares. 

A proposta de introdução do jogo de xadrez como auxiliar no processo 

de ensino aprendizagem das práticas desportivas coletivas, norteiam o 

currículo formal da Educação Física como disciplina pedagógica, como tática 

desportiva coletiva, entretanto como é pouco trabalhada no âmbito escolar, 

dificulta a assimilação dos alunos. Por isso busca-se um paralelo 

interdisciplinar no ensino-aprendizagem, uma vez que nas Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica: 

 
[...] as disciplinas escolares, são entendidas como campos do 
conhecimento e se identificam pelos respectivos conteúdos 
estruturantes e por seus quadros teóricos conceituais. Considerando 
esse constructo teórico, as disciplinas são o pressuposto para a 
interdisciplinaridade. (PARANÁ, 2008, p.27). 
 

 Com o início do Projeto de Ensino de Xadrez nas Escolas públicas do 

Brasil em 2003, por meio dos Ministérios da Educação e do Esporte com 

parcerias realizadas entre os Governos Estaduais. O centro de Excelência de 

Xadrez (CEX) desenvolve a metodologia do projeto que é combinando a 

recursos tradicionais da educação. 

 Permitindo a utilização dos avanços tecnológicos nas atividades 

escolares, assim o xadrez passa a ter considerada valorização. O seu aspecto 

estratégico, de definidas regras, inviabiliza sua definição com jogos de azar, 

possibilita favorável aceitação entre professores, pois e alunos, consagrando-

se como jogo entre cavalheiros . 
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 As Leis do xadrez congregam valores instituídos na sociedade, para 

facilitar a vida social, sendo este mais do que regras, porém seu conteúdo vem 

sendo preparado durante décadas por pesquisadores, estudiosos e teóricos 

sobre o xadrez no ambiente escolar, na forma de dialogar com as demais 

disciplinas, conforme destaca as Diretrizes Curriculares da Educação Física de 

2008. 

Contudo, o professor ao utilizar xadrez como conteúdo curricular nas 

práticas pedagógicas, implica em atingir as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, e possivelmente, no fortalecimento de atendimento do jogo para 

ampliar a compreensão do aluno  acerca dos conhecimentos acumulados pela 

humanidade. Nesse sentido, no entendimento de Vazquez (2007) a práxis 

realiza o exercício do convívio social, pois a teoria pedagógica está gerada na 

prática social onde a escola valoriza a construção teórica. 

O xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo, é um grande 

impulsionador da imaginação que também contribui para o desenvolvimento da 

capacidade de concentração e da velocidade do raciocínio. No que diz respeito 

ao desenvolvimento da capacidade de aprendizagem como um todo, o que 

segundo Saviani: 

O homem é um ser natural e social ele age na natureza 
transformando-a segundo suas necessidades e para além delas. 
Nesse processo de transformação ele envolve múltiplas relações em 
determinado momento histórico, assim acumula experiências e em 
decorrência destas, ele produz conhecimentos. (Saviani 1992, p. 68). 
 

Dessa forma, com o ensino de xadrez na escola, o aluno terá condições 

representar seu papel, levando-o para uma efetiva transformação, podendo 

assim, revolucionar a educação. 

Estudos do psicólogo Howard Gardner ressaltam o valor educativo do 

xadrez, ele reorganiza o ser humano em sete tipos de inteligência, (Inteligência 

Lógica, matemática, Inteligência Espacial, Inteligência Sinestésica, Inteligência 

Intrapessoal, Inteligência Musical, Inteligência Interpessoal), descreve que o 

xadrez desenvolve alguns conceitos de inteligência Lógico-Matemática, e de 

Inteligência Espacial: 

A Inteligência Espacial é a habilidade para manipular formas ou 
objetos mentalmente e a partir das percepções iniciais, criar tensão, 
equilíbrio e composição, numa representação visual e a espacial, ou 
seja, facilidade em observar uma matéria num determinado plano 
móvel. (Gardner, 1994, p. 149) 
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No xadrez, o jogo requer visualizar os jogadores futuros do seu 

adversário, tendo que concentrar no tabuleiro e visualizar os jogadores sem 

que se mova nenhuma peça do tabuleiro, utilizando apenas a imaginação, 

esses conceitos repetidores, acabam por desenvolver infinitos padrões mentais 

que podem e devem ser aplicados nas mais diversas áreas educacionais na 

sala de aula. Segundo o mesmo autor: 

 

O xadrez também pode contribuir no desenvolvimento da Inteligência 
Lógica- matemática, que é a habilidade para explorar relações, 
categorias e padrões, através da manipulação de objetos ou 
símbolos, e para experimentar de forma controlada; a habilidade para 
lidar com séries de raciocínios, para reconhecer problemas e resolvê-
los. (Gardner. 1994, p. 117) 
 

Pela análise do valor simbólico de cada peça do tabuleiro de xadrez (o 

cavalo vale três pontos o peão vale um ponto), força automaticamente o 

jogador a buscar coerência nos cálculos, porém em algumas ocasiões do jogo, 

o peão, que tem seu valor menor, obtém vantagens sobre o cavalo, que tem o 

triplo de seu valor, muitas vezes então desmistificando o conceito lógico da 

matemática e amplia a meta para outras descobertas; segundo Silva (2002, p. 

23), “quando a criança joga compromete toda a sua personalidade, podendo 

dizer sem dúvida, que o jogo é o “trabalho” da infância ao qual a criança 

dedica-se com prazer”. 

Além do valor educativo, há outro componente que reforça ainda mais o 

papel do jogo de xadrez como meio de educação e a sua lubricidade, onde o 

xadrez é um jogo e é uma brincadeira onde a criança aprende a pensar, pois 

como afirma o psicólogo, “a prática, o estudo e o raciocínio são os fatores de 

progresso no jogo” (Becker, 2002, pg. 9). Então, a relação cotidiana entre o 

professor e aluno, desempenha um papel importante na formação pessoal do 

cidadão, considerando o que afirma Medeiros (2003, p. 3): “O xadrez ganha um 

espaço cada vez maior nas atividades pedagógicas das escolas, é o segundo 

esporte mais praticado em todo mundo abaixo apenas do futebol”. 

Nesse sentido, ao utilizar o xadrez em sua prática pedagógica, o 

professor realmente assume um papel fundamental como educador, onde pode 

contribuir para a qualidade e melhoria do ensino, objetivo maior da educação 

escolar. 
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5 O Xadrez Como Conteúdo Interdisciplinar 

   

 Como já foi comentado, o xadrez é um jogo que possibilita desenvolver 

um trabalho interdisciplinar2 nas diversas disciplinas do currículo escolar. 

Apresentaremos a seguir sugestões de trabalhos que podem ser realizados 

com o xadrez, observando a especificidade de cada disciplina. 

 

Matemática: 

O xadrez e a matemática são duas ciências que têm muito em comum 

em relação ao raciocínio lógico. Podemos trabalhar com a interdisciplinaridade 

utilizando o xadrez dentro da matemática em diversos conteúdos como: 

Contagem e comparação de quantidades, através dos valores das peças de 

xadrez o aluno estabelece a relação de lucro e prejuízo, no momento das 

trocas. Também poderão ser abordados outros conteúdos, tais como: 

• As quatro operações fundamentais, coordenadas, valores das peças, 

diagonal, retas paralelas e perpendiculares, áreas, perímetros, 

porcentagem, potenciação, razão, etc; 

• Contagem oral das casas do tabuleiro; 

• Construção das primeiras ideias sobre quantidade; 

• Utilização de noções simples de cálculo mental como ferramenta para 

resolver problemas; 

• Exploração de diferentes procedimentos enxadrísticos para comparar 

grandezas; 

• Introdução às noções de medida de comprimento, por meio da utilização 

de medidas não convencionais mais aplicadas no tabuleiro de xadrez; 

• Comunicação de quantidades, utilizando a linguagem oral e a notação 

numérica; 

• Bidimensionalidade, tridimensionalidade, faces planas, lados retos das 

peças e tabuleiro; 

• Identificação da posição de uma peça no tabuleiro gigante, explicitando 

a noção de sucessor e antecessor; 

• Iniciativo à autonomia para resolver pequenos problemas do cotidiano; 
                                                           
2 A interdisciplinaridade consiste na abordagem de um mesmo conteúdo nas diversas áreas do 
conhecimento escolar, atendendo a especificidade de cada disciplina. 
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• Introdução às noções de medida de comprimento correlacionadas ao 

tabuleiro e as peças; 

•  Identificação de números nos diferentes contextos em que se 

encontram; 

• Utilização do raciocínio lógico – matemático para resolver e registrar 

problemas não – convencionais ou que envolvam o emprego de noções 

simples de cálculo mental; 

• Introdução às noções de medida de tempo, pela utilização do relógio de 

xadrez; 

• Associação e registro de um número relacionando-o a sua respectiva 

quantidade; 

• Descrição e representação de pequenos percursos e trajetos; 

• Identificação de pontos de referência para situar-se e deslocar-se no 

espaço. 

 

Artes: 

• Exploração e identificação de profundidades geométricas das peças do 

xadrez como formas, tipos de contornos, tamanho, etc;  

• Manipulação das peças de xadrez para o aperfeiçoamento de suas 

habilidades manuais; 

• Repertório de canções enxadrísticas para desenvolver a memória 

musical; 

• Participação em atividades que envolvam brincadeiras (dinâmicas) e 

canções que dizem respeito ao xadrez; 

• Expressão de ideias por meio de desenhos. 

• Modelagem com base no jogo de xadrez; 

• Linguagem dos elementos das artes visuais: ponto, linha, forma, cor, 

volume, espaço e textura; 

•  Conhecimento das produções artísticas correlacionadas ao xadrez: 

desenhos, pinturas, colagens, ilustrações e fotografias; 

• Apreciação das suas produções e dos outros colegas, por meio da 

observação e da leitura; 
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• Exploração dos espaços tridimensionais na realização de suas 

produções enxadrísticas; 

• Iniciativa à autonomia para resolver pequenos problemas do cotidiano; 

• Respeito às características pessoais correlacionadas: gênero, etnia, 

sexo, estrutura das peças de xadrez; 

• Apreciações das produções enxadrísticas e estabelecimento de 

correlações com suas experiências pessoais; 

 

 

Língua Portuguesa: 

O xadrez auxilia no enriquecimento do vocabulário do aluno, pois ele 

conhecerá novas palavras e termos utilizados pelos enxadristas através da 

prática e estudo, como por exemplo: “Xeque”, no qual eles conheciam apenas 

o “Cheque” escrito com “ch”, outra palavra nova para eles seria o “Roque” que 

para eles seriam um estilo musical que é escrito com “ck”; Também poderá ser 

trabalhado na língua portuguesa: 

• Leitura de obras correlacionadas com o jogo de xadrez, com base na 

narração, descrição e interpretação de imagens e objetos enxadrísticos; 

• Comunicação de quantidades, utilizando a linguagem oral e a notação 

numérica; 

•  Reconhecimento de elementos básicos: frases, pontos, elementos que 

se repetem etc; 

• Iniciativa à autonomia para resolver pequenos problemas do cotidiano; 

• Produção de textos coletivos ditados oralmente para diversos fins; 

• Valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento; 

• Exploração e utilização de alguns procedimentos enxadrísticos 

necessários para desenhos, pinturas e modelagem, identificando seu 

uso nas produções do outro; 

• Narração de fatos em sequência temporal e causal; 

• Reconto de histórias conhecidas correlacionadas com o xadrez 

pedagógico considerando suas características originais no que se refere 

á descrição de personagens, aos cenários e objetos, sem a ajuda do 

professor. 
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Língua Inglesa: 

• Trabalho com a tradução de algumas palavras do xadrez; 

•  Iniciativa a autonomia para resolver pequenos problemas do cotidiano.  

 

Ciências: 

• Iniciativa à capacidade para resolver pequenos problemas do cotidiano; 

• Possibilitar ao aluno a compreensão dos conceitos utilizados no xadrez 

pedagógico, utilizando-se da contextualização dos conteúdos 

curriculares como um dos recursos para que o aluno possa sair da 

condição de espectador e chegar a entender as inter-relações do xadrez 

como ciência; 

• Subsidiar e ampliar o conhecimento sobre os assuntos mais debatidos 

na atualidade. 

 

Geografia/ História: 

• Anotação do xadrez, a nomenclatura das peças e o sistema algébrico 

criado para a anotação das jogadas no tabuleiro, isto é, para registrar o 

movimento das peças, é um ótimo exemplo didático para iniciarmos o 

aluno à linguagem cartográfica;  

• Na noção de orientação – através do sistema de pontos cardeais e 

colaterais;  

•  No estudo de mapas – pode-se motivá-los e direcioná-los a começarem 

a criar seus próprios mapas, cartas e plantas – e ao sistema de 

coordenadas geográficas; 

• Iniciativa à autonomia para resolver pequenos problemas do cotidiano; 

• Pesquisar sobre a história do xadrez, abordagem sobre formas de 

governo, hierarquia, localização; 

• Subsidiar e ampliar o conhecimento sobre os assuntos mais debatidos 

na atualidade. 
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Educação Física 

• Pesquisar, refletir e discutir a origem do xadrez; 

• Dialogar sobre o xadrez, enquanto esporte e sua influência na 

sociedade; 

• Proporcionar a aprendizagem do jogo de xadrez; 

• Organização de torneios e campeonatos na escola. 

 

 

6 O Jogo de Xadrez 

 

Como já comentado, o jogo de xadrez é um jogo que necessita de 

atenção e destreza, onde o conhecimento de cada movimento e a função de 

cada pedra é essencial para uma boa partida. A seguir apresentaremos as 

regras básicas do jogo do xadrez3. 

 
 

Introdução 

 

O jogo de xadrez é jogado entre dois jogadores, que movimentam peças 

em um tabuleiro quadrado chamado ‘tabuleiro de xadrez’. 

O jogador com as peças brancas começa o jogo. Diz-se ser ‘a vez’ do 

jogador, quando seu adversário completou um lance. 

 

Objetivo: 

 O objetivo de cada jogador é colocar o rei adversário “sob ataque”, de tal 

forma que o adversário não tenha lance legal a evitar a ‘captura’ de seu rei no 

lance seguinte. 

 O jogador a alcançar tal objetivo, ganhou a partida e diz-se deu ‘mate’ no 

adversário. O jogador que levou o mate perdeu a partida. 

 

 

                                                           

3
Regras do jogo de xadrez: Regra e download. Disponível em: 

www.rksoft.com.br/html/regras_xadrez.html. Acesso em: 25 de ago de 2012. 
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Posição Inicial das Peças no Tabuleiro 

 

O tabuleiro de xadrez é constituído de uma malha quadriculada de 8x8, 

com 64 casas iguais, alternadamente claras (as casas ‘brancas’) e escuras (as 

casas ‘pretas’). 

O tabuleiro de xadrez é colocado entre os jogadores de forma a deixar a 

casa à direita de cada jogador de cor branca. 

No início da partida, um jogador tem 16 peças de cor clara (as peças 

‘brancas’); o outro tem 16 peças de cor escura (as peças ‘pretas’). 

 

Essas peças são como a seguir:  
  

 Um rei branco, usualmente indicado pelo 

símbolo  

Uma dama branca, usualmente indicada 

pelo símbolo  

 Duas torres brancas, usualmente indicadas 

pelo símbolo  

 Dois bispos brancos, usualmente indicados 

pelo símbolo  

 Dois cavalos brancos, usualmente 

indicados pelo símbolo  

 Oito peões brancos, usualmente indicados 

pelo símbolo  
 

  

 Um rei preto, usualmente indicado pelo 

símbolo  

 Uma dama preta, usualmente indicada 

pelo símbolo  

 Duas torres pretas, usualmente indicadas 

pelo símbolo  

 Dois bispos pretos, usualmente indicados 

pelo símbolo  

 Dois cavalos pretos, usualmente indicados 

pelo símbolo  

 Oito peões pretos, usualmente indicados 

pelo símbolo  
  

 
 

A posição inicial das peças no tabuleiro é a seguinte 
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As oito linhas verticais são chamadas de ‘colunas’. As oito linhas 

horizontais são chamadas de ‘fileiras’. As linhas de casas da mesma cor, de 

borda a borda, são chamadas de ‘diagonais’. 

 

 

 

 
 

Movimento das Peças 
 

 

 

Captura: 

 

- Se uma peça move-se para uma casa ocupada por uma peça adversária, esta 

é capturada e retirada do tabuleiro, isso fazendo parte do mesmo lance. 

 

- Diz-se estar uma peça atacando uma casa se esta peça puder capturar 

naquela casa. 

 

 

 

 

Movimento: 

 

- Nenhuma peça pode se mover a uma casa ocupada por uma peça de sua cor.  

 

Segue a descrição dos movimentos válidos para cada peça: 
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A Dama 

  

A dama move-se para qualquer casa ao longo da coluna, fileira ou 

diagonal que ocupa. 

 
 

 
 

  

 
 

A Torre 

 
         A torre move-se a qualquer casa ao longo da coluna ou fileira que 
ocupa. 
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O Bispo 

 
   

      
               O bispo move-se a qualquer casa ao longo de uma diagonal que 
ocupa. 
 
 

 
 

               Ao executar seus lances, a dama, a torre ou o bispo não podem 

‘pular’ sobre nenhuma peça em seu caminho. 

 

 
 

O Cavalo 
 

 
 

O cavalo move-se para a casa mais próxima em relação à qual ocupa, 

mas não na mesma coluna, fileira ou diagonal. 

Considera-se que ele ‘não passa’ pelas casas adjacentes. 
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O Peão 

 
 

a) O peão avança para uma casa vazia, imediatamente à sua frente na mesma 

coluna, ou 

b) Em seu primeiro lance o peão pode avançar duas casas na mesma coluna, 

desde que ambas estejam vazias, ou 

c)  O peão avança a uma casa ocupada por uma peça adversária, que esteja 

diagonalmente à sua frente, numa coluna adjacente, capturando aquela peça. 

 

d) En Passant 

 

   

 

A captura en passant ou na passagem é uma captura especial de peões. 

O peão pode andar duas casas na primeira vez que se move. Entretanto, os 

peões adversários podem capturar o peão que anda duas casas como se este 

tivesse andado apenas uma casa, caracterizando uma captura em passant. 

Suponha um peão em e5, um peão avançado, portanto. Se o jogador das 

pretas jogar o peão da coluna f de f7 para f5 (avançando duas casas no primeiro 

lance do peão), o jogador das brancas tem permissão para capturar este peão, 

colocando este próprio peão, colocando seu próprio peão de e5 em f6, e 

anotando uma captura en passant. Se em vez de ter jogado f5 o jogador das 

pretas tivesse jogado d5, com peão também saindo de sua posição inicial em d7, 

novamente o peão das brancas poderia capturar en passant. A captura en 
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passant é admitida somente imediatamente ao avanço de duas casas do peão 

adversário, ou seja, se o peão que avançou de duas casas de uma vez não for 

tomado imediatamente, a tomada en passant deste peão não mais poderá ser 

realizada. 

Obviamente, as outras formas de captura continuam válidas nestes casos, 

podendo o adversário preferir uma captura normal a uma captura en passant. Se, 

ao invés de andar as duas casas no seu primeiro movimento no jogo, ele andar 

uma apenas e depois na jogada seguinte outra casa, apenas métodos normais de 

captura serão permitidos. 

 

e) Promoção 

Outro movimento característico dos peões é a promoção. Esta acontece 

quando um peão atinge a última linha, ou inversamente a primeira do adversário. 

Quando isso acontece o jogador tem de converter o peão numa Dama, torre, 

Bispo ou Cavalo. 

 

 
 

O Rei 

 
Movimento do rei 

 

a) O rei pode mover-se de duas formas: 

I) indo para qualquer casa adjacente não atacada por uma ou mais peças 

adversárias 

 

 

 

II) ‘rocando’ 
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Este é um lance do rei com qualquer das torres de mesma cor situada na 

mesma fileira e é considerada como um lance de rei apenas. 

Ele é executado como a seguir: 

O rei é transferido de sua casa original a duas casas em direção à torre e, 

então, a torre é transferida sobre o rei para a casa qual o rei acaba de atravessar. 

 

Antes do roque grande das pretas                Depois do roque grande das pretas    

                                    

 

   

1) O roque é ilegal: 

 

a] se o rei já foi jogado ou 

b] com uma torre que já tenha sido jogada. 

 

2) O roque está temporariamente impedido: 

 

a] se a casa original do rei ou uma casa pela qual o rei deve passar ou       

ainda a casa ser ocupada pelo rei ao fim do roque, estiver atacada por 

uma peça adversária. 

b] se houver alguma peça entre o rei e a torre com a qual se pretende 

rocar. 

b) Um rei é dito ‘em xeque’, se estiver sob o ataque de uma ou mais peças 

adversárias, mesmo que essas peças não possam se mover. Avisar um xeque 

não é obrigatório. Um jogador não deve fazer um lance que coloque ou deixe 

seu rei em xeque. 
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OUTRAS REGRAS 

 
Desistência e Proposta de Empate 

 

Um jogador pode desistir a qualquer momento, o que implica a  

derrota. 

Após realizar uma jogada ,um jogador pode propor empate. O 

adversário pode aceitar, o jogo termina com empate, ou recusar, o jogo 

continua regularmente. 

 

Repetição de Posições 

 

Quando a mesma posição é atingida três vezes com o mesmo lado a jogar, 

este pode optar por terminar o jogo com empate. 

De notar que posições antes e após roque são consideradas diferentes. 

 

 
 

PARTIDA TERMINADA: 

 
A partida é ganha pelo jogador que, executando um lance legal, deu mate 

no rei do adversário. Isto termina a partida imediatamente. 

 

Empate: 

 

A partida está empatada quando um jogador, que tem a vez de jogar, não 

tem um lance legal para fazer e cujo rei está em xeque. Diz-se, então que o rei 

está ‘afogado’. Isto termina a partida imediatamente. 

A partida pode terminar no empate se uma posição idêntica está por 

parecer, ou apareceu no tabuleiro, pela terceira vez. 

A partida pode terminar no empate, se ambos os jogadores completarem 

50 lances consecutivos sem a movimentação de qualquer peão e sem a 

captura de qualquer peça. 

 



27 

 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A proposta de introdução do jogo de xadrez como auxiliar no processo 

de ensino aprendizagem das práticas desportivas coletivas, norteia o currículo 

formal da Educação Física como disciplina pedagógica, com tática desportiva 

coletiva. Porém este jogo é pouco trabalhado no âmbito escolar o que dificulta 

a assimilação dos alunos. Por isso busca-se um paralelo interdisciplinar no 

ensino-aprendizagem, pesquisando aspectos próprios da teoria curricular, 

características dos conteúdos de Educação Física e práticas específicas do 

jogo de xadrez. 

Essa proposta ocorreu devido a compreensão de que o jogo de xadrez é 

excelente atividade que possibilita o desenvolvimento de várias áreas 

cognitivas do aluno, além disso, “[...] A atividade lúdica pode ser, portanto, um 

eficiente recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da 

inteligência de seus alunos, quando mobiliza sua ação intelectual”. (RIZZO, 

2001, p. 40). 

A proposta foi aplicada no Colégio Estadual José Alfredo de Almeida do 

município de Mariluz, onde teve uma ótima aceitação entre os professores 

participantes. Porém, através da reflexão do questionário aplicado, percebemos 

que a maior dificuldade apontada pelos professores em trabalhar com o xadrez 

é a falta de conhecimento do jogo , pra que possa ser aplicado à prática 

pedagógica auxiliando o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto 

reconhecem os benefícios que o xadrez traz para a aprendizagem. 

No decorrer da pesquisa, observamos que os professores associam a 

contribuição do jogo de xadrez apenas como interação, no entanto, sabemos 

que ele tem elementos necessários para auxiliar a aprendizagem, uma vez que 

estimula à reflexão, a criatividade, a cooperação, o conhecimento, entre outros 

elementos, como orienta Garcia (apud SILVA, 2008, p. 21): “[...] 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 [...]”. 

Acreditamos que ausência do conhecimento a respeito do jogo de 

xadrez faz com os educadores não o visualizem como um conteúdo 
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interdisciplinar, isso foi verificado diante das repostas de boa parte dos 

professores ao enfatizarem não ser possível essa conciliação. Em relação aos 

alunos, ao final deste processo, foi realizado um questionário para saber qual a 

aceitação do xadrez como conteúdo interdisciplinar, o resultado foi que as 

aulas se tornaram mais motivadoras, com maior facilidade de assimilar certos 

conteúdos e auxilio no desenvolvimento da concentração. 

Diante do exposto concluímos que há necessidade de maior reflexão no 

âmbito escolar acerca da contribuição do jogo de xadrez na aprendizagem, 

para isso necessitamos de políticas que incorporem essa atividade como 

conteúdo curricular em todas as áreas do conhecimento. Acreditamos que a 

busca pela qualidade na educação pode ser alcançada com ferramentas 

simples, mas de grande eficácia, como é o caso do jogo de xadrez. 
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PROJETO PDE 

QUESTIONÁRIO SOBRE XADREZ 

O XADREZ COMO CONTEÚDO INTERDISCIPLINAR   

  

Pesquisa realizada no ensino fundamental- período noturno do Colégio José Alfredo de 

Almeida, entrevistando 10 professores.                                                                                                                     

1) Você concorda que a prática do xadrez contribui para o 

desenvolvimento do intelecto?  

 

(   ) sim           (   ) Não        (   ) depende muito de como é aplicado na escola 

(   ) nesse caso é importante a frequência da sua prática para ter resultados 

 

 

 

 

 

 

2) E para o raciocínio lógico 
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(    ) sim    (    ) não 
(    ) apenas quando a prática do xadrez é realizada de modo sério, contínuo      com 

os alunos, permitindo chegar a esse nível, e não apenas uma vez ou raramente 

praticado. 
(    ) O  objetivo é o raciocínio lógico, mas nem sempre é alcançado. 
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3) O conteúdo didático pedagógico de xadrez pode 

contribuir na sua prática pedagógica? 

 
(  ) creio que sim     (  ) creio que não (  ) poderia, mas eu não tenho domínio desse conteúdo 

 (  ) poderia, porém eu não sei como realizar esse trabalho de modo isolado. 
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4)    Você acha que a modalidade de xadrez contribui para 

o bom relacionamento, respeito e companheirismo dos 

praticantes? 

(  ) acredito que sim  (  ) acho que não   (  ) com certeza, pois esse é um dos objetivos 

desse jogo     (  ) eu ignoro essa possibilidade. 
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5) Você tem conhecimento da prática do jogo de xadrez?  

 

(  ) sim. Eu sei jogar xadrez  (  ) não, eu nunca aprendi jogar xadrez 

(  ) eu gostaria muito de aprender a jogar xadrez e incluí-lo  em minha prática 

pedagógica. 

(  )  eu realmente não tive oportunidade e interesse em aprender jogar xadrez. 
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6)   Você aplica o conteúdo de xadrez em suas aulas? Em 

caso afirmativo, de que modo? 

 

(  ) sim     (  ) não    (  ) raramente 

(  ) só quando solicitado por projetos da escola, e outros. 
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7)   Você gostaria de trabalhar o conteúdo de xadrez 

atendendo a especificidade de sua disciplina? 

(  ) sim        (  ) não     (  ) apenas para aplicar em projetos coletivos na escola 

(  ) acho que isso não é possível ou viável em minha disciplina. 
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8) Como o conteúdo de xadrez pode contribuir para sua 

disciplina? 

(  ) com a interação e desenvolvimento intelectual dos alunos 

(  ) com a disciplina e interesse maior dos alunos pelas aulas 

(  ) com a competitividade e o raciocínio dos alunos 

(  ) não vejo como pode contribuir no processo de ensino – aprendizagem. 
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9) Você conhece alguém que pratica regularmente o 

xadrez? 

(  ) sei que há pessoas que jogam xadrez, mas não conheço ninguém. 

(  ) conheço apenas uma pessoa amiga que joga xadrez no computador 

(  )  conheço alunos e professores da escola. 

(  ) ignoro completamente 
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10)  Você conhece algum professor que utiliza o xadrez 

como conteúdo em sua disciplina? 

(  ) apenas os professores de educação física 

(  ) todos os professores participam do jogo de xadrez quando há campeonato 

na escola 

(  ) nenhum professor utiliza o xadrez 

(  ) apenas alguns professores de algumas áreas. 
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ILUSTRAÇÕES: 

1. Apresentação do material didático aos professores. 

 

2. Apresentação de vídeo de motivação e incentivo ,com ênfase 

ao trabalho em equipe: a interdisciplinaridade.    
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