Projeto educacional de xadrez
escolar online

Ensinando xadrez aos futuros
mestres
Projeto educacional de xadrez escolar online
Objetivo: Estimular e facilitar o interesse dos alunos no aprendizado
do xadrez e oferecer mais uma forma educativa e social para esse
momento.
Objetivo final: Aplicar para todos os seus parceiros associados e
colaboradores.
Considerações finais: Neste momento de isolamento social o
aprendizado do xadrez, aliado a interatividade online para superar
essa fase com educação.
Todos unidos pela vida!
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Olá,
Vamos aprender a jogar xadrez através deste livro digital feito com muito carinho
para você!
Em todas as lições, você interage com o computador em seus treinamentos!
Leia as instruções didáticas do livro e faça as atividades online sugeridas.
No final do livro você fará uma avaliação para saber como foi o seu desempenho
no aprendizado dos conhecimentos do jogo.
Conheça as figuras do seu livro digital para realizar suas tarefas.

Quando aparecer a figura de “Tarefa online” você deve clicar no link ao lado.

Quando aparecer a figura de “Desafio X” você pode convidar alguém da sua casa
para realizar o desafio com você.
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LIGA BRASILEIRA DE XADREZ

Filiação à Liga Brasileira de Xadrez
1) Por que devo me filiar à Liga Brasileira de Xadrez?
Porque a LBX é a entidade de xadrez mais democrática do Brasil e com a filiação você
poderá votar nas eleições gerais da entidade, a cada dois anos.
2) Quem pode votar?
Todos os enxadristas interessados maiores de 16 anos.
3) Como faço para me filiar?
Você deve preencher baixar a ficha de filiação, disponível logo abaixo, e preencher,
assinar e scanear (ou fotografar) e mandar a imagem para a Vice-presidência
Administrativa da LBX, por meio do email dannyrdavalos@gmail.com, com o título
"pedido de filiação à LBX"
(FICHA DE FILIAÇÃO)
4) Quando jogo um torneio LBX eu estou automaticamente filiado?
Não. A sua participação nos eventos LBX o coloca na condição de "jogador(a)",
enquanto a filiação formal o coloca na condição de "filiado(a)". Somente os filiados tem
direito ao voto nas eleições. A título de informação, na última eleição votaram 86
filiados.

Veja o conteúdo que será apresentado no livro digital:
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1

História do professor

2

História do xadrez

3

Posição inicial das peças – Desafio X - Ligeirinho

4

O nome das peças e seus valores – Desafio X – Chess conta
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O movimento das peças

6

O movimento especial do Peão – Coroação ou Promoção

7

O movimento especial do Peão – En Passant

8

O movimento especial do Rei e sua Torre – Roque

9

O Rei em Xeque

10

O famoso Xeque-mate

11

Treinamentos extras

12

Empate de jogo – Rei afogado

12

Jogar contra o computador

A história do Professor
A minha história com o xadrez começou aos 8 anos de idade e de um modo bem diferente: eu e meu irmão, Léo, que
tinha seis anos, brigávamos muito e nosso pai, cansado de nos castigar com “chineladas”, teve uma ideia que mudou a minha
vida. Quando, meu irmão e eu discutíamos, meu pai pedia que sentássemos, de frente um para o outro, sem poder falar ou
realizar qualquer atividade, durante uma hora. Para minha surpresa, em um desses castigos, ele nos deu um jogo de xadrez
para que passássemos o tempo, como eu já sabia ler, ensinei meu irmão a jogar. Logo, nosso castigo nos ajudou a aprender a
não brigar mais e a gostar de xadrez.

Eu e meu irmão

No 1º torneio que fiz, Thainá ganhou com 5 anos

O tempo foi passando e a minha meta era a de ganhar do meu primo mais velho, Márcio, comprei, então, meu 1º livro
de xadrez para estudar e isso foi o que me auxiliou a melhorar o meu jogo e a conseguir vencê-lo. Aos 26 anos, em Paraíba
do Sul (RJ), minha cidade natal, aceitei o convite do meu amigo, Marcão, para dar aula em um projeto voluntário: “Escola de
paz”, no qual ele participava, essa foi a minha primeira experiência de ensino com o xadrez para crianças.
Ao observar a satisfação daquelas crianças no projeto, sabendo ainda do potencial pedagógico do jogo, em um conselho
de pais, sugeri à direção do colégio, onde minha filha, Thainá (5 anos), estudava, para colocar o xadrez como atividade,
também ofereci-me para ministrar estas lições, uma vez por semana, após o horário, como extraclasse. A diretora aceitou,
minha filha teve um ótimo desempenho na escola e um grande amento no interesse dela para o xadrez. Ainda fiz um torneio
para esses alunos, e foi minha filha quem ganhou, algumas crianças tinham 12 anos. Thainá era dedicada e treinava todos os
dias, quando eu chegava do trabalho à noite!
Em 2006, mudei-me para Juiz de Fora (MG) e distribui currículos nas escolas para trabalhar como professor de xadrez. O
presente de natal desse ano foi o nascimento da minha segunda filha, a Aninha, que aos 3 anos e 8 meses, já participava dos
torneios de xadrez. Em 2007, através do professor Dario da Silva Pereira Filho, grande exemplo de pessoa e profissional, veio
a grande oportunidade de iniciar minha carreira, como professor de xadrez na cidade de Juiz de Fora com aval da irmã
Ernestina.
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Foto da sala de aula em 2007
Há 15 anos, que leciono xadrez escolar, e há 12 anos, promovo a Liga X. Em Juiz de Fora, ela foi criada, em 2009, para
motivar o crescimento do xadrez nas escolas. Para isso, produzi duas apostilas (2010) para os meus alunos, e mais dois livros,
publicados em parceria (2013). Em 2014, fiz parte da organização do X Campeonato Mundial de Xadrez Escolar que
aconteceu em Juiz de Fora (MG), com a participação de 29 países, no qual fui o professor campeão com o Colégio Santa
Catarina e vice-campeão com Colégio Degraus.
Em 2019, representei o estado de Minas Gerais como técnico da seleção Mineira de xadrez. A equipe tinha quatro
alunos, conquistando uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze nos Jogos Escolares da Juventude em BlumenauSC. Em 2020, fiz esse terceiro livro para deixar o meu registro da minha didática e práticas de sala de aula. Espero poder
continuar ajudando a desenvolver a cultura do xadrez, como matéria pedagógica e esporte, tão importante para os alunos e
os adoradores do jogo.

Foto no dia da premiação do X Campeonato Mundial de Xadrez Escolar 2014

A história do Xadrez
Existem várias histórias sobre o surgimento do xadrez, no entanto, sempre comento uma que iniciou-se na Índia, mas
que teve inúmeras modificações até chegar como é conhecido hoje. Desse modo, peço aos estudantes para digitarem a
palavra Xadrez no site de pesquisa da internet, pois encontraremos este texto bem resumido a respeito da origem do jogo.

Começa mais sobre a
história do xadrez

https://pt.wikipedia.org/wik
i/Xadrez

Imagem retirada do site Wikipédia

“O jogo de xadrez pode ser classificado como um jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva para dois
jogadores, sendo também conhecido como Xadrez Ocidental ou Xadrez Internacional para distingui-lo dos seus antecessores
e de outras variantes atuais. A forma atual do jogo surgiu no sudoeste da Europa na segunda metade do século XV, durante o
Renascimento, depois de ter se desenvolvido a partir de suas antigas origens persas e indianas. O Xadrez pertence à mesma
família do Xiangqi e do Shogi e, atualmente segundo historiadores do enxadrismo (ou xadrezismo), todos eles se originaram
do Chaturanga, que se praticava na Índia no século VI. O Chaturanga era composto por peças diferentes Infantaria,
Elefantes, Conselheiros, Barcos , Carruagem e o Rei”.
Fonte do texto tirada do Wikipédia
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A posição inicial das peças
É hora de aprender a colocar as peças certas! Para dar partida ao jogo, é preciso que as peças sejam postas em suas
posições iniciais. As peças brancas começam o jogo, posicionando-se nas fileiras 1 e 2. E as pretas, nas fileiras 7 e 8. Veja o
quadro abaixo como é a posição inicial do jogo de xadrez:
Veja o vídeo de como montar as peças, clique no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=acHmTrfiROc

Desafio de Aprendiz 1 – Ligeirinho

Desafie alguém na sua casa!

Vamos começar o nosso 1º Desafio de Aprendiz!
Isso te ajudará a memorizar o posicionamento das peças de uma forma divertida.

REGRAS DO DESAFIO
 Misture as peças no centro do tabuleiro
 Conte até três e comece a montar
 Ganha quem montar mais rápido e certo o tabuleiro
 Joguem duas partidas, uma de brancas e a outra de pretas
Peças posicionadas certas no tabuleiro.

Posição inicial

Posição final do jogo

O nome das peças e seus valores
As peças de xadrez possuem um nome e um valor comparativo para a análise de jogo.

O Rei é a peça mais importante e não tem
pontos comparativos.

A Dama é a peça mais poderosa do jogo e
vale 9 pontos comparativos.

A Torre é muito valiosa e vale 5 pontos
comparativos.

O Cavalo é a peça mais famosa do jogo e
vale 3 pontos comparativos.

O Bispo domina as diagonais e vale 3
pontos comparativos.

O Peão é a peça surpresa do jogo e vale
somente 1 ponto comparativo.
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Desafio de Aprendiz 2 – Chess conta
REGRAS DO DESAFIO
 Use o valor comparativo das peças
 O rei valerá 10
 Pegue uma peça dentro da sacolinha e esconda em sua mão
 Conte até três juntos e mostre a mão com a peça
 Ganha quem calcular 1º a operação matemática certa
 Joguem somando ou multiplicando as peças
 Você pode jogar com vários amigos

Desafie alguém na sua casa!

O movimento do Rei
O Rei é a peça mais importante, por isso ele deve sempre ser protegido ou você pode perder o seu jogo!

O Rei anda somente uma casa para qualquer direção.

O Rei nunca pode ficar uma casa próxima de outro rei.

Atividade com o Rei

https://lichess.org/learn#/4
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O movimento da Dama ou Rainha
A Dama movimenta-se em todas as casas disponíveis para qualquer direção, sendo a peça mais poderosa do jogo. Então,
tenha cuidado em que lugar irá jogá-la, no momento da partida.

Atividade com a Dama

https://lichess.org/learn#/3

A Dama na casa e5 está atacando 27 casas diferentes, as casas centrais é onde ela consegue ameaçar mais casas.

A captura com a Dama ou Rainha
A Dama, no exemplo abaixo, está atacando o Bispo preto e o Peão preto da casa b6.

A Dama diminuiu seu raio de ação, pois existem peças de sua cor em seu caminho, e ela não pode pular peças.

O movimento da Torre
As Torres são peças bem poderosas, elas deslocam-se nas horizontais (Fileiras) e verticais (Colunas) quantas casas estiverem
disponíveis para realizar o seu movimento e elas não pulam as peças.

Atividade da Torre

https://lichess.org/learn#/1

O maior número de casas que a Torre ataca são quatorze em qualquer posição, pode contar para conferir.

A captura com a Torre
A Torre preta está atacando o Peão branco da casa e4, observe:

A posição das Torres brancas as deixam uma protegendo a outra. A torre da casa a1 também protege o seu Peão da casa a5.
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O movimento do Bispo
O Bispo desloca-se somente nas diagonais de sua cor, e em quantas casas estiverem disponíveis.

Atividade com o Bispo

https://lichess.org/learn#/2

A posição inicial do jogo com dois Bispos, um começa na casa de cor branca e o outro na casa de cor verde, eles não
podem pular as peças.

A captura com o Bispo
Os Bispos brancos estão atacando os Peões pretos, representados pelas setas azuis. O Bispo preto da casa e7 está
ameaçando os Peões brancos da casa a3 e h4. O Bispo preto da casa g4 não está atacando nenhuma peça.

O movimento do Cavalo
O Cavalo movimenta-se em forma de “L”: duas casas para uma direção e uma casa para outro sentido.

O Cavalo consegue atacar no máximo oito casas diferentes.
Quando começar o jogo com o cavalo, seu salto deverá terminar sempre na casa de cor diferente da posição, na qual ele
estava.

Ele é a única peça que pode pular outras peças em seu caminho.
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A captura com o Cavalo
O Cavalo captura a peça, quando termina o seu movimento, e não pode captura-lá por onde passa e sim na casa onde ele
para.

O Cavalo preto está ameaçando apenas o Peão branco da casa b2, já o Cavalo branco, os três Peões e o Bispo preto.

Atividade com o Cavalo

https://lichess.org/learn#/5

O movimento do Peão
Todos os Peões podem movimentar em seu primeiro lance uma ou duas casas para frente após ter realizado seu
movimento, ele só poderá andar uma casa por vez:

Os Peões não podem mover-se quando tiver qualquer peça a sua frente. Veja no tabuleiro 2, os Peões e5-e6 bloqueados!

A captura com o Peão

Atividade com o Peão

O Peão só captura a peça que estiver uma casa em sua diagonal.

https://lichess.org/learn#/6

Os Peões das casas e4 e h6 podem capturar. Contudo, o Peão branco da casa d2, que ainda não foi mexido, não pode
andar uma para frente e capturar o Peão preto da casa c4.
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O movimento especial do Peão – Coroação ou Promoção
Quando os Peões pretos chegarem na fileira 1 e os Peões brancos irem para a fileira 8, eles são obrigados a serem Coroados
ou Promovidos e transformarem-se automaticamente em qualquer outra peça. (Dama – Torre – Bispo – Cavalo)

O Peão branco promoveu, chegando na casa h8.
Ele deve escolher uma peça qualquer.

Depois de promover o Peão branco.
Ele selecionou a Dama, o jogo continua, e é a vez das
peças pretas.

O movimento especial do Peão – En Passant
A captura em “En Passant”, ocorre quando um Peão que ainda não se moveu pula duas casas e fica ao lado do Peão que
atravessou o meio do tabuleiro, sendo chamado de “Peão avançado”. Esse Peão avançado pode realizar a captura no lance
seguinte, fazendo o movimento especial chamado de “En Passant”, pois ele captura como se estivesse em sua diagonal,
como notamos a seguir:

Sendo a vez das peças brancas, e jogando o Peão da casa c2 para c4, que ficará ao lado do Peão, avançado de d4. No lance
seguinte, ele poderá capturar o Peão de c4, ficando na casa c3.

Antes da captura em “En Passant

É a vez das peças pretas, então o Peão da casa d4
capturou em “En Passant”.
O Peão branco acabou de jogar c2 para c4.
Depois da captura em “En Passant”.

4

A captura com o Peão em “En Passant”
O movimento de captura em “En Passant” somente deve ser realizado entre os Peões.

O Peão preto da casa d7 acabou de pular duas casas.
Agora é a vez das peças brancas: O Peão da casa c5 pode realizar três
movimentos, 1º capturar em “En Passant”, em d6, 2º tomando o Peão
preto da casa b6. E 3º pode ainda andar para frente na casa c6 ou ficar
parado e mexer com outra peça.

O Peão branco da casa e2 terminou de pular duas casas.

Agora é a hora das peças pretas: O Peão da casa f4 pode fazer três
movimentos, 1º capturar em “En Passant”, em e3, 2º podendo
também capturar o Peão branco da casa g3 e 3º movimentando
para frente casa f3 ou permanecer parado e mexer com outra peça.

Atividade En passant

https://lichess.org/learn#/15

O movimento especial – O Roque
O movimento especial só é feito no primeiro lance do Rei e de sua Torre escolhida, uma vez que é mais usado para defender
o seu Rei, durante o jogo, podendo ser empregado para atacar, sendo chamado de “Roque pequeno & Roque grande”.
Entretanto, existem algumas regras para que o movimento especial seja adotado:
Roque pequeno
-

O Rei anda duas casas livres em direção à Torre da ala do Rei.

-

A Torre terá que andar duas casas e saltar o Rei para defendê-lo.

-

O Rei não pode estar, passar ou terminar em uma casa ameaçada por outra peça.

Roque grande
-

O Rei movimenta-se duas casas livres em direção à Torre da ala da Dama.

-

A Torre deverá andar três casas e pular o Rei para protegê-lo.

-

O Rei não pode estar, passar ou terminar em uma casa ameaçada por outra peça.

O movimento especial - O Roque pequeno
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O movimento especial – O Roque grande

Atividade do Roque

https://lichess.org/learn#/14

O Rei em perigo - Xeque
Você já sabe como as peças ameaçam as outras peças. Agora vamos aprender como atacar o Rei e dar Xeque para
colocá-lo em perigo. Quando ele estiver ameaçado, durante o jogo, significa que ficou em Xeque, devendo sair logo do
Xeque, como visto nos exemplos:

É a vez das peças brancas: a Torre da
casa e3 ataca e captura o Peão e7,
depois ela ameaça o Rei preto, que é
obrigado a fugir do ataque da Torre
branca da casa e7.

O Rei preto entrou em Xeque, tendo a
opção de sair do ataque da Torre.
Observe que uma Torre defende a
outra, impedindo o Rei preto de
capturar, pois ficaria em Xeque ainda.

Atividade sobre Xeque I

https://lichess.org/learn#/11
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O Rei em perigo - Xeque
Você pode sair do Xeque, defendendo o seu Rei, colocando uma outra peça com o objetivo de proteção, caso seja
possível a posicione, para obter a defesa de outra peça. Vamos ver isso nos exemplos:

É a vez das peças brancas.
A Torre da casa h1 joga em a1, dando
Xeque no Rei preto, obrigando-o a
defender-se com o Bispo da casa c5.

O Bispo da casa c5 pode jogar na casa
a3 e ser capturado, deixando seu Rei
preto em Xeque-mate ou jogando o
Bispo na casa a7 que terá a proteção do
seu Rei em a8.

O Rei em perigo - Xeque
Somente o Rei não pode ameaçar o outro Rei, pois não podem ficar uma casa ao lado do outro. No entanto, as outras
peças podem atacar o Rei e dar Xeque, basta posicionar a sua peça em direção ao Rei adversário.

Pinte o Peão.

É a vez das peças brancas.
O Peão g6 captura o Peão f7, dando
Xeque. Cuidado para não jogar em
uma casa ameaçada. Veja que o
Cavalo branco protege o Bispo.

É a vez das peças pretas.
Só resta ao Rei preto capturar o Peão
de f7 que está dando-lhe Xeque. As
outras casas estão ameaçadas pelas
outras peças

Atividade do Xeque II

https://lichess.org/learn#/10
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O famoso Xeque-Mate
Agora que você sabe todos os movimentos e as regras das peças, vamos chegar no famoso Xeque-Mate. O Rei deve
estar sendo atacado por alguma peça adversária e não ter nenhuma opção de sair desse ataque. Verifique atentamente se o
Rei adversário não terá nenhuma opção de sair do Xeque, então, avise que foi Xeque-Mate.

 O Rei preto entrou em
Xeque-Mate.
 Ele não pode andar para a fileira
7, pois o Rei branco não deixa.
 E não pode continuar na fileira 8,
porque a Torre branca ataca.

Pinte o desenho

Atividade de Xeque-mate I

https://lichess.org/learn#/12

No xadrez, você consegue aplicar o Xeque-Mate em seu adversário mesmo não estando com vantagem no jogo. Para
isso, é preciso de uma boa combinação de ataque a fim de que as duas peças conseguiam vencer ou apenas uma. Veja no
exemplo: a combinação de ataque da Torre preta com o apoio de seu Rei:
 O Rei branco entrou em
Xeque-Mate.
 Ele não pode andar para a
fileira 2, pois o Rei preto não
deixa.
 E não consegue colocar uma
de suas peças para defender o
ataque na fileira 1, que a
Torre preta ataca.

Atividade de Xeque-mate II

https://lichess.org/learn#/18
Pinte o desenho

Quem tem amigos não fica sozinho, pois o Bispo crava a Torre preta, impedindo-a de capturar a Torre branca. Vemos no
modelo a combinação de ataque da Torre branca com o apoio do seu Rei e do seu Bispo:

 O Rei preto entrou em
Xeque-Mate.
 Ele não pode andar para a
fileira 7, pois o Rei branco não
deixa.
 E a Torre preta não pode
capturar a Torre branca na
fileira 8, visto que o Bispo da
casa g4 impede a Torre preta
de sair.

Pinte o desenho

4

Vamos treinar mais um pouco
Vamos praticar a captura das peças
https://lichess.org/learn#/7

Aprenda a defender as peças
https://lichess.org/learn#/8

A melhor defesa é o ataque
https://lichess.org/learn#/9

A posição inicial das peças
https://lichess.org/learn#/13

O valor das peças
https://lichess.org/learn#/17

Treine o Mate escadinha de Duas torres e Rei x Rei
https://lichess.org/practice/checkmates/piece-checkmates-i/BJy6fEDf/8K8FdT6P

Treine o Mate escadinha de Dama Torre e Rei x Rei
https://lichess.org/practice/checkmates/piece-checkmates-i/BJy6fEDf/dW7KIuoY

Empates do jogo – Rei afogado
O jogo de xadrez não termina somente dando o famoso Xeque-Mate, ele pode finalizar empatado devido a seis
ocorrências que veremos mais adiante. Observemos a situação de empate, chamada pelos jogadores de “Rei afogado” ou
“Afogamento”:

Exemplo 1 - Hora das peças brancas.

Exemplo 2 - Momento das peças Exemplo 3 – Destaque para as peças
pretas.
pretas.

As brancas podem tirar o Rei do Xeque
de duas maneiras: a 1º é tirando o Rei
do Xeque e a 2º é capturando a Dama
preta com a Dama branca.

A Dama branca capturou a Dama O Rei preto não possui movimentos
preta. O Rei preto não possui válidos para realizar. Já o Peão pode
movimento válidos para realizar. E o andar para a casa h2 e o jogo continua.
Peão também não, logo o jogo termina
empatado. As pretas não conseguem
jogar e o seu Rei não está ameaçado.

Atividade sobre rei afogado

https://lichess.org/learn#/16
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Faça a sua avaliação no link abaixo;
https://forms.gle/2oSmJbFJdfDeoJxcA
Jogue contra o computador.
Pratique bastante jogando no site!

https://lichess.org/

Conheça um pouquinho da história da Liga X.
Em 2020, ano de lançamento desse livro, a Liga X completará 11 anos, desde sua criação, em 2009.
Graças a quatro alunos que não podiam participar dos torneios de xadrez da cidade, visto que não tinham
idade suficiente e iriam sair da escola de xadrez. Então, prometi-lhes criar uma competição, no qual eles
pudessem participar. Foi com este pedido, que começou o meu interesse em promover um torneio, no qual
contribuísse com o meu trabalho para que o ensino de xadrez continuasse crescendo nas escolas, motivando
os alunos a terem lugar onde competirem, tornando-se uma prática comum na cidade. Neste sentido, passei
uma semana pensando no nome do evento até chegar à “Liga X de Xadrez Escolar”.

Recado para o seu professor
Registre um recado para o professor de como foi a experiência de aprender a jogar Xadrez e comente um pouco
sobre esse livro digital.

Clique no link para preencher o formulário para o recado
https://forms.gle/AKmjNoFJPrw5hovQ9

Conheça nosso material pedagógico para o ensino fundamental I e II.

Site oficial: www.ligax.com.br

Contato: Haroldo@ligax.com.br
Tel.(32) 98875-5538 – Whatsapp

Contato Comercial: francoeditora@francoeditora.com.br
Te.(32) 3025-5650

Obrigado pela sua participação!

4

