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As crianças com síndrome de Down têm o seu desen-
volvimento inteletual atrasado em relação às 
outras crianças, visto que a sua concentra-
ção, memória e raciocínio lógico preci-
sam de ser estimulados frequen-
temente para terem um 
aprendizagem satisfató-
ria.

O Xadrez é uma ferramenta peda-
gógica para o auxílio no desenvolvi-
mento inteletual das crianças. Quando o 
jogo é introduzido nas crianças com Síndrome 
de Down, o professor poderá desenvolver o raciocí-
nio lógico, concentração, memória e a noção de abs-
trato.

O xadrez foi também retratado nas artes, usado como 
metáfora de combate, como símbolo da supre-
macia da lógica, ou ainda, no espírito dos 
moralistas medievais.
As diferentes peças de xadrez ser-
viam como metáforas para 
diferentes classes sociais 
e os deveres humanos 
foram comparados às regras 
do jogo ou às propriedades visuais 
das peças. Durante o Iluminismo, o 
xadrez surge como um instrumento útil 
para o desenvolvimento intelectual.

Sabia que... o que é o xadrez?
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Capablanca é referido por vários historiadores da mo-
dalidade como o “Mozart” do Xadrez, uma vez que o 
seu talento desde cedo se evidenciou tendo aos 
quatro anos aprendido as regras de xadrez simples-
mente observando o seu pai a jogar.
 
Capablanca  ainda é considerado como um dos me-
lhores jogadores de todos os tempos, tendo ficado 
conhecido pela sua rapidez de decisão, uma grande 
qualidade dos seus finais e por não cometer erros. Era 
ainda conhecido pelo seu enorme talento natural e 
pelo pouco tempo despendido a preparar as suas par-
tidas.

Em toda a sua carreira, Capablanca sofreu menos de 
cinquenta derrotas em jogos oficiais, conseguindo 
ainda o feito de estar invicto durante oito anos conse-
cutivos, entre 1916 a 1923, com uma série de 63 jogos 
sem perder incluindo a vitória no Campeonato do 
Mundo.

O Xadrez é um jogo de estratégia e táctica onde os joga-
dores movem 32 peças num tabuleiro de 64 casas. As 
casas divididas de forma igual são alternadas em cores 
claras e escuras.

Existem muitas lendas em torno da invenção deste jogo, 
acredita-se que tenha surgido na Índia há milhares de 
anos e evoluído na Europa. O Xadrez atual também de-
signado por Xadrez Ocidental ou Xadrez Internacional 
surgiu na Europa no século XV. A forma tradicional de 
jogar uma partida de xadrez é presencial, dois jogadores 
estão presentes fisicamente. No jogo virtual, os xadre-
zistas disputam as partidas em computadores através de 
uma rede local ou da Internet.

No início de uma partida cada jogador dispõem de 16 
peças: oito peões, dois cavalos, dois bispos, duas torres, 
um rei e uma dama. Cada uma das peças possui um 
valor e segue um movimento diferente.

O Dia Mundial do Xadrez é comemorado no dia 19 de 
novembro, data de nascimento do cubano José Raúl 
Capablanca (1888-1942) um dos maiores xadrezistas 
de todos os tempos.
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