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Resumo: 

O Xadrez é uma prática com origem na Índia e que apesar de possuir o caráter de 

estratégia de guerra quando da sua criação possui também diversas características 

que auxiliam no desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e beneficiam 

seus praticantes com desenvolvimento de pensamento de longo e curto prazo 

fortalecimento de aspectos como calma cautela raciocínio lógico e senso 

estratégico. Apesar de dados fatos o Xadrez ainda possuía pouco espaço dentro do 

IFSul Câmpus Sapucaia do Sul constatando a necessidade de treino e incentivo do 

esporte dentro da Instituição o projeto de extensão apresentado tem como objetivo 

principal promover o Xadrez no Câmpus e na comunidade de Sapucaia do Sul por 

meio do estímulo da prática em espaços e momentos de orientação preparatória 

socialização entre alunos do Câmpus assim com entre os mesmos e a comunidade 

mas com o esporte em si também. Logo o Clube de Xadrez pretende se consolidar 

por meio de ações básicas entre elas aulas para iniciantes através do estudo de 

uma apostila desenvolvida pelos próprios bolsistas que aprofunda o ensino e o 

entendimento das regras básicas do esporte seus conceitos e seu contexto histórico 

e cultural como esporte assim como a disponibilização de um espaço centralizado 

na Instituição para vivência do Xadrez voltado para promoção de partidas entre 

praticantes e iniciantes na prática realizando uma troca de experiência aprimorando 

o raciocínio lógico e a memória dos participantes que representam o mais diverso 

público sendo eles alunos da instituição e de escolas da região docentes e 

servidores do câmpus de ambos os sexos. As atividades propostas evidenciam o 

fato de o projeto visar a aproximação ao xadrez e maior conhecimento do esporte 

assim como a introdução de sua prática no cotidiano escolar estreitando a relação 

do aluno com o esporte e expandindo seus benefícios para os jogadores em cenário 

social psicologico e academico.  


