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RESUMO 
   
O xadrez é um jogo sendo considerado milenar, atualmente é considerado como um 
esporte de alto nível, pois, exige uma concentração muito grande por parte dos 
jogadores. Este estudo tem como objetivo geral, realizar uma análise bibliográfica da 
utilização do xadrez como estratégia pedagógica de ensino e aprendizagem. A 
metodologia trabalhada nesse estudo, é uma pesquisa bibliográfica de natureza 
qualitativa que aborda alguns conceitos de autores que contribui com conceitos sobre   
a utilização do xadrez como instrumento de aprendizagem e inclusão. Os principais 
autores elencados nesse estudo foram: Julião (2008); Silva (2002); Santos (2012); 
Kassar (2011); PCNs (2002). As principais conclusão, ressalta que o jogo do xadrez, 
tem a capacidade de alcançar tais objetivos, é uma ferramenta que auxilia para 
trabalhar a educação inclusiva escolar, pois, com a jogo do xadrez, tem a possibilidade 
de interação entre os pares. 
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INTRODUÇÃO  

 

O xadrez é realmente um excelente exercício para o cérebro e exige muito das 

emoções. A pessoa adquire um senso muito prático de organização, concentração e 

desenvolve de forma muito especial à memória. O xadrez trabalha a imaginação, 

memorização, planejamento e paciência.  

Nas escolas do primeiro mundo, o xadrez já é praticado há décadas, onde os 

alunos além de todo esse desenvolvimento citado melhoram muito sua disciplina, 

relacionamento com as pessoas, respeito às leis, às regras. 

O jogo de xadrez, pode gerar uma troca de conhecimentos, o que colabora para 

uma evolução no ambiente escolar como um elemento motivador nas aulas de 

educação física, com uma perspectiva de inclusão de todos os seus pares. 

Com uma abordagem didática por meio da utilização da prática do xadrez, 

vinculada as particularidades educacionais de cada aluno de forma intencional, 
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colabora com a formação integral e humano dos alunos. É uma ferramenta importante, 

pois, além de pedagógica e lúdica, fornece instrumentos para proporcionar ao aluno 

senso de disciplina, respeito e regras, conceitos esses que poderá ser utilizado fora e 

dentro da escola, e se tornando um cidadão integro, pois o jogo de xadrez quando 

aplicado dessa forma, torna-se importante instrumento norteador dessas ações. 

 

1. ABORDAGENS DIDÁTICAS DO XADREZ COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 

A inclusão do Xadrez como prática escolar, em especial para os alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem é defendida por Araújo (2012), com a 

afirmação de que sua prática não só auxilia o desenvolvimento do sentimento de 

autoconfiança, como também se apresenta como uma situação em que o aluno pode 

se destacar, com progresso, em outras áreas do conhecimento. 

Os elementos do jogo de xadrez são muitos ricos, o que ajudar a desenvolver 

os fatores cognitivos e sociais do jogador, melhorando algumas habilidades 

importantes, como concentração, paciência, autocontrole mental e físico, memória, 

estratégia, raciocínio lógico e capacidade de prever resultados futuros. 

A inclusão do Xadrez em ambiente escolar, conforme (ARAÚJO, 2007, p. 7) 

uma situação na qual o aluno tem a oportunidade de descobrir uma atividade em que 

pode se destacar e, paralelamente, progredir em outras disciplinas acadêmicas. 

Sendo assim desafio principalmente para os alunos com dificuldades de 

aprendizagem, conforme o autor a prática do xadrez, além de progredir no 

desenvolvimento dos conteúdos também auxilia no desenvolvimento do sentimento 

de autoconfiança. 

A seguinte tabela elaborada por Wilson Silva, citado por Angélico e Porfírio 

(2010) compara as características dos jogos de xadrez e seu significado educacional, 

quando os educadores usam recursos pedagógicos, para contribuir com esse 

processo de ensino aprendizagem. 

 

Quadro 1- Características e implicações educativas do xadrez 

Características do xadrez Implicações nos aspectos 

educacionais e de formação do 

caráter 



Fica-se concentrado e imóvel na 

cadeira. 

O desenvolvimento do controle 

psicofísico. 

Fornece um número de movimentos 

num determinado tempo. 

Avaliação da estrutura do problema e 

do tempo disponível. 

Movimento das 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, auto 

consistência e fluidez de raciocínio. 

Fonte: Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd142/xadrez-na-escola.htmt. Acesso em: 
nov.2020. 

 

 

Vendo o quadro acima o jogo de xadrez faz com que a criança construa sua 

socio cognição e percepção das coisas ao seu redor trazendo a ela uma visão de 

mundo de diferentes pontos. No caso de construção a criança deve desenvolver- se 

sozinho sem auxílio de ninguém, somente tendo estímulos do professor, pois só assim 

terá um amplo conhecimento próprio. 

Na maioria das vezes, todo sucesso alcançado no processo de ensino e 

aprendizagem é fruto da interação existente entre professores e alunos, condição 

necessária para que o profissional participe dessa relação, pois desempenha o papel 

de promotor da aprendizagem do aluno. Responsabilidade, criando condições para 

que os alunos estimulem a motivação no ambiente escolar. 

http://www.efdeportes.com/efd142/xadrez-na-escola.htmt


Os professores que sabem planejar e usar o xadrez como ferramenta para 

auxiliar no processo de ensino, é claro, vão conduzir o ensino em sala de aula com 

uma qualidade que possa atrair e atenção dos alunos.  

 

1.2 A FORMAÇÃO DOCENTE PARA UM ENSINO INCLUSIVO UTILIZANDO O 

JOGO DE XADREZ 

 

A transformação de paradigma na Educação exige professores preparados 

para a nova prática, de modo que possam atender também às necessidades do ensino 

inclusivo. O saber está sendo construído à medida que as experiências vão 

acumulando-se e as práticas anteriores vão sendo transformadas. Por isso, a 

formação continuada tem um papel fundamental na prática profissional. 

O movimento da Educação Inclusiva prevê a educação como um direito 

humano fundamental que objetiva uma sociedade mais justa, buscando 

transformação da realidade histórica de segregação escolar e social das pessoas com 

deficiência, promovendo efetividade a educação para todos. 

Nas palavras de Mendes (2010), destaca que se: 

 

Estabelecer um mecanismo mais sutil de exclusão, houve o fortalecimento do 
sistema paralelo e segregado de ensino, que nem trouxe benefícios políticos 
e nem atendeu os objetivos para os quais elas foram criadas tal com a 
propagada integração escolar e social de alunos com deficiências. (MENDES, 
2010, p.30) 

 

Na literatura especializada, há diferentes perspectiva de interação escolar 

(MENDES, 2020), todavia, de maneira geral, esse paradigma propõe que os serviços 

especializados devem ser previstos na integração de alunos com deficiência às 

classes comuns, não de forma segregado. 

Frente a essa demanda, a implementação das políticas públicas de educação 

e formação de professores vem desencadeando o processo de acesso dos alunos 

com deficiência ao currículo escolar e às classes comuns nas escolas públicas, por 

intermédio de práticas pedagógicas que considerem suas diferenças de 

aprendizagem, revelando a urgência por educação democrática, capaz de se 

constituir como alternativa à superação da diferença de aprendizagem como obstáculo 

ao acesso e permanência na escola pública e, assim, pensar nas possibilidades de 

afirmação de uma sociedade justa e humana. 



Sobre as estratégias de formação, Robinson (2014) enfatiza a necessidade de 

observar o professor em sala de aula, para que se possam propor estratégias simples 

e em menor número, de acordo com o contexto escolar e a que mais se adapte ao 

professor e esteja ao seu gosto. 

Para esse autor “enfatizam-se intervenções mais simples de serem adotadas 

no contexto escolar, assim como aquelas que podem ser realizadas com toda a 

classe. Uma vez que se identifica a intervenção adequada, o consultor conduz a 

equipe a detalhar o quê, onde, quando e como ela vai acontecer” (ROBINSON, 2014, 

p.296). 

Carvalho-Freitas et al. (2015) identificou uma estratégia que utilizou com os 

alunos em uma formação de professores que provocou mudanças importantes:  

 

A conversa do professor da universidade com os universitários logo após a 
aula com os alunos com deficiência foi avaliada como facilitadora (da 
formação para educação inclusiva), pois permitia aos universitários refletirem 
sobre a atuação, identificarem os aspectos positivos da aula e as dificuldades, 
e construírem coletivamente alternativas para lidar com elas (CARVALHO- 
FREITAS et al., 2015). 

 

Lembrando que a inclusão não diz respeito apenas ao professor dentro do 

ambiente escolar, mas deve ser compreendida como um conceito social, que impõe a 

modificação do modo de organização escolar, priorizando a diversidade. 

 

1.3 A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR INCLUSIVA 

 

Na educação inclusiva, o currículo deve estribar-se, igualmente, na concepção 

da diferença e não no ajuste do aluno ao currículo, ou seja, o caminho deve ser 

inverso, o currículo deve adaptar às necessidades do aluno; mais especificamente, é 

a equipe escolar que deve atuar no sentido de promover as mudanças necessárias 

para que o aluno acesse o currículo.  

A maior dificuldade detectada, nas instituições do ensino comum, está na forma 

de colocar em prática o currículo, que no momento não atende nem aos alunos “ditos” 

normais, muito menos os alunos com necessidades especiais. 

Contudo, a inclusão ainda é uma realidade irresoluta, dado o despreparo dos 

docentes que recebem tais alunos e alunas em suas salas de aula. Além disso, muitas 

vezes o currículo é construído de forma teorizada, com o fim de cumprir metas e 

diretrizes que priorizem apenas o conteúdo em sua forma mais orgânica. 



 

Nos últimos anos, muitos educadores de escolas públicas brasileiras têm se 
surpreendido com a presença de alunos com deficiências matriculados em 
suas turmas, em diferentes níveis de ensino. Essa situação é resultante de 
uma política denominada Educação Inclusiva, que tem sido implantada 
explicitamente desde 2003. (KASSAR, 2011, p. 62) 

 

Assim como afirma Kassar (2011), a inclusão escolar tem sido um processo 

atual nos cotidianos escolares. Dessa forma, é importante discutir o acolhimento 

desses alunos, além de levar em consideração a definição que muitos autores 

assumem quanto à inclusão escolar. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs -Adaptações Curriculares em 

ação (2002) trazem o contexto da adaptação curricular para a harmonia do processo 

ensino/aprendizagem no sentido de promover a educação inclusiva, segundo este 

documento as adaptações curriculares devem ser compreendidas em um processo 

que se realiza em três níveis:   

• A partir do Projeto Político Pedagógico da instituição, na qual vai permitir 

identificar e analisar as adversidades da instituição, bem como determinar 

metas e objetivos dos docentes, funcionários, gestores e outros envolvidos com 

o aluno;  

• A partir do currículo a ser aplicados em sala de aula, construindo uma proposta 

que possa atender as expectativas de todos os alunos, portadores de 

necessidades especiais ou não;  

• A partir da perspectiva individual, elaborando e implementando um Programa 

Educacional Individualizado.  

Cabe ressaltar a importância de projetos ou propostas que garantam a 

formação continuada de todos os que trabalham na comunidade escolar. Assim 

sendo, as adaptações curriculares permitem criar condições físicas, ambientais, 

materiais e metodológicas para que o aluno com necessidades especiais tenha um 

melhor aproveitamento no processo ensino/aprendizagem, ou seja, propicia melhores 

aspectos de comunicação, interação e mobilidade, privilegiando a participação efetiva na 

educação.  

 

1.4 PLANEJAMENTOS DAS AULAS 

 



Entende-se que o planejamento escolar na educação especial é um 

pressuposto essencial para assegurar não somente o alcance dos objetivos da prática 

docente, mas também a definição da postura do professor na sua trajetória 

profissional, com base nos aspectos didáticos de sua disciplina. 

O planejamento e a organização das estratégias para aprendizagem podem 

variar de acordo com o estilo do professor. Contudo, é preciso que o planejamento 

tenha flexibilidade na abordagem do conteúdo, na promoção de múltiplas formas de 

participação nas atividades educacionais e na recepção dos diversos modos de 

expressão dos alunos. 

A organização e o desenvolvimento planejado das atividades didáticas 

pedagógicas criam as condições necessárias para uma atuação docente mais 

eficiente e eficaz no processo ensino aprendizagem. 

Trabalhar um processo transformador de planejamento permite, segundo 

Gandin (1983): 

Maior consciência sobre a missão da organização; Um melhor entendimento 
da estrutura da organização e da relação do ambiente interno com o contexto 
social, econômico e político; A criação de novos instrumentos de análise e 
previsão; Estabelecimento de critérios para a definição de prioridades e 
alocação de recursos; Formas de aprendizado recíproco; Uma melhor 
compreensão das dificuldades enfrentadas nas diferentes instancia da 
organização e maior cooperação entre elas; Uma maior cooperação entre as 
diferentes instâncias no sentido de obter maior diferencia e eficácia, abrindo 
caminhos para novas formas de gestão, aumentando a capacidade de 
resposta às demandas tanto internas como externas; Uma otimização de 
recursos disponíveis, possibilitando uma relação mais positiva entre custos e 
benefícios, diminuindo o peso dos gastos administrativos; A definição clara 
de funções e articulação funcional e operativa entre as diferentes instâncias; 
Uma consequência da globalidade e interdependência entre as diversas 
atividades; Uma consciência da responsabilidade de cada um na obtenção 
de resultados. (GANDIN, 1983, p. 18). 
 

Desta forma, o planejamento escolar na educação inclusiva permite coordenar 

ideias, ações, perspectivas e compartilhar preocupação e utopias, em vez de priorizar 

a conformação de instâncias formais, não cremos que haja um “modelo” para isso. De 

acordo com as características, própria de cada coletivo encontrar-se mais adequado. 

Em todo caso, deve contribuir para maior eficácia, clareza e profundidade no que se 

faz. 

Freire, (1984, p. 25) menciona três metodologias de planejamento, apontadas 

também por Gandin (1988, p. 131) e Vasconcellos (1956, p. 50). Que anunciam linhas 

diferentes de ação que uma instituição pode assumir. O primeiro modo é planejar para 



a comunidade. Neste modo de planejar, o poder é exercido de maneira autocrática, 

dominadora e até ditatorial.  

A participação na preparação e elaboração é nula. No que se refere à 

execução, é imposta e de modo idêntico quanto aos resultados. A gestão neste 

modelo é uma administração ou direção exercida por alguém e não por todos, e 

assumida por um pequeno grupo, uma parte, nunca o todo;  

Um segundo modo de planejar é com a comunidade, neste momento o poder 

está a serviço. A participação da comunidade, na preparação e elaboração do plano, 

é controlada. A execução do plano acontece a partir do consenso e do resultado de 

uma negociação. Um terceiro é o planejamento da comunidade; aqui o poder é 

exercido com um serviço. A gestão é da comunidade e será chamada autogestão. 

A participação da comunidade na preparação, na elaboração do planejamento, 

em sua execução e em resultado e com responsável e de comunhão. Este modelo é 

o ideal de planejamento de participação comunitário para a transformação social em 

favor da justiça da fraternidade e da liberdade total. 

Mas se tratando em educação especial, percebe-se que o jogo de xadrez 

geralmente é desenvolvido para alunos que não tem comprometimento mental, tais 

como alunos surdos, onde se criaram gestos para cada peça e seus movimentos, 

jogadas, tomadas, xeque e xeque-mate e para cegos que é utilizado tabuleiros em 

alto relevo. 

Sendo assim, esse trabalho é de fundamental importância na educação 

especial, uma vez que conforme, Freitas e Peres, 2008): 

 

O xadrez é propício para a fase escolar, pois além de servir de 
entretenimento, serve para ajudar nas várias habilidades que a criança 
começa a desenvolver. (FREITAS & PERES, 2008, p. 18) 

 

Quando utilizamos o xadrez como instrumento pedagógico e motivacional para 

outras disciplinas, podemos fazer simulações das situações da vida real, e dessa 

forma possibilita aprender a pensar antes de agir e saber lidar com a derrota e a vitória, 

se tornando uma forma estimuladora do processo de ensino e aprendizagem de forma 

prazerosa e significativa. 

 

1.5 A PRÁTICA DO XADREZ COMO ATIVIDADE ESCOLAR  

 



Na vida escolar, o uso de jogos de xadrez como ferramenta de ensino é muito 

importante. Pois, por meio desse jogo, o aluno entende as regras, a moral, o raciocínio 

lógico, se socializa e desenvolve a autoestima. 

Portanto, dadas essas habilidades desenvolvidas por meio de jogos de xadrez, 

é considerada uma boa disciplina para ser aplicada nas escolas, possibilitando que 

várias disciplinas trabalhem de forma interdisciplinar. 

 De acordo com o PCNs (2002): 

 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objetivo de 
conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse 
sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e 
alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia 
uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. 
(BRASIL, 2002, p. 88-89) 

 
 

Nesse caso, o xadrez é considerado um excelente método de ensino por 

envolver múltiplas disciplinas, tais como: matemática; arte; história; geografia, ética, 

esportes etc. 

Na matemática, o movimento e o tamanho dos tabuleiros de xadrez e peças 

relacionadas à geometria foram discutidos pela primeira vez. Na arte, a forma da obra 

é explorada por meio de técnicas de uso de argila, pintura e materiais recicláveis. 

Historicamente, a origem do xadrez, a cultura de seu povo e a relação entre os 

aspectos sociais e políticos podem ser resolvidos. Na geografia, um lugar onde você 

pode jogar xadrez. Por fim, quando se trata de ética, envolve a importância das regras 

e o respeito que deve existir com os parceiros de jogo. (EDUCAÇÃO MUNDIAL, 2020). 

Nesse contexto, vale ressalta as colocações de Julião (2008) quando destaca 

similitudes do processo cognitivo da Matemática e do jogo de Xadrez, pois que ambos: 

 

Têm necessidade de utilizar o cálculo, o raciocínio lógico e a habilidade em 
lidar com elementos abstratos e limitados, por exemplo, com as peças no 
Xadrez e com os números, nas práticas matemáticas. (JULIÃO, 2008, p. 5). 
 

  
Além de contribuir para o ensino e aprendizagem da Matemática, a prática do 

Xadrez, conforme descreve Silva (2002), pode levar a outras implicações educativas, 

por exemplo, quando o aluno é levado a analisar os lances antes de movimentar as 

peças, o que contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades do 

pensar com abrangência e profundidade.  



A inclusão do Xadrez nas atividades escolares, principalmente em classes de 

alunos com dificuldades de aprendizagem, também é defendida por Araújo (2007), 

quando afirma: 

 
Além de ajudar a construir o senso de autoconfiança, essa prática também 
propõe “uma situação em que os alunos têm a oportunidade de descobrir 
atividades em que podem se destacar e progredir em outras disciplinas ao 
mesmo tempo”. (ARAÚJO, 2007, p. 7) 

 

Portanto, não é constante, entre os profissionais da educação, a utilização do 

jogo de Xadrez como instrumento auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente, por considerarem difícil de ensiná-lo. 

Nos esportes, o xadrez pode ser desenvolvido como uma alternativa aos 

esportes tradicionais, sem tornar as aulas chatas. Além disso, o xadrez é um 

importante recurso para estimular outras habilidades, não só na educação física, mas 

também em outras disciplinas do currículo escolar. 

 

Os benefícios da prática começam com a compreensão da criança e o 
exercício da proficiência do tabuleiro, para que seu conceito de dimensões 
espaciais possa ser colhido. Após a exibição das peças de xadrez no 
tabuleiro, cada peça de xadrez tem suas características físicas, ações e 
funções no jogo, que auxiliam no desenvolvimento da memória e 
concentração. O desenvolvimento do jogo, a integração das várias partes e o 
cálculo do guião exercem o raciocínio lógico e a imaginação, e escolhem a 
iniciativa e autonomia do próximo movimento. (GOULART, 2004 APUD 
RODRIGUES, 2008, p. 184) 

 

Os jogos estão inseridos no conteúdo estrutural da disciplina de Educação 

Física, portanto, o professor deve elaborar um plano de aula para este curso, pois o 

aluno tem o direito de vivenciar tudo o que a aula de Educação Física proporciona. Os 

professores oferecem aos alunos a possibilidade dessas experiências. 

O xadrez deve ser desenvolvido na aula de educação física, principalmente 

para em alunos com dificuldades de aprendizagem. Além disso, a prática do xadrez 

auxilia no desenvolvimento da autoconfiança (ARAÚJO, 2007). 

Segundo Dutra, Borges, Santos (2012) a aula de Educação Física escolar 

oferece atualmente muitas atividades, brincadeiras e jogos, que ajudam a melhorar a 

inteligência e as habilidades intelectuais e psíquicas dos alunos. 



 Um desses jogos é o xadrez, que contribui efetivamente para a melhoria do 

desempenho escolar quando é trabalhado da maneira correta, com planejamento e 

sequência pedagógica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca de melhorias na educação, todas as pessoas que atuam nessa área 

devem buscar as diferentes formas de chamar a atenção do aluno ao principal objetivo 

desta: Transformar os discentes em cidadão participativos, críticos, conscientes de 

seus deveres e direitos e, principalmente, pessoas aptas a tomar decisões que 

melhorem a sociedade em que vivem isso está bem claro nos PCNs. 

 O jogo de xadrez tem uma capacidade tremenda de alcançar tais objetivos, 

uma vez que pode ser considerada a “vida em miniatura” desenvolve senso crítico, 

capacidade de abstração, raciocínio lógico, respeito ao próximo e muito mais. 

A inclusão escolar é tema para várias discussões e reflexões, sendo que a 

maior dificuldade está na conscientização de que a inclusão é uma realidade e precisa 

ser reconhecida como direito do outro. A inclusão é um processo que se encontram 

em constante construção, as barreiras estão diminuindo, pois, padrões tradicionais 

estão sendo rompidos. 
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