
 

 

 
 

                                         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discente:__________________________________________ 

 

 

 

Guarabira – PB 

2021 

Amílcar Pessoa 



O QUE É XADREZ ? 
 

O xadrez é um jogo de tabuleiro, considerado esporte da mente. É também considerado 

por muitos como arte e ciência. É disputado por dois jogadores, que utilizam peças (rei, rainha, 

torres, cavalos, bispos e peões) de cores diferentes. O objetivo do xadrez é conquistar o rei do 

adversário, ou seja, dar xeque-mate, ganhando-se a partida. Para atingir esse objetivo, cada 

jogador deve utilizar estratégias baseadas no raciocínio lógico, na criatividade, na previsibilidade, 

entre outras.  

O JOGO DE XADREZ 
1. TABULEIRO: 

O tabuleiro do jogo de xadrez possui 64 casas, sendo 32 casas de cor branca e 32 casas de 

outra cor (geralmente preta). Possui 8 fileiras, numeradas de 1 a 8, e 8 colunas representadas 

pelas letras de a até h, como mostra a figura abaixo: 

 

 
 

O tabuleiro é colocado de tal maneira que a primeira casa à direita de cada jogador seja 

BRANCA.  

 



Possui também 26 diagonais, com casas de mesma cor em um mesmo sentido, variando de 2 

a 8 casas.  

 

 
Cada casa do tabuleiro de xadrez tem um ‘endereço’, representado pela junção da letra da 

coluna com o número da fileira, como vemos na figura abaixo: 

 

 
2. PEÇAS DE XADREZ: 

Cada jogador inicia o jogo de xadrez com 16 peças, como podemos ver abaixo: 

 

 
 

coluna 

fileira 

diagonal 



 
 

No início do jogo, as peças brancas ocupam as fileiras 1 e 2, enquanto as peças pretas ocupam 

as fileiras 7 e 8, como vemos na figura abaixo: 

 
Para anotarmos a posição de cada peça, utilizaremos a seguinte notação: 

 Rei = R     Bispo = B      
 Dama = D     Cavalo = C 
 Torre = T 

 

3. MOVIMENTO DAS PEÇAS 

A) O REI: 

 Movimento: Somente anda uma casa por lance em todas as 

direções. Não pode situar-se em casa sob domínio de peça 

adversária, pois o rei não pode se entregar ou se colocar em 

situação de XEQUE jamais. Esta jogada não é permitida e ambos 

os jogadores devem estar atentos. 



 Captura: Em todas as casas em que pode se movimentar. Não pode capturar peças 

defendidas pelo adversário, pois seria capturado no próximo lance, se colocando 

antecipadamente em XEQUE, o que também não é permitido. 

 
B) A DAMA ou RAINHA: 

 Movimento: Peça mais poderosa e versátil do tabuleiro, a dama 

pode movimentar-se como a torre e como o bispo, ou seja, anda 

tanto em paralelas (fileiras ou colunas) quanto em diagonais, 

tantas casas quanto se desejar, desde que haja espaço no 

tabuleiro. 

 Captura: Em todas as casas em que pode se movimentar.  

 

C) A TORRE: 

 Movimento: O movimento executado pelas torres é sempre em 

paralelas (fileiras ou colunas), quantas casas desejar desde que 

haja espaço livre.    

Lembre-se de que as peças não podem "saltar" outras, tanto 

horizontais quanto verticais, veja a ilustração ao lado. 

 Captura: Em todas as casas em que pode se movimentar. 
 

D) O BISPO: 

 Movimento: Seu movimento é sempre em diagonal, obedecendo 

a cor de sua casa inicial, ou seja, o bispo da casa branca não 

pode ocupar uma casa preta e vice-versa, ficando eternamente 

na mesma cor desde o início até o final do jogo. Observe a 

ilustração ao lado. O bispo ao lado, por ser da casa de cor 

branca, jamais poderá conseguir ameaçar uma peça do 

adversário que ande nas casas de cor preta. 
 

 Captura: Em todas as casas em que pode se movimentar. 
 

 

 

 



E) O CAVALO: 

 Movimento: O cavalo anda em um formato que reproduz a letra L, 

ou seja, duas casas, na direção horizontal ou vertical, e mais uma, 

em ângulo reto à direção anterior. É a única peça que pode pular 

as próprias peças ou as do adversário. Embora o número de 

movimentos possíveis do cavalo seja maior, seu uso é limitado 

pelo número de casas que ele consegue se mover (um em 

qualquer direção, outra em diagonal). Note que sempre se move 

o cavalo a partir de uma casa com determinada cor, passando-o para uma casa de outra 

cor. 

 Captura: A peça adversária que encontrar-se na casa onde o cavalo terminar seu 

movimento. 
 

F) O PEÃO: 

 Movimento: Uma casa desocupada à frente. Quando o peão está em sua casa 

inicial, pode mover-se uma ou duas casas adiante, somente no primeiro 

movimento de cada peão. Se você andar pela primeira vez com o peão somente 

uma casa, na próxima jogada não é permitido usar a opção de abrir com 2 casas. 

O Peão não pode andar para trás em hipótese alguma. 
 

 Captura: Somente nas casas em diagonal (uma casa apenas) à frente, 

conforme mostra a flecha verde.  
 
MOVIMENTO ESPECIAL DO PEÃO: “EN PASSANT”: 
O "en passant" (na passagem, em francês) é um movimento especial que envolve 

exclusivamente a captura entre peões. É um lance facultativo, pois assim como em qualquer 

outra captura de peças no xadrez, é um direito que pode, ou não, ser exercido pelo jogador. 

Este movimento ocorre quando o seu peão encontra-se na quinta casa de uma coluna e o peão 

adversário inicia seu movimento andando duas casas e ficando ao lado do seu peão, como 

mostra a figura (1) abaixo: 

 



Na figura (2), temos a captura do peão adversário por “em passant”. 

A figura (3) mostra a posição correta do seu peão após a captura do peão adversário. 

 

4. MOVIMENTOS ESPECIAIS DAS PEÇAS 
 

A) ROQUE: 
O roque é um movimento de rei completado por um movimento de uma torre. É o único momento 

do Xadrez onde é possível movimentar 2 peças em apenas um movimento. A regra é: o Rei anda 

duas casas em direção à torre, então a torre move-se por cima dele e pára na casa 

imediatamente ao seu lado. Os movimentos de rei e torre, consecutivos, valem como um único 

lance. 

Mas atenção, é preciso observar os seguintes requisitos para se fazer o roque, tanto o maior, 

quanto o menor: 

1. O rei não pode ter sido movimentado antes. 
2. A torre que estiver no lado que você desejar realizar o Roque também não poderá ter sido 

movimentada antes. 
3. Entre o rei e a torre não podem existir peças no caminho. 
4. O rei não pode realizar o Roque se estiver em Xeque. 
5. O rei, ao realizar o Roque, não pode parar em casa dominada por peça inimiga e se colocar 

em Xeque. 
6. O rei, ao realizar o Roque, não pode passar nesse trajeto, por um Xeque, ou seja, no 

movimento que o Rei executar, não pode haver nenhuma peça do adversário ameaçando uma 
das casas pela qual ele irá passar no seu trajeto. 

 
 Roque Pequeno ou Roque Menor: 

 
 

 Roque Grande ou Roque Maior: 

 



B) XEQUE: 

Toda vez que o rei estiver sob ataque direto, 
significa que ele está em xeque. 
Dar xeque em um rei é movimentar uma peça 
sua em que o raio de ação ataque diretamente 
o rei inimigo, como no exemplo abaixo: 

 
As brancas movem a torre (indicado pela flecha 
branca) atacando o rei inimigo (indicado pela 
flecha preta). 
É importante dizer “xeque”, avisando o 
adversário do ataque ao rei. Isso permite ao 
adversário perceber a ameaça, pois, caso 
contrário, poderá pensar em outra jogada que 
não seja fugir do Xeque e você terá que avisá-
lo depois para que volte a jogada e trabalhe na 
defesa do seu Rei. Afinal o adversário não 
pode ignorar o Xeque e fazer outro tipo de 
jogada que não seja a defesa do seu Rei 
quando ele estiver ameaçado. 
Quando um rei está em xeque, ele tem apenas três alternativas: fugir, interceptar ou capturar 
a peça inimiga que o ameaça. 
Quando uma peça é movimentada, fazendo com que uma outra ameace o rei e não a que foi 
movimentada, chama-se xeque descoberto. 

 
C)  XEQUE-MATE: 
Xeque-mate é quando o rei está sob ataque de 
peça contrária e não tem como sair da situação. 
Significa o término da partida, com a vitória para 
quem deu o xeque-mate. Este é o objetivo do 
jogo: deixar o Rei inimigo totalmente 
encurralado e sem saída. Vejamos o exemplo 
abaixo 

A torre branca move-se (indicado pela seta) 
dando xeque-mate ao rei negro que fica sem 
possibilidade de escapar. 
Observe que a diferença básica entre xeque e 
xeque-mate é que, no primeiro caso, o rei 
ameaçado encontra uma saída, já no segundo 
caso, não existe saída possível e a derrota é 
inevitável. 

 
 
 

OBS.: Não é possível dar xeque ou xeque-mate de um rei contra o outro rei, uma vez que eles 
não podem ter contato no tabuleiro. 

               Se, em uma partida, sobrarem só os reis, a mesma está EMPATADA. 
 

 
 
 



5. NOTAÇÃO DAS PARTIDAS 

 
A) NOTAÇÃO ALGÉBRICA: 

A anotação de uma partida de xadrez é obrigatória em campeonatos oficiais de qualquer 
categoria, serve como documento e comprovação do cumprimento das regras regulamentares 
do jogo. Por outro lado, saber anotar é também saber ler xadrez. Possibilita a reprodução de 
posições e partidas escritas em livros, jornais, programas de computador, etc. Este 
conhecimento poderá ser usado no estudo teórico do jogo, ou, simplesmente entretenimento. 
O sistema algébrico de notação, que veremos a seguir, é o usualmente adotado no mundo 
inteiro. 
Bastante simples e fácil de aprender, é o sistema de notação oficial da F.I.D.E. (Federação 
Internacional de Desportos Enxadrísticos). 
Ao anotarmos as peças, utilizamos letras maiúsculas: 
R para o rei     B para o bispo 
D para a dama     C para o cavalo 
T para a torre 
 
Atenção!!! O peão não recebe nenhuma abreviatura. Em um lance com peão, anotamos apenas 

o código da casa para onde ele foi. 
 
Para os movimentos especiais, utilizamos a seguinte notação: 
O – O  roque menor    =  promoção 
O – O – O roque maior   +  xeque 
e.p.  en passant    ++  xeque-mate 
x  captura 
 
B) REPRODUÇÃO DE UMA PARTIDA: 
 
Quem reproduz uma partida deve ter do seu lado as peças brancas, com o tabuleiro e as peças 
em suas posições corretas. 
Lê-se o lance localizando primeiro a casa mencionada para depois deslocarmos a peça até esta 
casa. No caso de duas peças iguais (dois cavalos, por exemplo) poderem ir para o mesmo 
destino, devemos indicar a coluna ou a fila de onde partiu a peça jogada para diferenciá-la da 
outra não jogada. 
Como exercício prático, vamos reproduzir uma partida considerada uma das mais bonitas da 
história do xadrez mundial, jogada em meados do século XIX, por um dos maiores enxadristas 
de todos os tempos, Paul Morphy. 
 

 



 

 
                                                                                         posição final da partida 

 
6. SÚMULA DE XADREZ 

 



7. EXERCICIOS: 
 

1) Para a posição das peças ao lado, responda:  

 

a) qual a posição do bispo branco ? ______ 

b) qual a posição da dama preta ? ______ 

c) qual a posição do cavalo branco ? ______ 

d) os dois reis estão na mesma fileira ou na mesma 

coluna ? ________________ 

 

 

 

2) Escreva todas as posições possíveis para o movimento do cavalo presente na figura abaixo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3) Em relação às peças no tabuleiro abaixo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responda: 

a) o bispo branco pode ser capturado por alguma peça? _____ . Qual? _____. 

b) a dama preta pode capturar alguma peça? _____. Qual? _____. 

c) o cavalo branco pode capturar alguma peça? _____. Qual? _____. 



4) Em relação aos diagramas abaixo, dê xeque-mate no adversário, no número de lances propostos 
e anote o lance por você. 

 
                   Xeque-mate em 1 lance                                        Xeque-mate em 1 lance 

 

5)  
 
Reproduzir as partidas abaixo. 
 
 
a) 
 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Bc4 Bc5 4.b4 Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4 exd4 7.O-O d3 8.Db3 Df6  9.e5 Dg6 
10.Te1 Cge7 11.Ba3 b5 12.Dxb5 Tb8 13.Da4 Bb6 14.Cbd2 Bb7 15.Ce4 Df5 16.Bxd3 Dh5 
17.Cf6+ gxf6 18.exf6 Tg8 19.Tad1 Dxf3 20.Txe7+ Cxe7 21.Dxd7+ Rxd7 22.Bf5+ Re8 23.Bd7+ 
Rf8 24.Bxe7++ 1-0 

 
 
b) 
 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3. Bc4 Dh4+ 4. Rf1 b5 5. Bxb5 Cf6 6. Cf3 Dh6 7. d3 Ch5 8. Ch4 Dg5  
9. Cf5 c6 10. g4 Cf6 11. Tg1 cxb5 12. h4 Dg6 13. h5 Dg5 14. Df3 Cg8 15. Bxf4 Df6 16. Cc3 
Bc5 17. Cd5 Dxb2 18. Bd6 Bxg1 19. e5 Dxa1+ 20. Re2 Ce6 21. Cxg7+ Rd8 22. Dxf6+ Cxf6 
Be7++ 1-0 

 
 

OBRIGADO E BEM VINDO AO MUNDO DO XADREZ!!! 


