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RESUMO  

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar se o xadrez pode ser incluído nas 

aulas de Educação Física como conteúdo da mesma, buscando analisar e evidenciar as 

dificuldades e facilidades enfrentadas por esses profissionais no desenrolar de suas 

aulas. Alguns autores como Nascimento (2006), Sá (1988) e outros, vem estudando e 

afirmando a importância do xadrez nas aulas desta disciplina. No decorrer desta 

pesquisa é feito um estudo bibliográfico sobre a importância e benefícios que o xadrez 

pode trazer para a criança em fase escolar. Objetivo principal desta pesquisa é investigar 

a possibilidade de introdução do xadrez nas escolas municipais de Jataí, nas aulas de 

Educação Física. Para isso, outros objetivos foram traçados: verificar a aplicabilidade 

do xadrez como elemento cultural nas aulas de Educação Física, diagnosticar quais as 

dificuldades do professor e do aluno no aprendizado do xadrez e averiguar quais as 

dificuldades do professores. Para que os objetivos fossem cumpridos realizamos uma 

pesquisa ação do tipo exploratória com todos os professores de Educação Física que 

atuam na rede municipal de ensino de Jataí – Goiás. Optamos pela rede municipal de 

ensino pelo fato de termos uma parceira com a Secretaria Municipal que nos oferecia 

todo o material necessário para realização da pesquisa com seus funcionários 

(professores de Educação Física). Através de questionários distribuídos e devolvidos por 

vinte e um professores da rede, foi possível verificar de que forma estes profissionais 

trabalhavam e viam o xadrez como um instrumento a mais para o seu dia a dia na 

escola. A partir dos resultados, três categorias de análise surgiram dos discursos dos 

sujeitos, as quais se consubstanciaram com o apoio do referencial teórico adotado, o que 

culminou com a produção final deste trabalho. Dessa forma é possível afirmar que o 

xadrez pode e deve ser trabalhado em nossas escolas, pelos profissionais de Educação 

Física, com intuito de formar um cidadão pronto para as adversidades encontradas na  

vida, facilitando assim, para o aluno, a resolução de problemas no que se refere à sua 

vivencia em nossa sociedade. Portanto a finalidade deste estudo é fornecer elementos de 

reflexão aos novos profissionais e, até mesmo, levar os que já atuam na área a pensar 

sobre a sua pratica pedagógica.  


