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O presente estudo teve como objetivo desvelar as práticas pedagógicas no ensino-aprendizagem do jogo de
xadrez em escolas públicas da cidade de Montes Claros (MG). Optou-se pelo uso de procedimentos
metodológicos das pesquisas quantitativa e qualitativa através da utilização dos instrumentos: questionário,
entrevista semiestruturada e observação participante. A coleta de dados foi dividida em duas etapas, sendo, a
primeira delas, o estudo exploratório em cinco escolas, na intenção de se obter critérios que levassem a um
estudo aprofundado em apenas uma escola, através de um estudo de caso. Foi realizado um diagnóstico
situacional, com a aplicação de um questionário a 20 alunos do 6º. e 7º. anos do ensino fundamental de cada
uma dessas escolas (survey), totalizando 100 alunos, escolhidos de modo aleatório. A análise deu-se por meio
do programa estatístico SPSS (versão 13.5). Quanto ao ensino do xadrez em algumas escolas investigadas, as
abordagens didáticas se confundem com uma “prática pela prática”, vendo-se o jogo de xadrez tão somente
como um jogo pelo jogo, tendo o ensino do xadrez fundamentado apenas nos seus aspectos técnicos, sem
acompanhamento pedagógico adequado, sem professores comprometidos e envolvidos com o ensinar e com
estrutura física pouca adequada para o desenvolvimento das múltiplas dimensões e potencialidades
pedagógicas do jogo de xadrez. Identificaram-se, também, no lócus do estudo de caso, ações pedagógicas
desse jogo baseadas em um processo dinâmico e ativo capaz de provocar mudanças, com o estabelecimento
de estratégias cooperativas, dialógicas, interativas e, portanto, transformadoras, por meio de uma práxis
pedagógica organizada, intencional, com dedicação e empenho, o que reforça os efeitos positivos que ali foram
vislumbrados resultando em uma educação através do (e pelo) jogo de xadrez. A pesquisa teve por assertiva
que, através de uma atuação didática pedagógica comprometida, pode-se levar às escolas novos conceitos de
relações humanas, resgatando valores por meio do jogo de xadrez que oportunizem o aprimoramento de
aspectos cognitivos, afetivos e sociais, princípios importantes na busca de uma educação de qualidade. As
reflexões aqui apresentadas ressaltam a importância de esse jogo, quando inserido no contexto educacional, ser
percebido por uma complexidade da prática pedagógica dos elementos que o permeiam. Somente assim será
capaz de contribuir com a formação dos alunos em sua integralidade
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