
Xadrez – Ensinamentos para o 
autoconhecimento 

Não se sabe ao certo a origem do jogo de xadrez, alguns defendem sua origem na 

Índia, outros na Grécia ou no Egito. O fato é que todos concordam que é um jogo 

milenar e continua atraindo muitas pessoas pelos seus aspectos que envolvem: 

arte, esporte, ciência e cultura. Há muitas lições valiosas dentro de uma partida 

de xadrez, lições que vão além dos aspectos técnicos, que incluem conhecimento 

de si mesmo e do comportamento das pessoas frente aos problemas colocados. 

O objetivo do jogo é a captura do rei inimigo, conhecido como xeque-mate, e 

vence quem o fizer primeiro. Há somente 2 participantes no jogo, cada um 

representando o exército branco e o preto. Cada exército possui 16 peças com 

posições únicas no tabuleiro. Os personagens são: rei, rainha, torres, bispos, cavalos e peões. Para 

alcançar seu objetivo o jogador deve possuir alguma estratégia de jogo, como: se concentrar 

diretamente no xeque-mate no rei inimigo, ou procurar a conquista de território, obter superioridade 

de material (ter peças com maior valor), ataque, defesa, enfim cada um pode usar uma ou várias 

estratégias durante o seu jogo e as situações que vão ocorrendo. 

Deixando um pouco de lado os aspectos técnicos do jogo, o que me chama atenção no xadrez, de 

um ponto de vista mais psicológico ou filosófico, é a relação que o jogo guarda com a nossa vida, 

nosso comportamento e a nossa forma de analisar os problemas. 

Um primeiro aspecto desse relacionamento guarda características com o poder de concentração 

necessário para conseguir jogar xadrez e a atenção necessária a cada movimento, pois um 

movimento errado pode significar a perda de uma peça ou ficar em uma posição delicada no jogo, 

isso caso o seu adversário a tenha visto. Na vida precisamos analisar o passado para nos 

aperfeiçoarmos e ter um olho no futuro para alcançarmos nossos objetivos de longo prazo, no 

entanto, a maior atenção deve ser dada ao presente. A nossa vida esta no aqui e agora. O passado 

já foi, o futuro pode ou não chegar. Atenção, foco no presente, foco nas atitudes, presença 

consciente no agora, isso é viver, vivendo a consciência no presente temos muito menos chance de 

errar. Em outras palavras o que quero dizer é que não podemos deixar o piloto automático ligado o 

tempo todo enquanto estamos em outro lugar que não no presente. 

No xadrez, não jogamos somente com nossas peças, é necessário também analisar os movimentos 

do outro jogador. Por melhor que seja a nossa estratégia de jogo e nossas jogadas, a vitória não será 

alcançada se não ficarmos atentos ao outro. Pois, muitas vezes, quando nos faltam poucas jogadas 

para se concretizar uma vitória, ou mesmo uma única jogada depois da do adversário, se não 

analisamos a seqüência de comportamento do nosso oponente, podemos ser surpreendidos por um 

xeque-mate e acabarmos com uma partida que era julgada por estar em nossa mão. “A soberba 

precede a derrota”, essa frase célebre já conhecida por muitos, mas muitas vezes esquecidas, ilustra 

bem isso. Quando achamos que já temos algo conquistado, como um relacionamento, um trabalho 

ou uma batalha, baixamos a guarda e pronto recebemos um knockout.  



Na vida, muitas vezes, se dá melhor quem enxerga os outros, não digo isso somente no sentido de 

ataque ou defesa como no xadrez, mas no sentido de perceber as necessidades e desejos das 

pessoas e dessa forma conseguir conquistá-las oferecendo o que elas pedem ou simplesmente as 

entendendo.  

No xadrez a iniciativa é um tema muito importante, tratado logo no início do jogo, conhecido como 

abertura. O jogador que inicia o jogo, pela regra os que estão com as peças brancas, tem a vantagem 

da iniciativa, tendo no início do jogo a vantagem de estar uma jogada a frente. Alguns estudos 

apontam que as brancas vencem +-54% das partidas e as pretas +-48%, devido terem a sorte do 

iniciativa. Quem tem iniciativa no jogo de xadrez, alinhada a uma estratégia bem definida aumenta 

consideravelmente suas chances de vitória.  

Na vida a “sorte” na maioria das vezes vai para quem tem iniciativa, das pessoas que tem atitude, 

vontade de realizar. De nada adianta termos um bocado de conhecimento se não o colocarmos em 

prática transformando-os em ação. A iniciativa é atributo daqueles que possuem liderança e, 

independente dos resultados, tem mais experiência, o que pode resultar em inteligência, 

conhecimento colocado em prática, aprendizado constante. 

O xadrez nos ensina muito sobre o comportamento, sobre analisar as situações e o que esta por trás 

delas. Também nos ensina que um problema pode ser resolvido de muitas maneiras, basta pensar 

um pouco diferente do que estamos acostumados, nos ensina que há muitos ângulos de se ver uma 

dada situação. 
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