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A IMPORTÂNCIA DO XADREZ NO ENSINO DA MATÉMATICA  

NA ESCOLA ESTADUAL FERNANDO AZEVEDO 

Djenal dos Santos Souza1 

RESUMO 

A prática do jogo de xadrez tem crescido de maneira significativa em toda rede pública de 
ensino em todo país. São expressivos os números de alunos que praticam e querem praticar o 
Xadrez. Muitas são as escolas Estaduais em nosso estado que já atuam com o jogo de xadrez 
como modalidade esportiva e atividades extraclasse. A apresentação desse artigo ver fazer 
uma analise de que a prática do xadrez melhora o desempenho dos alunos, principalmente o 
raciocínio lógico que tem como conseqüência um rendimento muito maior na disciplina de 
Matemática. Essa melhora acontece pelo fato de que o xadrez é um jogo que exige 
inteligência, concentração, imaginação e memória. O jogo de xadrez é uma atividade que 
através do tempo, conquistou cultura e costumes de povos e países em todo mundo durante 
milênios. O xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo, é um grande impulsionador 
da imaginação, que também contribui para o desenvolvimento da memória da capacidade de 
concentração e da velocidade de raciocínio. Foi constatado que o xadrez desempenha um 
papel social por ensinar a lidar com a derrota e com a vitória, mostrando que "derrota não é 
sinônimo de fracasso nem vitória é sinônimo de sucesso". O xadrez é capaz de mostrar 
conseqüências de atitudes displicentes, que não tenham sido previamente calculadas, por 
conseguinte, estimular o hábito de refletir antes de agir, além de ensinar a arcar com as 
próprias responsabilidades dos próprios atos. O raciocínio lógico e a capacidade de calculo 
são estimulados, produzindo excelentes resultados no desempenho escolar, com destaque 
particularmente notável em Matemática, disciplina da qual temos um dos menores 
desempenhos gerais nas escolas de todo estado comprovados nos exames promovidos pelo 
MEC, vestibulares e concursos. Com todos esses fatos e percepções foi realizado uma 
pesquisa com o objetivo de analisar a importância da prática do xadrez no desenvolvimento 
do aprendizado dos alunos em matemática mediante a realização de observações e entrevista a 
alunos do ensino médio da Escola Estadual Fernando Azevedo. 
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ABSTRACT 

The practice of chess has grown significantly in all public schools across the country. Are 
significant numbers of students who want to practice and practice chess. There are many state 
schools in our state already working with the game of chess as a sport and extracurricular 
activities. The presentation of this paper to see a review that the practice of chess improves 
student performance, especially logical reasoning which leads to a much higher yield in 
Mathematics. This improvement happens by the fact that chess is a game that requires 
intelligence, concentration, imagination and memory. The game of chess is an activity that 
through time, culture and customs of conquered peoples and countries around the world for 
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millennia. Chess is the second most practiced sport in the world is a big booster of the 
imagination, which also contributes to the development of memory capacity of concentration 
and speed of reasoning. It was found that chess plays a social role by teaching to deal with 
defeat and victory, showing that "defeat is not synonymous with failure or victory is 
synonymous with success." Chess is able to show the consequences of careless attitudes, 
which have not previously been calculated, therefore, encourage the habit of reflecting before 
acting, and teaching to bear their own responsibilities for their own actions. Logical reasoning 
and the ability to calculate are stimulated, producing excellent results in school performance, 
focusing particularly noteworthy in mathematics, a discipline which we have one of the worst 
performing schools around the general state certified exams promoted by MEC, vestibular and 
contests. With all these facts and perceptions was conducted a survey to analyze the 
importance of the practice of chess in the development of student learning in mathematics by 
making observations and interviewing high school students to the State School Fernando 
Azevedo. 

Keywords: students, learning, mathematics, reasoning and chess. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como primeiro passo apresentar o estudo da prática do xadrez e suas 

influências no avanço do aprendizado dos alunos em matemática usando como referência o 

Colégio Estadual Fernando Azevedo, estabelecendo um paralelo para uma comparação entre 

os alunos que não utilizam esse jogo com aqueles que já o têm como hábito educacional. O 

princípio da pesquisa é diagnosticar os traços do desenvolvimento intelectual e 

interdisciplinar que o uso de jogos interativos, em especial o xadrez, constrói em nossos 

alunos, sem deixar de mencionar as dificuldades enfrentadas pelos alunos no uso do xadrez. 

Antes do inicio da observação em sala de aula foi elaborado todo um embasamento 

teórico de influentes autores que comprovam em seus estudos os pontos positivos da prática 

do xadrez. 

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

Segundo BORIN os jogos ajudam na descentralização, ou seja, a possibilidade de 

interpretar um ponto de vista que não seja o seu, formando assim a criatividade dedutiva de 

analisar o comportamento do outro em sua provável jogada por exemplo. Sobre o raciocínio 

lógico no xadrez a criança tem contato com diversas capacidades na qual deve-se analisar a 
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melhor combinação de lances a serem concretizados. Buscou-se compreender a demanda do 

praticantes do xadrez e a posição dos sujeitos envolvidos no processo educativo. 

O xadrez aborda não somente a ciência da matemática, mas também várias áreas das 

expressões humanas, onde já dizia o famoso cientista e poeta GOETHE “o xadrez é a 

ginástica da inteligência”. 

O Colégio Estadual Fernando Azevedo está situado na Avenida Presidente Médici, 235 

– Centro- Nossa Senhora das Dores – SE, sendo jurisdicionado a Diretoria Regional de 

Educação de Nossa Senhora das Dores – DRE`05. 

O Colégio possui uma boa estrutura física, hoje além de salas de aula, a escola dispõe 

de uma quadra de esportes, um galpão coberto para a realização de atividades recreativas 

lúdicas e culturais, duas áreas de circulações, uma biblioteca, um vídeo móvel, um laboratório 

de tecnologias educacionais e uma sala de multirecursos. Atende a uma clientela mista, 

composta por alunos oriundos não só da cidade como também dos vários povoados 

pertencentes ao município. 

Para a validade e veracidade da pesquisa foram entrevistados alunos numa entrevista 

franca que possibilitou uma excelente coleta de dados para a elaboração de um texto relevante 

para a análise da expressividade que a utilização do xadrez oferece no ensino de Matemática e 

de forma geral para a educação. A aceitação por parte dos alunos para a pesquisa se deu de 

forma consciente, onde foi colocada toda problematização que se pretendia pesquisar, 

mostrando os objetivos perante a pesquisa. Portanto os entrevistados ficaram cientes da 

participação na elaboração desse trabalho. 

Foi feito um estudo gradativo das médias da disciplina de matemática dos alunos 

praticantes do xadrez, onde foi elaborado um gráfico demonstrativo de estreitamento 

interacional entre os resultados do estudo junto à prática do próprio jogo. 

Propõe-se discorrer sobre um plano de ação cujo objetivo é a inclusão de novas técnicas 

que aprimorem o ensino educacional. 

Trata-se das conclusões de um exercício de pesquisa realizado no âmbito das atividades 

das aulas de matemática, no qual se utilizaram técnicas de coleta de dados com observação 

semestral, caracterizando uma abordagem qualitativa e quantitativa.  

O xadrez é uma excelente fonte de trabalho escolar porque, além de ser utilizada como 

terapia psíquica para o desenvolvimento cognitivo é uma forma de transmitir idéias e 

informações, fazendo parte também de conhecimentos prévios de cada um. Seu uso correto 
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associada aos conteúdos da disciplina matemática pode dar bons resultados, ajudando tanto na 

concentração quanto na memorização. 

Na década de 90, Johnson e Myklebust (1991) descobriram que o cérebro funciona de 

forma semiautônoma, que quer dizer que o sistema pode funcionar sozinho, com dois ou mais 

sistemas ou, de forma integrada. Baseando-se nessas ideias percebe-se que utilizar o tipo de 

sistema ensino-aprendizagem interneurossensorial é o que mais importa atualmente para os 

educadores. Resultados de pesquisas mostram que a aprendizagem ocorre quando dois ou 

mais sistemas funcionam de forma inter-relacionada, ou seja, deve existir uma 

contextualização de todas as formas complementares que adaptamos à sala de aula, a exemplo 

do xadrez. 

Para Soares (2003) “Se o ensinante toma conhecimento desse funcionamento cerebral, 

pode reesignificar sua prática docente, adotando uma didática que caminhe na forma sensório-

motora ao funcionamento operatório formal”. 

O papel da escola moderna passa por formar cidadãos integrados com as necessidades 

alheias. Foi observado durante a implantação do projeto a disposição da turma em participar 

de algo novo que fugisse apenas da teoria e, mais tarde inconscientemente melhoram seu 

poder de concentração. 

Durante as aulas com jogos pode-se perceber que alguns alunos não conheciam 

conceitos e regras dos jogos, mas foi justamente nesse momento que entrou o papel do 

educador, mostrando às crianças e jovens que ajudar o colega de sala, ser sensível aos 

problemas e dificuldades dos colegas pode ser tão importante quanto tirar boas notas. 

Um aluno criativo, solidário e integrado com o grupo, garante um clima 

organizacional, a motivação dos colegas e o cumprimento das metas de maneira mais eficaz. 

 

1. A IMPORTÂNCIA DO XADREZ NA ESCOLA 

 

Alguns professores cometem o erro de não valorizar a atividade lúdica, não extraindo 

o que ela contém de educativo. Pode-se sentir no educando que o seu ingresso na escola é 

algo muito diferente de tudo que ele fez até então, que terá obrigações a cumprir, que sua vida 

dedicada ao jogo terá uma mudança brusca. 

Aprender a diferenciar o que significa o jogo para o professor e para o aluno é, 

justamente, o grande desafio. Normalmente, o jogo é uma atividade realizada para preencher 
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horas vazias, isto na visão do educador. Para os alunos, no entanto, brincar é todo um 

compromisso pelo qual lutam e se esforçam. 

Em todas as instituições, como na família ou na escola, parece haver um valor 

equivocado impresso com relação ao jogo, merecendo este um novo redimensionamento em 

todos os níveis de desenvolvimento humano. 

Diversas são as opções apresentadas pelo fenômeno do jogo e, por sua amplitude, 

neste estudo o foco será direcionado apenas ao jogo de xadrez, porque este pode ensinar os 

alunos o mais importante na solução de um problema, que é saber olhar e entender a realidade 

que se apresenta. 

É interessante notar que definir xadrez torna-se uma tarefa complexa, visto que o 

esporte aborda diversas áreas das expressões humanas. Muito oportuna foi a colocação do 

famoso poeta, romancista e cientista alemão GOETHE (1786), afirmando que "O xadrez é a 

ginástica da inteligência". 

MELÃO JÚNIOR (1998) refere-se, também, ao xadrez, de forma ainda mais ampla e 

poética. Para esse autor:  

"O xadrez não passa de um punhado de tocos de pau, dispostos sobre uma tábua 
quadriculada, situada entre duas criaturas incompreensivelmente absortas, que, 
dominadas por uma espécie de autismo, desperdiçam inutilmente seu tempo, 
olhando para este brinquedo sem graça, enquanto o mundo ao seu redor pode 
desmoronar sem que se apercebam disso. Esta é a interpretação do homem vulgar, 
insensível e apático; incapaz de enxergar as essências, homem que se conforma com 
uma visão superficial das coisas e se deixa seduzir pelas aparências de outras 
atividades menos belas e eloquentes”. 

Quanto mais mergulhamos em uma sociedade de informação, mais rápida é a procura 

por respostas. As pessoas, principalmente crianças e os jovens, não querem demora, querem 

resultados imediatos. 

Há algum tempo, especificamente no ano de 2007, a Escola Estadual Fernando 

Azevedo introduziu vários grupos de jogos para instigar a concentração dos alunos mais 

dispersos, foi então impressionante a surpresa por minha parte a atenção que os mesmos 

tiveram com tais jogos. 

A princípio o horário dos exercícios trazia apenas o objetivo de descontração, mas 

com o tempo foram incorporados conteúdos interdisciplinares que a partir dos conceitos e 

regras do xadrez pôde-se contextualizar aos conteúdos das matérias. 

Os alunos puderam compreender os princípios da base para o estudo sem que os 

mesmos percebessem que automaticamente já estavam participando do processo de ensino 

aprendizagem. 
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Foi possível reunir resultados positivos das médias dos estudantes que se mostraram 

interessados na prática dos jogos. A princípio eles eram avaliados apenas pela nota pura e 

seca de prova teórica, contudo depois da incorporação de aulas mais práticas e dinâmicas 

observou-se um comprometimento maior por parte dos alunos. 

A interação da turma com o próprio planejamento do conteúdo trouxe um aspecto de 

motivação e união. Fez-se entender que todos são capazes de adquirir conhecimento, cada um 

com os seus limites, de expressar melhor suas opiniões e táticas, assim como acontece no 

jogo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A implantação do projeto xadrez se deu na escola pesquisada em virtude da interação 

da gestão com os professores e alunos, além de terem sido compreensivos com a demanda dos 

estudantes. 

Embora com alguns problemas, dentre os quais se destaca a dificuldade de compra de 

jogo de peças novas, a Escola Estadual Fernando Azevedo mobilizou-se baseando-se em 

diagnósticos dos resultados das médias bimestrais e anuais das demandas discentes em 

relação à implantação dos jogos, guiada pelo compromisso de ser uma escola melhor. 

Analisando as respostas dos questionários realizados com os alunos, é válido ressaltar 

que mais de 90% dos alunos estão satisfeitos com a implantação do projeto e, mesmo não 

tendo disponibilidade a vários tabuleiros, reconhecem a singularidade dessas aulas inovadoras 

e contextualizadas. 

Também através da analise dos questionários, ficou nítido que os alunos que não 

participam do xadrez na escola, de forma geral, acredita que a prática do xadrez pode ajudar a 

melhorar o rendimento no aprendizado, pois como expectador considera que os enxadristas 

tem um poder maior na abstração como também na concentração tornando-os mais 

participativos e aumentando seu desempenho quantitativo e qualitativo. 

A prática diferenciada dessa implantação na escola confirma a validade de que é 

possível adaptar o ensino ao cotidiano do estudante. 

Apesar das dificuldades enfrentadas para a implantação do projeto PRÁTICA DE 

JOGOS: XADREZ NAS ESCOLAS, é gratificante perceber a prática da decisão coletiva, 

incentivada pela gestão. Assim, partindo de uma perspectiva inclusiva e democrática pode-se 

dar liberdade a imaginação dos alunos. 
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Considerando que a contextualização de elementos interdisciplinares seja um assunto 

bastante amplo e complexo, há de se ressaltar a importância dela no contexto escolar, que se 

caracteriza pela preocupação em organizar ações buscando a melhoria do ensino na escola. 

O uso do Xadrez na escola pesquisada está se tornando uma das ferramentas que mais 

auxiliam os professores na possibilidade de tornar o ensino de Matemática mais atrativo e 

eficaz permitindo que de forma geral os alunos possam ver que podem e tem condições de ir 

mais longe do que pensava na sua formação como aluno e como cidadão. No entanto, isso só 

e possível quando deixa claro que os jogos, em especial, o Xadrez não precisa ser apenas uma 

ferramenta de lazer o um esporte do intelecto, e sim uma atividade extracurricular que pode 

ser usada como uma das metodologias para transcender seus ensinamentos além do murro da 

escola. 

Acredita-se ainda que a difusão da prática do xadrez nas escolas é uma forma eficaz e 

econômica de transformar o ambiente escolar num espaço de socialização das diferentes 

culturais sociais. 
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