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RESUMO:  

Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que o xadrez apresenta diversos benefícios para o ser 

humano, podendo ajudar na memória e inteligência de um indivíduo. Também afirmam que ele 

pode ter grande relevância na vida de uma pessoa, positiva ou negativamente. É com base 

nesses dados que esse projeto se fundamenta. Os objetivos principais do projeto são mostrar 

às pessoas que o xadrez pode providenciar benefícios a quem o aprende e pratica, assim como 

apresentar às pessoas o impacto que esse jogo pode ter na vida do ser humano. Também se 

incluem outros objetivos, que ficam em segundo plano, como mostrar a história do xadrez, 

apresentar os seus participantes e tentar integrar o xadrez na vida das pessoas. Primeiramente, 

será estudada a história do xadrez. Em um segundo momento, serão verificados os seus 

benefícios aos jogadores. Em seguida, será realizado um questionário para dez pessoas que 

não aprenderam a jogar xadrez e dez que aprenderam, de forma a descobrir se esses alunos 

estão cientes dos benefícios desse jogo e o seu impacto. (SILVIA, 2019). 
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INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que o xadrez apresenta diversos benefícios para 

o ser humano. Afirmam que o xadrez ajuda muito no desenvolvimento mental de uma pessoa, 

afetando positivamente a sua memória, a sua velocidade de cognição, velocidade de raciocínio 



 
lógico, etc. Além disso, abraçam a ideia de que o xadrez pode impactar muito a vida de uma 

pessoa, de forma positiva e/ou negativa, podendo acompanhar uma pessoa da infância até a 

sua idade adulta (Autor desconhecido, 2019). 

A série O Gambito da Rainha, lançada em 2020 na Netflix, retrata muito bem isso. Pode-

se notar que o xadrez tem um enorme impacto na vida da protagonista (Elizabeth Harmon), que 

nunca, até encontrar o zelador do orfanato em que vivia jogando xadrez, tinha encontrado um 

propósito de vida. Isso mostra como o xadrez acompanhou a personagem da infância até a vida 

adulta, quando se tornou campeã do jogo (VILELA, 2020). 

No orfanato, Beth, como era conhecida, conheceu outra coisa que seria muito importante 

em sua vida além do xadrez: os tranquilizantes. Sem eles, ela não tinha a confiança necessária 

para enfrentar enxadristas adultos homens. Com isso e diversos outros problemas, Beth passa 

por um período de autoquestionamento. Porém, com a ajuda devida, ela consegue se livrar 

desse sofrimento (Ibid, 2020). 

Apesar de Beth Harmon ser uma personagem fictícia, há diversos outros personagens 

históricos na história do xadrez, como  Benjamin Franklin, Trótski, Tolstói, Einstein e Napoleão 

Bonaparte (POLIDORO, 2020). 

 
Imagem 1: tabuleiro de xadrez 

fonte:https://tarobanews.com/esportes/corpo-e-mente/biblioteca-publica-recebe-copa-qi-de-xadrez-neste-
sabado-21-LdPpY.html 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: o objetivo geral do projeto é mostrar às pessoas todos os benefícios que o 

xadrez gera àqueles que o jogam, como a memorização, o entendimento da história, velocidade 

dos pensamentos, análise de posições não só dentro do jogo mas na vida também, etc.  



 
Objetivos específicos:  

-mostrar qual é a história do xadrez na humanidade; 

-apresentar alguns de seus mais ilustres participantes; 

-tentar integrar o xadrez na vida das pessoas; 

-mostrar como o xadrez influencia na vida das pessoas de todas as formas. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Hoje em dia, muitas pessoas afirmam que o xadrez ajuda muito no desenvolvimento 

mental de uma pessoa, afetando positivamente a sua memória, a sua velocidade de cognição, 

velocidade de raciocínio lógico, etc. Contudo, será que o xadrez realmente pode possuir tanto 

impacto na vida de uma pessoa? Como esse jogo de tabuleiro influencia nas capacidades e na 

inteligência das pessoas?  

  

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Esta é uma pesquisa bibliográfica, e portanto, se apoia em artigos, livros e sites para 

realizar sua fundamentação. A fim de cumprir os objetivos, primeiramente será estudada a 

história do xadrez. A FIDE (Federação Internacional de Xadrez), criada em 1924, criou títulos 

que os enxadristas podem conquistar, das principais sendo, da mais baixa à mais alta: Mestre 

Fide (MF), Mestre Internacional (MI) e Grande Mestre (GM). Além disso, foram criadas 

diferentes modalidades no xadrez: Bullet (jogos com geralmente um minuto para cada jogador), 

Blitz (normalmente cinco minutos), Rápida (dez minutos) e Xadrez Pensado (partidas com muito 

mais tempo, podendo chegar a horas). Em seguida, se verificará seus benefícios para os 

jogadores, sobretudo no desenvolvimento da aprendizagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

História do xadrez:  

Acredita-se que o xadrez foi criado na Índia por volta dos séculos V e VI. Na época, era 

chamado de shaturanga, e começou a se espalhar pelo mundo. Da Índia foi para a Persa, onde 

passou para as culturas árabes e muçulmanas, e entrou em contato com a Europa, quando 



 
ocorreram as Cruzadas (Figueiredo, 2014). Nesse período, o xadrez tinha a característica de 

uma simulação da guerra, sendo ligado à atividade militar, e era jogado pelos homens nobres.  

Entre os séculos XII e XV as peças do xadrez eram chamadas de “pretas” e “brancas”, mas não 

era exatamente assim. As peças eram pretas e avermelhadas, pois eram dois tons de madeira 

comuns, fáceis de serem conseguidos. Em um determinado momento, as peças brancas 

passaram a ser realmente dessa cor, e começaram a ser produzidas a partir de um processo 

artístico e mais complexo, feitas de materiais como o mármore (Figueiredo, 2014). 

A partir da expansão do xadrez para a Europa esse jogo passou a ter características cristãs e 

medievais, como no desenho e composição das peças, como podia ser observado no cavaleiro 

da época (hoje cavalo), que passava a ter detalhes que indicavam o cristianismo, como a cruz. 

Esse caráter religioso tomado na época podia ser visto até mesmo na criação de peças novas: 

o bispo, que substituiu o elefante; a torre (feita de uma forma que remetia mais às torres 

medievais cristãs da época), e a dama, que tomou o lugar do vizir (Figueiredo, 2014). 

Porém, no xadrez atual, no tabuleiro há um rei, uma dama, dois bispos, dois cavalos, duas 

torres e 8 peões. No xadrez de hoje, o objetivo de ambos os jogadores é o xeque-mate (do 

persa, shâh-mât, que significa o rei está morto), ou seja, atacar o rei do adversário sem ter uma 

possibilidade de defesa. Cada peça possui um movimento específico (os bispos se movem 

apenas na diagonal, por exemplo, ou seja, um bispo de casa branca se move apenas para outra 

casa branca) (Ibid, 2014). 

Por volta do século XV, o xadrez passou a ser conhecido como um jogo de bar, como o truco, 

e sua popularidade explodiu, quando surgiram os seus primeiros jogadores profissionais. Na 

época, a Igreja Católica proibiu esses jogos, mas alguns membros do clero disseram que o 

xadrez era diferente desses outros jogos de azar, e que envolvia o raciocínio e a estratégia. 

Então, a Igreja Católica proibiu apenas as apostas, permitindo às pessoas jogarem xadrez.  

O xadrez similar a como vemos hoje surgiu em 1851, em um torneio na Inglaterra, onde foi 

estabelecido um código de regras para o jogo. O xadrez se consolidou em 1924, quando houve 

a fundação da Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Com esses fatos, é possível observar 

que esse jogo se formou junto com outros esportes famosos, como o basquete e o futebol, e 

até deu início a outros jogos de estratégia e pode ser relacionado até mesmo na popularização 

de jogos de luta, como o MMA (Ibid, 2014). 

O primeiro mundial de xadrez ocorreu em 1886, mas certamente o mais famoso foi o de 1972, 

quando o americano Bobby Fisher derrotou o russo Boris Spassky. Esse jogo ocorreu como 

uma das várias disputas que aconteceram entre os E.U.A. e a União Soviética na Guerra Fria.  



 
Em 1996, uma máquina chamada Deep Blue derrotou o campeão mundial de xadrez Garry 

Kasparov (a máquina, porém, foi construída especificamente para jogar contra o enxadrista). O 

jogo então passou a ser visto em computadores, com a popularização do mesmo, no século 

XXI. Hoje, por exemplo, podemos jogar xadrez online na tela do celular (Figueiredo, 2014). 

 

Principais jogadores:  

Ao decorrer da história do xadrez, surgiram diversas mentes brilhantes que o jogavam, e, entre 

eles, Bobby Fischer foi com certeza um dos enxadristas campeões mundiais que mais se 

destacaram. Isso se deve em parte por conta de sua vitória em 1972 contra o russo Boris 

Spassky, um marco da Guerra Fria. Essa partida ficou marcada como uma das mais assistidas 

da história, o que é um grande feito, principalmente para a época em que foi jogada. (LEITÃO, 

2015). 

 
Imagem 2: Bobby Fischer 

Fonte: http://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=208887 
 

Para compreender como ele se tornou um campeão mundial, temos que voltar no passado de 

Bobby Fischer, até sua infância. Bobby Fischer (Robert James Fischer) nasceu em Chicago, no 

estado de Illinois, nos Estados Unidos, em 1943, onde aprendeu a jogar xadrez, ainda jovem, 

com a sua irmã, que o entretinha enquanto a mãe trabalhava. Ainda criança, Fischer chegou a 

morar na Califórnia e depois em Nova Iorque, onde começou realmente a desenvolver o seu 

xadrez. Aos 13 anos, jogou a chamada “Partida do Século” em 1956 contra o Mestre Internacional 

(segundo maior título concedido pela FIDE) Donald Byrne, e a partir daí a sua carreira foi um 

sucesso, tendo vencido diversos torneios e diversos Grandes Mestres (maior titulação à um 

enxadrista concedida pela FIDE). Em 1975, porém, Bobby Fischer perdeu o Campeonato Mundial 

de Xadrez, e ficou afastado do xadrez por 20 anos até jogar uma partida contra o Grande Mestre 

russo Boris Spassky. Apesar disso, Fischer era tão obcecado por xadrez que a sua derrota no 

Mundial ainda o afetou, levando-o a perturbações psicológicas e a reclusão social. Por conta de 

sua vitória contra Boris Spassky, em 1992, o governo dos Estados Unidos exigiu um imposto de 

http://www.jornaldosudoeste.com.br/noticia.php?codigo=208887


 
renda sobre o prêmio de sua vitória, e chegou até a emitir um mandado de prisão a Fischer. Com 

isso, ele passou a viver exilado. Tudo isso levou-o a ser preso no Japão em 2004, onde foi pego 

utilizando um passaporte que havia sido revogado pelo governo dos Estados Unidos. Assim, ele 

morreu em 2008, na Islândia (LEITÃO, 2015). 

Outro campeão mundial muito famoso é Garry Kasparov, nascido no Azerbaijão em 1963. 

Quando criança, ele conseguiu resolver um problema que seus pais tinham, o que os fez 

perceber que Kasparov era um prodígio. Então, aos 7 anos começou a ter aulas de xadrez em 

Baku (capital do Azerbaijão), onde começou a ser o jogador que conhecemos hoje. 

Por volta dos 14 anos, Kasparov já havia sido treinado por 2 Grandes Mestres, e começou a 

participar (e ganhar) campeonatos, mesmo jovem. Em 1985, foi campeão mundial de xadrez com 

apenas 22 anos, e manteve sendo campeão até 1993, quando teve desentendimentos com a 

FIDE. Esses conflitos fizeram com que Kasparov criasse a Professional Chess Association, 

criando uma rixa com a FIDE. (ARAÚJO, 2020). Em 1997, Kasparov jogou uma partida contra o 

Deep Blue, primeiro computador a jogar xadrez. Apesar de ser o tão renomado campeão mundial, 

ele perdeu contra a máquina (vale citar que a Deep Blue foi exclusivamente feita para jogar contra 

Kasparov). Ele também fazia parte do Comitê Central de Komsomol e do Partido Comunista da 

União Soviética, apoiando politicamente o país (Ibid, 2017). 

 
Imagem 3: Garry Kasparov 

Fonte: https://www.nit.pt/cultura/como-gambito-de-dama-acertou-em-cheio-no-mundo-xadrez 

 
Kasparov se aposentou em 2005, quando criou o United Civil Front, continuando as suas 

atividades políticas. Criando o partido, ele passou a fazer parte do The Other Russia, que fazia 

oposição ao presidente russo Vladimir Putin. Em 2007, Kasparov foi preso devido a sua 

participação em um protesto contra os Kremlin (fortificações russas que protegem cidades 

históricas), e depois foi preso novamente por fazer parte de outro protesto contra Putin. É possível 

notar que Kasparov participou e participa muito ativamente da política, e deixa claro que lado 

apoia (LEITÃO,  2017). 

https://www.nit.pt/cultura/como-gambito-de-dama-acertou-em-cheio-no-mundo-xadrez


 
Magnus Carlsen é um outro enxadrista campeão mundial muito famoso, especialmente por ser 

mais atual, e ainda atuar profissionalmente. Carlsen nasceu em 1990 na Noruega, mais 

especificamente na cidade de Tønsberg (AIDAR, 2021). 

 

 

Imagem 4: Magnus Carlsen 
Fonte: https://xadrezdobrasil.com/2014/08/07/vossa-majestade-magnus-carlsen 

 

De acordo com o site Chess.com (sem data), Carlsen já se mostrava genial com 2 anos, quando 

já conseguia montar quebra-cabeças de 50 peças, e brincava com conjuntos de Lego destinados 

ao público de 10 à 14 anos. Criança, ele conseguia memorizar as bandeiras, capitais e número 

populacional de diversos países e municípios noruegueses. Apesar disso, ele se interessava 

mais por esportes físicos, como o futebol, mas ao decorrer do tempo passou a se relacionar com 

o xadrez, chegando a participar do seu primeiro torneio de xadrez aos 10 anos.  

No início de sua carreira, Carlsen foi treinado pelo Grande Mestre norueguês Simen Agdestein e 

se tornou o mais novo Mestre Internacional da história, com 13 anos. Um tempo depois, foi 

treinado pelo renomado ex-campeão mundial Kasparov, e chegou a empatar com ele e a ganhar 

do Grande Mestre Anatoly Karpov ainda na adolescência. A partir daí, sua carreira decolou 

(AIDAR, 2021). 

Krikor Sevag Mekhitarian nasceu em 15 de novembro de 1986. De origem armênia, aprendeu a 

jogar com seu pai aos 6 anos de idade.  Com 12 anos entrou no circuito dos torneios oficiais 

iniciando um período de lenta ascensão até completar 19 anos. Uma característica marcante de 

sua formação foi a intensa dedicação ao xadrez na Internet.  Entre suas grandes atuações 

durante esta fase destacam-se a conquista da medalha de ouro defendendo o 3° tabuleiro da 

equipe brasileira na 7th Children's Chess Olympiad, disputada em Batatais, 2001 e suas duas 

vitórias consecutivas em campeonatos brasileiros juvenis (Botter Chess, 2018) . 



 

 
Imagem 5: Krikor Sevag Mekhitarian 

Fonte: http://estacaoarmenia.com.br/tag/krikor/ 

Henrique Mecking com 5 anos de idade ganhou seu primeiro tabuleiro de xadrez, com seus 

pais aprendeu a movimentar as peças como o cavalo, bispo e a torre. Aos 9 anos ele jogou um 

torneio regional ficando em segundo lugar disputando contra garotos mais velhos. Com os 12 

ele ganhou um campeonato gaúcho e no próximo ano ele se tornaria um campeão brasileiro. 

Em seus 15 anos ele foi considerado o enxadrista mais novo a ganhar o campeonato 

continental, e também foi um dos mais novos Mestres Internacionais. 

 
Imagem 6: Henrique Mecking 

Fonte:  https://en.wikipedia.org/wiki/Henrique_Mecking 

 

XADREZ E APRENDIZAGEM: 

De acordo com o site Chess.com, o xadrez possui diversos benefícios para quem o pratica. Um 

desses benefícios é ajudar na concentração. Segundo Bobby Fischer, um Grande Mestre 

estadunidense, “O xadrez requer concentração total”, e por isso, um jogador pode jogar 



 
perfeitamente metade de uma partida, mas na outra cometer uma asneira e perdê-la. Por isso, 

o jogo treina a concentração dos enxadristas.  

Segundo o mesmo site, o xadrez também desenvolve a criatividade do praticante, e sua 

personalidade pode ser “refletida” no jogo. Uma pessoa tímida tende a jogar de forma mais 

reservada, enquanto alguém extrovertido costuma fazer o contrário. Por conta das diversas 

possibilidades que o xadrez traz, ele incentiva a criatividade, já que, sem ela, uma partida de 

xadrez não se desenvolve. Também, é possível desenvolver a capacidade de solução de 

problemas com o jogo, o que pode ajudar na vida real em si. Ou seja, o xadrez exercita os dois 

lados do cérebro (o lado lógico e o criativo). E é claro, o xadrez também ajuda na memória dos 

enxadristas, já que vários movimentos podem ser baseados na experiência e estudo de certas 

posições do jogo (Sem autor, 2019). 

Outros benefícios que o xadrez também traz estão ligados à socialização e ao comportamento 

das pessoas. Um desses benefícios é a própria socialização, já que o xadrez não exige 

nenhuma classe social, raça, gênero ou idade para ser jogado, ou seja, qualquer um pode jogar 

contra qualquer um (Sem autor, 2019). De acordo com o site Chess.com, o jogo também faz as 

pessoas aprenderem a como ganhar e perder. 

             

         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É o fechamento do trabalho. Neste tópico deve-se retomar os objetivos que foram 

elaborados e as razões que foram evidenciadas na justificativa, interpretando de maneira crítica 

e criativa todas as informações que foram coletadas, tanto bibliográficas quanto as da pesquisa 

de campo. Deve estar claro se, na conclusão do(s) autor(es), esses objetivos foram alcançados 

e se a hipótese inicial da pesquisa foi atingida. É muito importante que o ponto de vista do autor 

esteja evidente nesta etapa, incluindo a manifestação sobre a satisfação, ou não, em relação 

aos resultados alcançados. É interessante que o autor faça o relato das maiores dificuldades 

encontradas para a execução da pesquisa e, também, faça sugestões para novas pesquisas 

que reforcem e ampliem o tema. 

Resumo e análise de O Gambito da Rainha: 
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