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INTRODUÇÃO
O presente trabalho visava abordar como Autoestima, Resiliência e Aspectos
Psicológicos podem ser desenvolvidas com a prática de Xadrez, visto que é um jogo que requer
estabilidade emocional nas tomadas de decisão. Desta forma, a Autoestima pode ter relação
com a maneira pela qual o jogador acredita que está fazendo o melhor lance, estando associado
com outros aspectos psicológicos, como a Auto-confiança e a Autoeficácia (FOX, 2000). A
Resiliência, por sua vez, requer do jogador a habilidade de retomar seu estado de espírito mesmo
depois de ter sido surpreendido com um lance adversário que não tinha calculado ou, também,
se recompor após derrotas que são inevitáveis. Assim o jogador deve ter a capacidade de se
restabelecer, fortalecendo-se mesmo depois de uma adversidade (INFANTE, 2005).
Destarte, devido as circunstâncias da pandemia de COVID-19, se fez pertinente investigar
através de uma revisão integrativa os estudos envolvendo o Xadrez no panorama da Psicologia
do Esporte. Nesta perspectiva, o Xadrez está para Psicologia Cognitiva, assim como a
Drosophila está para as ciências biológicas (Simon & Chase, 1973). A pequena mosca é um
modelo ideal de pesquisa, por sua complexidade genética adequada, reprodução rápida e fácil
manipulação, enquanto que o Xadrez tem o potencial de ser um bom objeto de pesquisa da
mente humana por sua demanda de Capacidades Cognitivas, Funções Executivas e Aspectos
Psicológicos, sendo de suma importância para as ciências, destacando-se para a Psicologia do
Esporte (SHENK, 2007).
RESUMO DAS ATIVIDADES
O presente trabalho seguiu o cronograma programado até março de 2020, em que foram
realizadas duas horas de aula de Xadrez semanalmente (uma hora nas segundas-feiras e uma
hora nas quartas-feiras) como parte do projeto de extensão da FEF-Unicamp, em que
participaram 6 alunos com frequência de mais de 70%, por 16 semanas (de Agosto até
Novembro de 2019). As aulas eram ministradas para nível iniciante, com progressão de temas
variados para que desenvolvessem capacidades de tática e estratégia de jogo, com objetivo de
trabalharem suas capacidades cognitivas, de memória e Aspectos Psicológicos.
As atividades presenciais sofreram interrupções devido à pandemia do COVID-19,
assim,foi elaborado um artigo científico que complementasse o projeto. O objetivo do artigo
em questão foi atingido, uma vez que foram selecionados, analisados e discutidos 9 artigos
como tema central o Xadrez, abordado em diferentes temas da Psicologia do Esporte, através
de revisão integrativa em Português, Inglês e Espanhol, em três bases de dados, LILACS,
PubMed e SciELO, no período de 2000 à 2020.
Revisão de literatura:
I. Psicologia do Esporte
O livro Foundations of sport and exercise psychology de Weinberg e Gould (2018) é
uma referência na Psicologia do Esporte e do Exercício, fundamentando a área como o estudo
científico sobre o comportamento humano no ambiente esportivo e nas práticas esportivas,
abrange também sobre a aplicação dos conhecimentos visando o bem-estar e o desenvolvimento
psicológico dos atletas e praticantes de esporte. Os autores demandam aos profissionais da área
relacionarem esportes e fatores psicológicos seguindo duas orientações: de que maneira a

prática esportiva influencia a saúde mental, geral e a qualidade de vida, e como ocorre a ação
dos Aspectos Psicológicos sobre o desempenho do indivíduo no esporte ou na atividade física
(WEINBERG e GOULD, 2018).
Dentre os assuntos dessa área das Ciências do Esporte, temos: motivação, personalidade,
agressão e violência, liderança, dinâmica de grupo, bem-estar psicológico, pensamentos e
sentimentos de atletas, dentre vários outros aspectos da prática esportiva e da atividade física
que requerem estudos e a atuação de profissionais da área. A Psicologia do Esporte se faz
prestigiada em vista da ênfase especial à preparação emocional, tida como o diferencial no nível
técnico de atletas e equipes de alto rendimento (Rubio, 1999).
II. Xadrez
O Xadrez, de forma geral, é um esporte destacado pela sua demanda de capacidades
cognitivas, por isso muitas vezes é tratado como um jogo caracterizado por intelectual.
Concepções matemáticas, como os cálculos das inúmeras variantes a cada lance indicam sua
exigência racional (SALA e GOBET, 2017). É um jogo em que prevalece a lógica, mas também
requer uma demanda por controle emocional tanto para administrar as emoções provocadas por
uma captura de peça adversária como também nas inevitáveis perdas. Ou seja, os jogadores
aparentam serenidade quando em seu interior existe a atuação de hormônios como a adrenalina,
liberada por inúmeros sentimentos, que no ápice da partida provoca uma elevação na frequência
cardíaca comparada com corredores em finais de provas (PIMENTA, 2013).
Portanto, é um esporte que requer treinamento das Capacidades Cognitiva e Funções
Executivas, assim como dos Aspectos Psicológicos, mas também tem-se estudado como ótima
ferramenta de exercício desses processos para seu aprimoramento na vida cotidiana (ACIEGO;
GARCÍA; BETANCORT,2016), sendo de suma importância para a Psicologia do Esporte em
investigações nestas áreas. Além dos benefícios como melhora da criatividade, enriquecimento
cultural, social e amadurecimento do caráter desde a infância (Jiménez, 2016).
Coleta de dados:
I. Projeto, A influência do Xadrez em Aspectos Psicológicos
Participaram do estudo 6 sujeitos, com média de idade de 26 (±5) anos, 2 apresentaram
graduação incompleta e 4 com pós-graduação incompleta, 5 do sexo masculino. 4 sujeitos com
nível básico, 2 com nível intermediário. O média de autoestima apresentado pelos sujeitos foi
30,16 (±4,26), que seria um nivel bom deste aspecto.Os instrumentos utilizados na coleta foram:
Ficha de identificação, Escala de Autoestima de Rosenberg, Escala de Resiliência, Avaliação
do perfil neuropsicológico com o Teste Neupsilin.
II. Revisão Integrativa
Resultado total da Busca foram de 500 artigos sendo, 425 no PubMed, 50 no LILACS
e 25 no SciELO. Aplicados critérios de inclusão: artigos, publicação no período entre 2000 e
2020 e nos idiomas Português, Inglês e Espanhol. E aplicados critérios de Exclusão: trabalhos
que estavam duplicados, os que não abordaram os temas Xadrez e Psicologia do Esporte
(mesmo que de maneira indireta) e os que não estavam disponíveis na íntegra em formato
eletrônico. Foram selecionados 9 artigos, 3 em Inglês, 5 em Espanhol e 1 em Português.
A seguir uma tabela com os principais resultados da Revisão Intergativa:
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