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RESUMO 
 
 

A prática da modalidade do jogo de Xadrez vem crescendo no ambiente escolar por possuir 
características lúdicas e ao mesmo tempo desenvolver diversas capacidades, sua implantação 
na rotina do aluno pode ser muito proveitosa. Ao observar os benefícios dessa prática e ao 
mesmo tempo o interesse da comunidade escolar, o grupo de Educação Física do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) decidiu trabalhar durante o primeiro 
semestre de 2014 um projeto denominado Xeque Mate, na escola do Monjolinho, na zona rural 
de Taubaté - SP. No decorrer desse projeto foram realizadas aulas práticas e expositivas sobre 
o xadrez, com diversos objetivos; tais como: despertar o interesse dos alunos em uma 
modalidade pouco praticada, trabalhar o raciocínio lógico, desenvolver a criatividade, aumentar 
os níveis de concentração, despertar a atenção e velocidade de resposta cerebral, formular em 
conjunto pequenas estratégias, trabalhar o lado competitivo dos alunos e trazer conceitos 
sobre as regras básicas, fundamentos, história, jogos marcantes, fatos curiosos da modalidade. 
Para o desenvolvimento das aulas, o grupo selecionado para participar do projeto foi os alunos 
das turmas de sexto ao nono ano, que estudam no período da tarde, separados em grupos 
pares e ímpares, ou seja, cada aula era desenvolvida com metade da turma; tendo um número 
desejável para o bom desenvolvimento das atividades, atingindo uma média de 160 
adolescentes, com idades entre 11 e 17 anos ao longo do projeto. No início das atividades o 
conhecimento dos alunos sobre a modalidade praticada era limitado, apenas noções básicas 
de movimentação de peças, e baixo nível de concentração ao realizar a execução de jogadas. 
Mas, de maneira surpreendente, em poucas aulas, foi possível notar que o interesse 
apresentado aumentou de maneira expressiva, facilitando o aprendizado e promovendo 
resultados rápidos. O progresso dos alunos foi aferido a partir de duas avaliações no final do 
semestre: uma a partir do desempenho obtido durante as atividades propostas, que era 
constantemente observado. Na segunda situação a forma de avaliação era de maneira 
dinâmica, por meio de debates, onde os professores puderam ter um retorno dos alunos 
esclarecendo duvidas e compartilhando mais informações sobre a modalidade. O projeto 
reforçou a socialização, a integração e a interação entre os alunos, que claramente desde o 
primeiro momento foram desenvolvidas. Ao término do projeto, foi possível observar que todos 
os alunos envolvidos apresentaram grande evolução em relação ao projeto, a participação e 
assimilação superaram as expectativas, atingindo os objetivos inicialmente propostos. Para os 
bolsistas do PIBID foi um acerto a escolha do tema do projeto e sua metodologia, pois ao final 
percebeu-se que os alunos corresponderam satisfatoriamente as propostas elaboradas.  


