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"O XADREZ É  ALGO MAIS  DO QUE
UM JOGO.  É  UMA DIVERSÃO

INTELECTUAL QUE TEM UM POUCO
DE ARTE E  MUITO DE CIÊNCIA.  É ,

ALÉM DISSO,  UM MEIO DE
APROXIMAÇÃO SOCIAL E

INTELECTUAL"  -  CAPABLANCA



Olá Amigo(a) Enxadrista!
 
Jogo xadrez há 31 anos (comecei em 1989) e uma
das grandes dificuldades que enfrentei no início
para progredir foi treinar sozinho.
 
Errei muito na sequência dos livros, na
montagem do repertório, na descoberta dos
pontos fracos, na planilha de treinamento, entre
outros tantos itens essenciais à evolução. Pelo
fato de não ter orientação de um professor
acabei errando bastante quando fui fazer a
minha base.
 
Poderia ter avançado mais rápido se tivesse
contado com a orientação de um treinador, um
profissional que me mostrasse a estrada segura
que deveria percorrer para atingir meus
objetivos. Teria também que me esforçar para
evoluir, mas nesse caso haveria a certeza de que
se eu cumprisse o caminho indicado pelo
professor atingiria as metas.

Apresentação



 
Tendo enfrentado esse problema de estudar
sozinho para meu desenvolvimento técnico no
xadrez, precisei criar uma fórmula de
treinamento que viesse a cobrir todas as minhas
necessidades e, porteriormente, também dos
meus alunos quando me tornei professor. E como
fiz isto?
 
Gosto muito das áreas de psicologia, filosofia,
história, literatura e neurociência. Um livro que
muito me impressionou foi o "Discurso do
Método", do filósofo René Descartes.
 
Ao estudar livros clássicos como "Xadrez Básico"
do D'Agostini, "Tratado Geral de Xadrez" do
Grau, "Meu Sistema" do Nimzowitsch, "Curso
Científico de Xadrez", do Reti, "Estratégia
Moderna no Xadrez" do Pachman etc., percebi
que o forte deles é a fragmentação dos temas
para facilitar o entendimento do contéudo a ser
assimilado, tal como recomenda em sua obra
Descartes, o pai da filosofia moderna, isolando
as partes para o estudo e depois juntando-as
novamente.
 



 
Nascia aí o embrião do meu método de
treinamento o qual chamei à época de MÉTODO
DOS 6 Ps, ou seja, o estudo do xadrez em forma
de "Pilares" (por isso o termo "Ps" = Pilares).
 
Dividido então o treinamento em 6 partes e
colocando-o numa sequência lógica de estudo,
ficou da forma a seguir o método:
 
► Pilares Essenciais - Abertura e Tática.
 
► Pilares de Lapidação - Estratégia e Final.
 
► Pilares Complementares - Meio-Jogo e
Análise/Cálculo.
 
Reúno então neste ebook toda minha
experiência de mais três décadas jogando e
ensinando xadrez. São mais de 800 torneios
disputados que serviram como um grande
laboratório potencializador das aulas, tendo
superado a expressiva marca de 16.300 mil
alunos atendidos em escolas, clubes e projetos
presenciais, além de cursos pela internet.
 



 
Ao entrar em contato com o xadrez vi nele algo
muito maior que um simples jogo. 
 
Adoteio-o como filosofia de vida e tenho me
esforçado a cada dia para ser um professor
melhor.
 
Por isso a escolha da graduação em Pedagogia
(para assimilar novos saberes no campo da
didática) e pós-graduação em Tecnologias e
Educação a Distância (para estar mais
aparelhado para os atendimentos dos alunos
online), ter feito a opção por técnico desportivo
com habilitação em xadrez (Cref 9681-P/MG),
para estar em consonância com a legislação
brasileira em vigor que encaixa o xadrez na
Educação Física e a criação do MAESTRUS -
Plataforma EaD de Treinamento do Clube de
Xadrez Online (www.gersonperes.com.br), que
é um ambiente muito próximo ao que temos em
cursos online das Universidades. 
 
Enfim, todas as ações voltadas a ser um
profissional mais capacitado no xadrez.



 
Finalizo o prefácio deste livro digital recorrendo
às sábias palavras do maior treinador de xadrez
de todos os tempos: Mark Dvoretsky.
 
Quando perguntado sobre as qualidades que
deveria ter um bom professor de xadrez, ele
respondeu: 
 
 "Amor pelo que faz e gostar de ouvir os outros,
num processo de se doar ao aluno"!
 

MN Gérson Peres
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Como melhorar no
xadrez?
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O célebre grande mestre, treinador e escritor
especializado Alexander Kotov (1913-1981)
sabiamente afirmou que: “para evoluirmos no
xadrez é necessário a determinação para o
estudo e a prática constante”...
 
Partindo dessa premissa, o que devemos
então fazer no que diz respeito às
questões práticas e teóricas do xadrez
para gradualmente melhorarmos nosso
nível técnico?!
 

A PRÁTICA
 
Na questão da prática é relativamente
fácil e mais prazeroso. Podemos medir
forças contra outros adversários, seja em
casa, na escola, nos Clubes de Xadrez, na
internet ou mesmo contra computadores,
com forças as mais variadas.
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Entretanto, o local mais adequado é
mesmo o ambiente dos torneios, onde
encontramos outras variáveis que não só
o conhecimento assimilado nos livros e
posto em prática de forma amistosa.
 
Há agora a pressão psicológica, temos de
lidar com ritmos de jogo diferentes de
acordo com o tipo de torneio (se
relâmpago, rápido ou pensado), entramos
no campo da vontade de vencer, da garra,
do ego, enfim o adversário está ali em
nossa frente e precisa ser derrotado. Ele
nos olha, nos desafia, nos intimida...
 
Bom, se na prática já sabemos que o
segredo é jogar exaustivamente –
especialmente torneios –, o que fazer
então com a teoria?!
 
É disso que vamos tratar de agora em
diante, amigo leitor.
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A TEORIA
 
No livro ‘K x K, a Perestroika no
Tabuleiro, publicado em 1991, seu autor, o
MI Rubens Filguth, informava que o ex-
campeão mundial Anatoly Karpov reunia
em sua biblioteca pessoal
aproximadamente 8.000 títulos de livros
de xadrez. Em 2007, numa matéria sobre
Karpov – que é o jogador que mais ganhou
torneios – no site da ChessBase
(www.chessbase.com) havia a informação
de que o GM russo já detinha cerca de
20.000 títulos de livros de xadrez. No
entanto, o site trazia a estimativa de que
o número de obras de xadrez existentes
no mundo é de aproximadamente 40.000
títulos!
 
Com tanta literatura disponível, teríamos
que viver várias vidas para ler tudo que
se publicou sobre nossa modalidade, pois
as poucas décadas que o ser humano
passa por aqui seriam poucas frente ao
material a ser estudado.
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Assim, como assimilar de forma racional
um pouco de tudo o que há sobre xadrez?
Atingiremos esse objetivo dividindo em
tópicos o que há de mais importante a ser
aprendido.
 
Chamaremos esses tópicos de “pilares”,
em que haverá seis frentes de estudo. São
elas:
 
- ABERTURA;
 
- MEIO-JOGO;
 
- FINAL;
 
- ESTRATÉGIA;
 
- TÁTICA;
 
- ANÁLISE/CÁLCULO.
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Esses seis elementos cobrem todos os
ângulos de estudo no tabuleiro. Quem
souber os fundamentos de cada pilar,
saberá lidar com qualquer posição que o
adversário lhe impuser.
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Pilar Abertura
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"Jogue a abertura como um livro,
o meio-jogo como um mago e os

finais como uma máquina" -
Spielmann

 
Dizemos  ABERTURA a primeira fase da
partida de xadrez, onde vamos “acordar”
nossas peças, despertando-as para o jogo,
uma vez que nas casas onde se  encontram
no começo estão inativas, adormecidas
mesmo.
 
A abertura compreende os 10, 12, às vezes
até pra lá dos 15 primeiros lances,
dependendo da característica da posição
escolhida.
 
Independentemente da abertura ou defesa
que estivermos fazendo, há uma fórmula
universal bastante útil para nos guiar.
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FÓRMULA DO SUCESSO NA
ABERTURA

 
Centro (C): casas  e4, d4, e5 e d5. São os
principais quadros do tabuleiro e nossas
peças  devem ser movimentadas visando
dominá-los ocupá-los fisicamente ou à
distância.
 
Desenvolvimento (D): é tirar a peça de sua
casa inicial e colocá-la no jogo, de
preferência atacando as casas centrais.
 
Espaço (E): é o território. Ter vantagem
espacial é ter liberdade para a
movimentação das peças.
 
Tempo (T): cada  lance é uma
oportunidade de pôr uma peça para
trabalhar. Uma jogada é  um tempo que
dispomos. No começo da partida as
brancas dispõem de um  tempo a mais.

17



Estes quatro fatores podem ser resumidos
na seguinte fórmula do sucesso na
abertura: A = CD + ET.
 
Conceitos então gerais de abertura que
você amigo(a) enxadrista pode lembrar
facilmente ao disputar seus jogos através
desta fórmula simples!
 
A seguir, mais sobre aberturas... 
 

TIPOS DE JOGADAS
 
Neutra, ataque, defesa, contra-ataque e
erro.
 
Se observamos detidamente as partidas
de xadrez, há sempre uma correlação nos
tipos de jogadas.
 
Por  exemplo, se nosso adversário faz uma
jogada de ataque devemos responder  com
uma jogada de defesa ou contra-ataque;
para um lance neutro,  devemos responder
com outro neutro ou de ataque, e assim
por diante.

18



DICAS BÁSICAS
 
A seguir 15 dicas para ser jogar a
abertura adaptadas do livro ‘Xadrez 
 Básico’, do MN Orfeu Gilberto D’Agostini,
publicado em 1954, e que se tornou um
bestseller no Brasil.
 
⬛  Inicie a partida com o peão na frente do
rei ou da dama dois passos;
 
⬛  Sempre que possível desenvolva uma
peça que ameace alguma coisa;
 
⬛  Desenvolva os cavalos antes dos bispos,
especialmente o da ala do rei;
 
⬛  Escolha a melhor casa para sua peça e
ocupe-a com o menor número de lances;
 
⬛  Movimente um ou dois peões na
abertura e não mais;
 
⬛  Não movimente a dama precocemente;
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⬛  Faça o roque o mais cedo possível, e dê
preferência ao roque na ala do rei (roque
pequeno);
 
⬛  Jogue para obter o controle das casas
centrais;
 
⬛  Esforce para manter ao menos um peão
no centro;
 
⬛  Não movimente a mesma peça duas
vezes;
 
⬛  Evite colocar suas peças nos cantos do
tabuleiro;
 
⬛  Procure conquistar espaço para a livre
movimentação de suas peças, do
contrário, cairá em posições restringidas;
 
⬛  Tente trabalhar com suas peças em
harmonia (conjunto), uma colaborando
com a outra;
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⬛  Cuidado com os lances anódinos
(aqueles que não objetivam a nada);
 
⬛  Não sacrifique material sem um motivo
claro e imediato.
 
Para sacrificarmos um peão devemos ter
pelo menos uma das seguintes
compensações:
 
►  Acelerar o desenvolvimento;
 
►  Construir um forte ataque;
 
►  Impedir o roque adversário, temporária
ou definitivamente;
 
►  Desviar a atenção de uma peça inimiga,
em especial a dama.
 

REPERTÓRIO DE ABERTURAS
 
O jogador deve montar seu repertório de
acordo com seu estilo de jogo. 

21



O que é bom para uma pessoa pode não
agradar a outra. Isso porque a definição
das aberturas é uma questão individual e
deve ser tratada como tal. O importante é
o jogador se sentir bem na posição. Deve-
se buscar seu próprio estilo – se tático ou
estratégico –, ou mesmo uma combinação
dos dois (estilo “universal”).
 
Através da observação de nossas
partidas, se preferimos rocar rápido ou já
iniciar imediatamente ataques ao
adversário; se desenvolvemos
determinadas peças mais do que outras;
tudo o que definir alguma singularidade é
um fator de observação nesta fase de
fecharmos o repertório. Mediante a
avaliação do estilo é que buscaremos
formas de atuar na 1ª fase do jogo.
 
Basicamente há três formas de formarmos
nosso repertório:
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Por Estrutura: usando posições
semelhantes com as peças brancas e
pretas. Tem a vantagem de ganhar tempo
no domínio dessa fase da partida, porém
perde-se um pouco no quesito criatividade
e conhecimento de posições novas, já que
vamos trabalhar com posições quase
sempre iguais, exigindo menos de nós no
campo tático e estratégico.
 
Por Variantes: esse é o repertório ideal,
onde o jogador terá uma variante para
cada abertura e defesa. Levará muito
tempo para dominarmos a primeira fase
do jogo (às vezes até anos!), mas sem
dúvida estaremos caminhando na direção
certa para chegarmos um dia à maestria.
 
Por Imitação: onde o jogador adota um
determinado mestre, “copiando” o
repertório dele de brancas e de pretas.
Por exemplo: se você gosta do jogo do GM
Carlsen (atual número 1 do mundo) basta
estudar o repertório dele com ambas as
cores e montar seu repertório da mesma
forma.
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EXEMPLOS DE ESTRUTURAS
POSSÍVEIS PARA JOGAR DE

BRANCAS E DE PRETAS
 

Abertura Colle-Zukertort: Visão de
brancas

 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.e3 Bg7 4.Be2 0–0 5.0–
0 d6 6.c4 Cbd7 7.b3 c6 8.Bb2 Dc7 9.Cc3
Te8 10.Dc2 e5 11.Tfd1 Cf8 12.Tac1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 12.Tac1
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Defesa Ortodoxa (Variante
Tartakower): Visão de pretas contra

1.d4
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Bg5 Be7 5.Cf3
0–0 6.e3 Cbd7 7.Tc1 b6 8.Dc2 Bb7 9.a3 c5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 9...c5
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Defesa Siciliana (Variante
Scheveningen): Visão de pretas

contra 1. e4
 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 e6 6.Be2 Be7 7.0-0 0-0 8.Rh1 a6
9.f4 b5 10.a3 Bb7 11.Be3 Cbd7 12.Dd2
Dc7 13.Tae1 Tac8 14.h3 Tfe8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 14...Tfe8
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Abertura Inglesa (Variante Bremen):
Visão de brancas

 
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.g3 d5 4.cxd5 Cxd5
5.Bg2 Cb6 6.Cf3 Cc6 7.d3 Be7 8.0–0 Be6
9.Bd2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 9.Bd2

27



Defesa Siciliana (Variante do
Dragão): Visão de pretas

 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Cc6
9.Bc4 Bd7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 9...Bd7
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Defesa Índia do Rei (Variante
Clássica): Visão de pretas

 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Bg7 4.e4 d6 5.Cf3
0-0 6.Be2 e5 7.0-0 Cc6 8.d5 Ce7 9.Ce1
Cd7 10.Cd3 f5 11.f3 f4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 11...f4
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Abertura Bird: Visão de brancas
 
1.f4 d5 2.Cf3 e6 3.e3 Cf6 4.d4 Be7 5.c3 0–
0 6.Bd3 Cbd7 7.0–0 c5 8.Cbd2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 8.Cbd2
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Defesa Holandesa (Variante
Stonewall ou

Muro de Pedra): Visão de pretas
 

 1.d4 f5 2.Cf3 Cf6 3.g3 e6 4.Bg2 d5 5.0–0
c6 6.c4 Bd6 7.Cc3 0–0 8.b3 Cbd7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 8...Cbd7
 
Contra 1.e4 nesta estrutura não tem como
enfrentar com ...f5, então tem que buscar
uma outra defesa de pretas não tem
relação direta com o sistema empregado.
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EXEMPLO DE ESTUDO POR
VARIANTES

 
Defesa Índia do Rei

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Bg7 4.e4 d6
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HISTÓRICO
 

É uma defesa moderna, que segue  a ideia-
base da Alekhine e da Grunfeld, de ceder
o centro às brancas para depois começar a
atacá-lo, especialmente com ...c5 e ...e5.
 
Chamada ocasionalmente de Defesa Índia
do Leste, sua forma atual só começou a ter
notoriedade no século XIX, graças ao forte
enxadrista alemão Louis Paulsen, que a
usava com certa frequência. Blackburne,
em sua época um dos enxadristas mais
fortes do mundo, tam- bém era seu
adepto.
 
Entretanto, foi Chigorin que assentou as
bases das numerosas formas de contra-
ataque para as pretas, enquanto que as
análises feitas posteriormente pelos
teóricos da escola soviética mostraram os
méritos táticos e estratégicos do sistema.
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Bronstein e Boleslavsky, em meados do
século passado, esforçaram-se bastante
para que a Índia do Rei fosse valorizada
pelos mestres e ela correspondeu às
expectativas, gozando nos dias de hoje de
enorme aceitação. 
 
Fazendo um paralelo, no campeonato
para apontar o novo campeão mundial em
1948, das cinquenta partidas disputadas,
apenas duas foram Índia do Rei.
 
Cinco anos mais tarde, no Torneio de
Candidatos de Zurique, em quase um terço
dos jogos ela já estava presente!
 
Alguns de seus mais expressivos
representantes brasileiros são os mestres
internacionais Cícero Braga, Hélder
Câmara e Wellington Rocha.
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ESPECIALISTA: KASPAROV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM POUCO DE SUA HISTÓRIA
 

Garry Kimovich Kasparov nasceu em 13 de
abril de 1963 em Baku, capital do
Azerbaijão, um pequeno país situado no
extremo leste da Europa e que
anteriormente fazia parte da União
Soviética.
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Aprendeu a jogar xadrez aos 5 anos de
idade, com seu pai, que morreu quando
ele tinha 7 anos. De origem judia, seu
nome original era Garry Weinstein, mas
aos 12 anos passou a usar o sobrenome
Kasparov, de sua mãe Clara Kasparova,
uma pessoa muito importante em sua
carreira.
 
Como sua genialidade para o xadrez
desde cedo ficou latente, aos 11 anos foi
aceito na escola especial de Botvinnik
para grandes talentos, que era de acesso
bastante restrito. Foi uma decisão muito
acertada da escola, já que aos 12 anos ele
ganhou o Campeonato Absoluto do
Azerbaijão e o Campeonato Juvenil da
Rússia. Aos 17, o mundial juvenil e o título
de grande mestre.

 
Em 1984 conquistou o direito de disputar
com Anatoly Karpov o título máximo (que
pertenceria a quem ganhasse primeiro 6
partidas).
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O confronto durou cinco meses e terminou
sem vencedor, sendo interrompido pelo
presidente da FIDE, Florêncio
Campomanes, devido à longa série de
empates, tão iguais eram as forças.
 
Em 1985 começaram um novo match, em
Moscou, dessa vez de 24 partidas, com
vantagem para Karpov no caso de
empate. Garry Kasparov sagrou-se
campeão mundial, vencendo por 13 a 11.
Posteriormente, defendeu com sucesso o
título contra o mesmo arqui-rival em mais
três oportunidades.
 
Em 1993, sendo seu desafiante o inglês
Nigel Short, os dois resolveram disputar o
título fora da FIDE, devido à baixa
premiação estabelecida. Foi então que
Kasparov fundou a Professional Chess
Association (PCA). Como era esperado, ele
sagrou-se vencedor.
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Paralelamente, a FIDE realizou o
campeonato mundial oficial entre o vice-
campeão Anatoly Karpov e o holandês Jan
Timman, que havia perdido para Short a
final do match de candidatos. A vitória
coube a Karpov.
 
Em 1995, Kasparov defende o título,
versão PCA, contra o indiano
Viswanathan Anand, que também foi
derrotado. No ano 2000, contra todas as
expectativas, perdeu para o bem
preparado Vladimir Kramnik, da Rússia.
Pela primeira vez, em 15 anos, ele não era
campeão mundial!
 
Mesmo sem o título, continuou sendo
considerado o melhor enxadrista da
atualidade, uma vez que em todos esses
anos ele participou dos principais
torneios, ocupando sempre os primeiros
lugares.
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Seu estilo é ultra-dinâmico, valorizando
acima de tudo a iniciativa, sendo o
principal responsável por essa nova
maneira de entender o xadrez. Grande
inovador, avesso a dogmas, propiciou ao
xadrez exatamente o que estava faltando:
uma brisa de ar fresco!
 
Com sua enorme criatividade, trouxe
novos ideias a posições da Índia do Rei
que há décadas não avançavam de forma
tão significativa. Com o grande jogador
azerbaijano, no entanto, tudo é força e
dinamismo: ataques e contra-ataques
ativos que obrigam o adversário a jogar
com extrema precisão, sob o risco de ficar
passivo!
 
Em 2005, após sua vitória no torneio de
Linares, fez um lance inesperado:
anunciou sua aposentadoria das
competições oficiais!
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VARIANTES
 
·   Variante Clássica – 1.d4 Cf6 2.c4 g6
3.Cc3 Bg7 4.e4 d6 5.Cf3 0–0.
 
Sem  dúvida alguma, o mais analisado e
controvertido de todos os métodos usados
para combater a Defesa Índia do Rei.
Devido à vivacidade das partidas com essa
linha de jogo, grande parte da
popularidade da Índia é medida através
dos triunfos ou reveses neste sistema.
 
A grande vantagem branca de espaço na
ala da dama é combatida com uma forte
iniciativa das negras na ala do rei, o que
gera muita tensão na partida.
 
Tem importantes ramificações, sendo as
mais expressivas as seguintes: Variante
Zinnowitz (6.Be2 e5 7.Bg5), Larsen (6.Be2
e5 7.Be3), das Trocas (6.Be2 e5 7.dxe5),
Petrosian (6.Be2 e5 7.d5), Variante
Donner (6.Be2 e5 7.0–0 c6) e Aronin-
Taimanov (6.Be2 e5 7.0–0 Cc6).
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·  Sistema Saemisch – 1.d4 Cf6 2.c4 g6
3.Cc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3
 
Assim chamado por causa do alemão
Friedrich Saemisch, que o analisou e
utilizou com assiduidade,  é  considerado o
sistema que leva mais perigo imediato às
pretas, já que o lance 5.f3 dá sustentação
ao peão de e4 dificultando um contra-
golpe do adversário nesse setor.
 
Sua ideia principal é rocar grande e
iniciar um ataque na ala do rei,
principalmente através do avanço dos
peões das colunas g e h, visando abrir a
coluna h para ocupá-la com a artilharia
pesada (torre e dama).
 
O contra-jogo negro é feito através de
...c5 ou ...e5, e também com a preparação
do avanço a ...b5, atacando o peão
branco de c4 que ajuda na sustentação  do
centro.
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· Variante dos Quatro Peões – 1.d4 Cf6
2.c4 g6 3.Cc3 Bg7 4.e4 d6 5.f4
 
A história dessa variante tem início no
jogo disputado entre o húngaro Berthold
Englisch e o alemão Siegbert Tarrasch, em
Hamburgo, no ano de 1885.
 
Sua ideia é simples: já que as ne gras não
impediram a ocupação do centro, por que
não fazê-lo? As brancas formam uma linha
com seus quatro peões    e com isso
ganham muita vantagem de espaço no
centro, passo importante para uma
investida no flanco do rei.
 
Caberá às pretas tentar quebrar esse
bloco de peões, iniciando por exemplo com
...c5, logo depois de executar o roque.
 
É importante observar também que o
avanço dos peões brancos deixa várias
casas fracas, que podem ser exploradas.
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· Sistema do Fianqueto do Rei – 1.d4 Cf6
2.c4 g6 3.g3
 
Linha posicional, na qual o branco
desenvolve seu bispo da ala do rei por
fianqueto, com o objetivo de dificultar o
contra-jogo natural das pretas na ala da
dama, à base de ...c5 e ...b5.
 
Ao mesmo tempo defende indiretamente o
centro, sendo mais uma peça a consolidar
a supremacia branca nesse setor.
 
Essa variante teve seu auge nas décadas
de 50 e 60 do século passado, coincidindo
com o reinado do ex-campeão mundial
Mikhail Botvinnik.
 

BRANCAS
 
Como os planos são bastante diferentes
nas diversas variantes, falaremos do
espírito apenas da Clássica e da Sämisch,
que são as mais jogadas, deixando para o
leitor a tarefa de fazer as adaptações
quando for utilizar alguma das outras.
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Na Variante Clássica, as brancas –
normalmente com vantagem de espaço no
centro – partem para um ataque na ala da
dama, em especial à base da cadeia de
peões.
 
Caso o centro fique fechado (após o
avanço de seu peão a d5), as brancas
iniciarão sua ofensiva com c4-c5,
atacando a cadeia de peões do negro e
abrindo linhas para suas peças, visando
especialmente o ponto c7.
 
Ou então, após a ruptura, começar um
ataque sobre d6, que passou a ser a base
da cadeia de peões.
 
Na Variante Sämisch, o mais usado é
rocar grande e lançar-se a um ataque “à
baioneta” contra o flanco do rei negro.
 
Em algumas ocasiões, o branco também
consegue jogo ativo na própria ala da
dama, jogando c5 e ocupando a coluna c.
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PRETAS
 
Jogar essa defesa não é nada fácil, uma
vez que seu caráter dinâmico sempre
exige lances enérgicos por parte das
pretas, para que o equilíbrio seja
mantido.
 
Observa-se também, em grande parte das
partidas, uma luta constante pela
iniciativa, não sendo raros os sacrifícios
de material com o objetivo de se manter
no ataque.
 
Na Variante Clássica, o usual é atacar na
ala do rei das brancas, jogando f5 para
abrir essa coluna e partir para uma
ofensiva direta ao roque. Deve-se ter o
cuidado, também, de realizar jogadas
defensivas no flanco dama, que será
constantemente atacado.
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É importante observar que, caso seu
ataque não seja bem sucedido, as negras
quase sempre ficam com o bispo de casas
pretas mau (da mesma cor de seus peões
mais avançados), o que pode tornar-se um
problema no final.
 
Na Variante Sämisch, as pretas devem
jogar com extrema cautela, para não
sucumbir a um ataque sobre seu roque,
uma vez que, na maioria das vezes, o
adversário leva seu rei para a ala da
dama e intenta um perigoso ataque na ala
do rei.
 
Nesses casos pode-se agir de três
maneiras:
 
a) Mobilizar forças na ala da dama para
um contra-ataque;
 
b) Jogar ...f5 para abrir essa coluna e
tentar trocar peças;
 
c) Mesclar um plano com o outro, o que é o
mais comum.
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Como regra geral, as pretas pressionam
no flanco oposto ao do ataque do primeiro
jogador. Sempre que possível, tentar
ativar o bispo de casas negras, exercendo
o máximo de pressão com ele.
 

PARTIDAS ILUSTRATIVAS
 

PARTIDA 1
 

Jan Timman - Garry Kasparov [E67]
Interpolis (Holanda) - 17.10.1991
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1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cf3 Bg7 4.g3 0–0 5.Bg2
d6 6.0–0 Cbd7 7.Cc3 e5 8.Dc2 c6 9.Td1
De7 
 
Também se joga aqui 9...Te8 10.Bg5 Db6
11.h3 Da6 12.dxe5 dxe5 13.Cd2, com
igualdade.
 
10.b3 exd4!? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 10...exd4!?
 

Uma novidade de Kasparov. O conhecido
até então era 10...Te8.
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11.Cxd4 Te8 12.Bb2 
 
O melhor é 12.Bf4! Ce5 (12... Ch5?
13.Cxc6!) 13.Dd2, com ligeira vantagem
para as brancas.
 
12...Cc5 
 
Controla o quadro e4, o que impede o
avanço típico do peão a essa casa.
 
13.e3 
 
Se por um lado não se consegue um maior
controle do centro (como ocorre com o
peão em e4), por outro, em e3 ele não
será alvo constante de ataque como
acontece
regularmente nessa variante.
 
13...a5 14.a3 h5! 
 
Vislumbrando a troca do peão para abrir
a coluna e enfraquecer o roque
adversário.
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Posição após 14...h5!
 

15.b4 
 
O grande mestre holandês busca contra-
jogo por meio de uma ofensiva no flanco
da dama. Se 15.h3 h4 16.g4 Cxg4! 17.hxg4
Bxg4, com ataque.
 
15...Cce4 16.b5 Bd7 17.Tac1 h4 
 
Após ter resolvido os problemas imediatos
que foram colocados pelas brancas,
Kasparov retoma seu plano de
enfraquecer a posição do roque.
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18.a4?
 
Deixando passar uma excelente
oportunidade de promover a troca de
peças e simplificar a posição. A sequência
mais indicada seria 18.Cxe4 Cxe4
19.bxc6!? bxc6 20.Bxe4 Dxe4 21.Dxe4
Txe4 22.c5, com jogo pouco claro.
 
18...hxg3 19.hxg3 Cxf2! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 19...Cxf2!
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Fiel ao seu estilo agressivo, o ex-campeão
mundial executa um sacrifício de cavalo
para abrir espaço sobre o rei.
 
20.Dxf2 Cg4 21.Df3? 
 
A dama deveria ir para d2, onde estaria
mais segura, evitando o forte lance que
vem a seguir.
 
21...Cxe3! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 21...Cxe3!
 
Ameaçando ...Bg4. Eis porque a dama
deveria ter sido retirada para d2!
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22.Te1 
 
Não é possível 22.bxc6 por 22.. .bxc6
23.Cxc6 Bxc6 24.Dxc6 Cxd1. Para 22.Ce4,
simplesmente 22...Cxg2.
 
22...Bxd4 23.Cd5 Cg4+?!
 
Mais acertado é 23...Cd1+! 24.Bxd4
(24.Rh2 Dxe1 25.Txd1 De2 26. Cf6+ Bxf6
27.Dxf6 Dh5+) 24...Dxe1+ 25.Rh2 cxd5 Df6
(26.Txd1 De2) 26...Te5, ganhando.
 
24.Bxd4 Dxe1+ 25.Txe1 Txe1+ 26.Bf1 cxd5
27.Dxd5 Tae8 
 
Como consequência da troca da dama
pelas duas torres, as pretas atingiram
uma posição muito superior. Suas torres
estão conectadas, dobradas em uma
coluna aberta e com o apoio das peças
menores criarão sérias ameaças ao
exposto rei branco.
 
28.Bf2 
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O movimento 28.Dh1!? é superior, já que
proporciona algum contra-jogo.
 
28...Be6! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 28...Be6!
 
Se 29.Dxd6 Bxc4 30.Bxe1 Txe1 31.Dd8+
Rg7 32.Dd4+ Ce5 33.Rg2 Bxf1+ 34. Rf2 f6!
e, naturalmente, não se pode tomar a
torre pela ameaça do duplo em f3.
 
29.Dxb7 Tc1 30.Dc6 
 
Não é possível 30.De4 por 30...Cxf2
31.Rxf2 Txf1+!
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30...Tc8 31.De4 T8xc4 32.Da8+ Rh7 33.b6
Tb4 34.Dxa5 
 
Não serve 34.b7 em razão de 34...Tbb1 35.
Da6 Bc4! e vencem.
 
34...Tbb1 35.Rg2 Tc2 0–1
 
E não tendo como defender o bispo, as
brancas abandonam.
 

PARTIDA 2
 

Mark Taimanov - Miguel Najdorf [E99]
Zurique (Suíça) - 05.09.1953
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1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Bg7 4.e4 d6 5.Cf3 
 
Depois de 5.h3 estaríamos na Variante
Makogonov.
 
5...0–0 6.Be2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 6.Be2 
 
Esta é a formação que caracteriza a
Variante Clássica.
 
6...e5 7.0–0 
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Além do roque, o branco dispõe de várias
outras continuações importantes, por
exemplo: 7.dxe5 (pondo fim à tensão nas
casas centrais), 7.d5 (que fecha o centro)
e 7.Be3 (mantendo a tensão).
 
7...Cc6
 
Além do movimento escolhido por Najdorf,
que entra na variante denominada
Aronin-Taimanov, é possível também
7...c6 (Variante Donner).
 
8.d5 
 
Pouco antes desse torneio, Taimanov
jogou o mesmo lance em duas ocasiões
durante a 20ª edição do Campeonato da
URSS. Em ambas as partidas obteve
sucesso com idêntico plano: assédio ao
flanco da dama, especialmente por meio
do rompimento na coluna c, seguido de
entrada das peças na retaguarda
adversária, deixando para trás apenas o
bispo de casas pretas para dar proteção
ao rei.
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8...Ce7 9.Ce1
 
O branco escolhe o plano Ce1–d3, f3, Be3–
f2, seguido da ruptura em c5 e ataque
pela coluna c. Outras alternativas são: 9.
b4 e 9.Cd2.
 
9...Cd7 10.Be3 f5 11.f3 f4 12.Bf2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 12.Bf2
 
Esse método de proteção do rei branco é
de autoria de Taimanov.
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Os peões cobrem as casas brancas
enquanto o bispo tem a missão de ajudar
na segurança do rei, vigiando as casas
pretas, ao mesmo tempo que aponta para
a ala da dama, onde dá apoio à ruptura
em c5.
 
12...g5 13.Cd3
 
Enquanto o negro continua se mobilizando
para um ataque ao roque adversário, o
branco coloca mais uma peça
pressionando o ponto c5.
 
13...Cf6 14.c5 
 
Finalmente as brancas começam o
rompimento no flanco da dama.
 
14...Cg6 15.Tc1 Tf7 
 
Realizando uma importante manobra de
ataque e defesa: pretende seguir com Bf8
(apoiando o peão de d6) e futuramente
levar essa torre para a coluna g ou h,
auxiliando no ataque. 
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16.Tc2 Bf8 17.cxd6 cxd6 18.Dd2?! 
 
Permite o avanço do peão g.
 
18...g4 19.Tfc1 g3! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 19...g3!
 

Sacrifício promissor.
 
20.hxg3 fxg3 21.Bxg3 Ch5 
 
Apesar das negras terem boas
possibilidades de ataque pelo peão
sacrificado, as brancas ainda têm muitos
recursos defensivos.
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22.Bh2?!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posição após 22.Bh2?!

 
Esta é uma má casa para o bispo, pois ele
não atuará na importante diagonal a7–g1.
 
22...Be7 
 
Organizando adequadamente suas peças
para o ataque. As brancas têm muitas
fraquezas nas casas negras.
 
23.Cb1 Bd7 24.De1 Bg5 25.Cd2 Be3+ 
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Se o primeiro jogador tivesse optado por
colocar o bispo em f2 (e não em h2) esse
perigoso xeque não aconteceria.
 
26.Rh1 Dg5 27.Bf1?
 
Agora o russo precisaria eliminar o bispo
de e3, ainda que à custa da qualidade,
com 27.Cc4.
 
27...Taf8 28.Td1 b5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 28...b5
 

Impedindo o incômodo Cc4.
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29.a4 a6 30.axb5 axb5 31.Tc7 Tg7 32.Cb3
Ch4 33.Tc2 Bh3 
 
Uma curiosa posição. Enquanto o flanco da
dama está deserto, sete peças atacam o
rei branco. O ponto g2, ameaçado quatro
vezes, não pode ser defendido e como se
não bastasse, ainda há o latente ...Txf3!
 
34.De2 
 
Se 34.gxh3 Dg1+ 35.Bxg1 Txg1+ 36.Rh2
Cxf3 mate.
 
34...Cxg2 35.Bxg2 Bxg2+ 36.Dxg2 Dh4 
 
Não há como salvar a dama. Se ela se
retira há o xeque em g3...
 
37.Dxg7+ Rxg7 38.Tg2+ Rh8 39.Ce1 Cf4
40.Tg3 Bf2 41.Tg4 Dh3 42.Cd2 h5 43.Tg5
0–1
 
Em vista de 43... Tg8 44.Txg8+ Rxg8
45.Tc1 Bxe1 e mate em g2, as brancas
abandonam.
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REPERTÓRIO POR IMITAÇÃO
 
No Repertório por Imitação você adota um
GM, ou seja, você segue o repertório dele.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo: Vladimir Kramnik
 

PARTIDA ILUSTRATIVA DE
BRANCAS

 
Kramnik, Vladimir - Kasparov, Garry

Nova York – EUA 1995
 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Bc4 Cf6 4.d3 Be7 5.0–0
0–0 6.Bb3 d5 
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Outra ideia que vale a pena mencionar é a
de Romanishin 6...d6 7.c3 e agora 7...d5!?
Paradoxal? Sim, mas certamente não deve
ser subestimado.
 
7.exd5 Cxd5 8.h3 
 
A opção sólida. Agora não há motivo para
se preocupar com o cavalo, e em seguida
as brancas pressionarão o peão e5 com
Te1. Por outro lado, as pretas têm um
tempo extra para organizar sua posição
de outra maneira.
 
8...a5 
 
Uma jogada surpreendente, mas na
verdade essa se tornou a linha principal.
O tipo de jogada que muitos jogadores
desconsiderariam sobre o tabuleiro, a
menos que soubessem de seus méritos
antes. A outra ideia para as negras seria
reforçar a defesa de seu peão e5, seja com
... Bf6, ... Te8 ou ... f6:
 
9.a3!
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Posição após 9.a3!
 

A ideia das pretas com 8...a5 é forçar o
bispo a sair da diagonal e entrar numa
espécie de terra de ninguém. Por exemplo,
9.Te1 é recebido por 9...a4 com intenção
de 10.Bc4 Cb6! 11.Bb5 Cd4! e não demora
muito para perceber que as coisas não
estão indo do jeito das brancas. Portanto,
as brancas normalmente garante que o
bispo possa permanecer na diagonal,
jogando 9.a3 ou 9.a4.
 
9...a4 
 
 66



A diferença aqui é que 9...Cd4 pode ser
respondido por 10.Ba2! e não há ...Cb4
para se preocupar. As pretas parecem
estar ativas, mas isso é apenas
temporário, e ainda existem problemas de
longo prazo em relação à segurança do
peão e5.
 
10.Ba2 Rh8
 
Preparando ... f6. Se 10...f5? é ambicioso
demais e, de fato, as brancas têm um
tático legal que ganhar um peão: 11.Cc3
Be6 12.Cxe5! Cxe5 13.Te1 e agora 13...Bf6
(ou 13...Dd6 14.Cb5) 14.d4 .
 
11.Te1 f6 12.d4 
 
Como sempre, após ... f6 a resposta com
d4 é a melhor chance de ganhar
vantagem, ainda que pequena. 12.Cbd2
Bc5 13.Ce4 Bb6 14.c3 Bf5 15.Ch4 Be6 é
tipicamente sólido ara as negras, S.
Martinovic-A.Kizov, Zlatibor 2007.
 
12...exd4 13.Cxd4 Cdb4 14.axb4
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Posição após 14.axb4
 
Talvez as brancas poderiam causar mais
problemas 14.Cxc6 aqui. Depois de
14...Cxc6 15.Cc3 As leves fraquezas das
pretas permanecem e o cavalo é colocado
mais ativamente em c3.
 
14...Dxd4 15.c3 Dxd1 16.Txd1 Bf5 17.Ca3 
 
Com pequenas fraquezas em a4 e c7, as
pretas precisam ser cuidadosas. No
entanto, com uma defesa precisa, como
Kasparov exibe aqui, tudo ficará bem.
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17...Ce5 18.Cb5 c5 19.bxc5 Bxc5 20.Cd4
Tfd8 21.Be3 Bg6 22.Td2 Bf7 23.Bxf7 Cxf7
24.Te2 Bxd4 25.Bxd4 Cd6 26.Bb6 Tdc8
27.Te7 h6 28.Bd4 b5 29.Tae1 Cf5 30.Tb7
Cxd4 31.cxd4 Tcb8! 32.Tee7 b4 33.Txg7
Txb7 34.Txb7 a3 35.bxa3 bxa3 36.Tb1 a2
37.Ta1 Rg7 38.Rf1 Rf7 39.Re2 Re6 40.Rd3
Rd5 41.Rc3 ½–½
 

PARTIDA ILUSTRATIVA DE
PRETAS

 
Brodsky,Michail - Kramnik,Vladimir [B33]

Herson, 15.04.1991
 

69



1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 e5 6.Cdb5 d6 7.Bg5 a6 8.Ca3 b5
9.Bxf6 gxf6 10.Cd5 f5 11.Bd3 
 
Tradicionalmente, 11.Bd3 tem sido a linha
principal da Sveshnikov e, nos últimos
anos, houve um ressurgimento de
interesse nessa variante de 11...Be6 12 0–
0.
 
11...Be6 12.Dh5!? 
 
Esta é uma variante agressiva das
brancas. A linha mais sólida é 12.0–0,
nisso as pretas normalmente eliminam o
cavalo de d5 com 12...Bxd5 13.exd5 Ce7.
 
12...Tg8!
 
As pretas desenvolvem sua torre ao longo
da coluna g semiaberta e ataca o peão g2,
mas deixa h7 desprotegido. A linha mais
segura é 12...Bg7 13.0–0 f4, seguido por
... 0–0, mas não 13...0–0?? 14.exf5 Bxd5
15.f6!
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Posição após 12...Tg8!
 

13.0–0–0!?
 
As brancas colocam seu rei em posição
segura, embora não pareça tão seguro em
poucos movimentos! O movimento 13.g3 é
provavelmente mais forte e seguiria
13...Tg5 14.Dd1 (14.Dxh7 é muito
arriscado: depois de 14...Cd4! uma ideia
chave para as pretas é ... Rg6 e ... Rh6,
prendendo a dama) 14...Bxd5 15.exd5 Ce7
16.c3 (E se 16.Cxb5 Db6 recupera o peão)
16...Bh6 com uma posição
aproximadamente igual.
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13...Txg2 14.f4?
 
Este movimento permite que as pretas
tomem a iniciativa. 14.Df3! era o caminho
melhor a seguir.
 
14...Cd4! 15.Ce3 Tf2 16.exf5 Bxa2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 16...Bxa2
 

Incomodando a defesa das brancas e
tirando a casa b1 do rei. Isso se torna
muito importante nos próximos lances.
 
17.fxe5 dxe5 18.Cxb5
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As brancas encontram uma maneira de
sacrificar seu cavalo parado em a3, mas a
resposta de Kramnik é realmente
impressionante...
 
18...Bh6!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 18...Bh6!!
 
Cravando o cavalo. Mas, este bispo não
pode ser capturado?
 
19.The1  
 
Aparentemente não! 
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Se 19.Dxh6 Txc2+!! e leva mate depois de
20.Bxc2 (ou 20.Cxc2 Cb3#) 20...Ce2#.
 
19...axb5! 20.Bxb5+ Re7 21.Dh4+
 
21.Dxh6 novamente permite uma
combinação: 21...Txc2+! 22.Cxc2 Cb3#.
 
21...f6 22.Dxf2 Bf7 
 
As brancas estão se defendendo enquanto
as pretas partem para o ataque. Além
disso, a cravada na diagonal h6–c1 é
muito eficaz.
 
23.Bd3 Db6 24.Be4 Ta2 25.c4 Bxc4 26.Rb1
 
Finalmente, a cravada está resolvida, mas
o ataque das pretas é muito poderoso.
 
26...Da5 
 
Não há defesa satisfatória.
 
27.Cd5+
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Posição após 27.Cd5+
 

Se 27.Cc2 Ta1+! 28.Cxa1 Da2#.
 
27...Bxd5 28.Dxd4 Ta1+ 29.Rc2 Txd1
30.Dxd1 Da4+ 31.Rc3 0–1 
 
Depois de 31.Rc3 o próximo passo das
pretas seria 31...Dc4#. Esta é uma das
partidas sobre a Variante Sveshnikov
mais famosas.
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Pilar Tática
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"O xadrez é de 99 % tática" -
Teichmann

 
A tática é a condução do plano.
Filosoficamente é o que fazer quando se
há o que fazer! 
 
Um bom jogador deve ter aguçada sua
visão tática. Esta pode ser desenvolvida
com diagramas de mate em 1, 2, 3 lances
ou mais; lance do mestre; problemas
(solucionismo); estudo de partidas
conduzidas por jogadores
reconhecidamente táticos com Alekhine,
Tal, Kasparov, Shirov... 
 
O bom tático está atento a uma cravada,
um duplo, peça sobrecarregada, enfim,
fatores que o ajudarão a conduzir seu
plano, fazer uma manobra inesperada.
 
Em suma, a tática é concreta e podemos
“vê-la” sobre o tabuleiro!
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Cravada e descravada de peças; 

Peças sobrecarregadas; 

Interferências de linhas; 

Ataque duplo e xeque-descoberto;

Abertura de linhas; 

Fraqueza da última fileira;

Também aqui se deve ter uma lista de
elementos, só que desta feita de cunho
tático. Tomaremos por base o livro
“Fundamentos de Tática”, do MI Alexandru
Sorin Segal, publicado em 1982. Há outros
excelentes livros abordando o assunto,
entretanto, o do ex-campeão brasileiro
Alexandru Segal possui didática acessível,
de fácil “degustação”. Cada capítulo da
obra trabalha um tema distinto.
 

LISTA DE ELEMENTOS TÁTICOS
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Zugzwang;

Bloqueio ou liberação de uma casa;

Eliminação ou expulsão de peças
adversárias;

Bloqueio e captura de peças;

 

 

 

 
Se as peças estão em contato, em choque,
uma com as outras, a lista de elementos
estratégicos não terá efeito, pois a
qualquer momento o adversário pode
fazer uma combinação fulminante.  
 
Teremos que descobrir o tema tático que
está por trás das partidas “tempestades”
(agudas), deixando os elementos
estratégicos para as partidas “calmarias”,
que é cercada de lentas manobras.
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PARTIDAS  ILUSTRATIVAS 
 

PARTIDA 1
 

Shirov,Alexei - Gelfand,Boris [E99]
Chalkidiki, 1993

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2
0–0 6.Cf3 e5 7.0–0 Cc6 8.d5 Ce7 9.Ce1
Cd7 10.Be3 
 
Viktor Korchnoi costumava jogar dessa
maneira.
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10...f5 11.f3 h6
 
Este plano foi visto pela primeira vez em
Korchnoi-Yurtayev, na Olimpíada de
Manila em 1992.
 
12.Cd3 b6
 
Se 12...g5 13.c5 Cf6 14.Tc1! Cg6 15.cxd6
cxd6 16.Cb5! é claramente melhor para as
brancas.
 
13.b4 g5 14.c5 Cf6 15.Tc1! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 15.Tc1!
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Uma melhoria importante. Contra
Yurtayev, Korchnoi jogou 15.cxd6 cxd6
16.b5 Cg6 17.Cb4 Cf4 18.Cc6 De8 , quando
então as pretas ficaram bem. No entanto,
vale a pena considerar 15.Cf2 f4 16.Bd2,
atingindo uma posição conhecida, mas
com os movimentos b4 e ...b6. Isso
favorece as brancas, já que agora é mais
fácil abrir a ala da dama.
 
15...Cg6 
 
Também é bom para as brancas 15...Bd7
16.Cf2; e 15...g4 16.fxg4!; agora, 15...Tf7 é
interessante.
 
16.exf5!
 
Somente este é bom para as brancas.
Tanto 16.Cf2 Cf4 quanto 16.cxd6 cxd6
17.exf5 Ce7 18.g4 Cexd5 levariam a
posições confusas.
 
16...Bxf5 
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16...Ce7 falha por conta de 17.g4 Cexd5
18.Cxd5 Cxd5 19.Db3 c6 (19...Bb7 20.c6; e
19...dxc5? 20.Tfd1 c6 21.bxc5) 20.cxd6
com uma grande vantagem para as
brancas.
 
17.cxd6 cxd6 
 
E se 17...Dxd6 18.Cb5 Dd7 19.Cxc7 Tac8
20.Db3! É muito bom para as brancas.
 
18.Cf2 Cf4 19.Bxf4 exf4 20.Bd3 Ce8? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 20...Ce8?

83



Depois desse lance a vantagem branca fica
clara. 20...Dd7 também não é bom devido
a 21.Bxf5 (21.Dc2!?) 21...Dxf5 22.Cfe4; As
pretas deveriam tentar 20...Bd7, mesmo
depois de 21.Bg6! com posição boa ainda
para as brancas, mas sem forma clara de
como jogar.
 
21.Bxf5 Txf5 22.Dd3 Dd7 
 
Depois de 22...Tf7 23.Cfe4 as brancas
também têm vantagem.
 
23.Cce4 Cc7
 
Se as brancas jogarem agora 24.Tfd1 será
respondido com 24...Td8!.
 
24.Tc6! Cxd5 
 
Claro que não 24...Txd5?? por 25.Txc7.
 
25.Txd6 Df7 26.Cg4! Ce3
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Posição após 26.Cg4!
 

A melhor chance. A posição das pretas é
ruim depois de 26...Cxb4 27.Dd2 h5
28.Ch6+ Bxh6 29.Txh6 a5 30.Dd4 Dg7.
 
27.Cxh6+ Bxh6 28.Txh6 Cxf1 
 
Depois de 28...Dxa2 29.Cf6+ Rf8
(29...Txf6 30.Dh7+) 30.Dd6+ Rg7 31.Dd7+
e levam mate.
 
29.Cd6 Td5?
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Posição após 29...Td5?
 

As pretas não querem sofrer num final sem
esperanças depois de 29...Dd5 30.Dxf5
Dxf5 31.Cxf5 Cd2 32.Tg6+, então escolhem
um desfeche rápido.
 
30.Th8+ Rg7 31.Dh7+ 1–0
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PARTIDA 2
 

Fischer, Robert James - Benko, Pal Charles 
New York EUA, 1963

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Cc3 
 
3.c4 d6 4.Cc3 transpõe para uma Índia do
Rei. Uma tentativa menos ortodoxa seria
3.h4!?
 
3...d6 4.f4 
 
O mais agressivo. Outra continuação seria
4.Be3 Cf6 5.f3 etc.
 
4...Cf6 5.Cf3 0–0 6.Bd3

87



Uma melhora sobre 6. Be2, que Fischer
jogou contra Korchnoi em Curação, 1962.
 
6...Bg4? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 6...Bg4?
 
Preparando o sacrifício de qualidade.
Interessante é a continuação 6...Ca6!?
7.e5 dxe5 8.fxe5 Cd5 9.Cxd5 Dxd5 ficando
aproximadamente com posição igual
(Bisguier, A-Benko, P em 1964).
 
7.h3 Bxf3 8.Dxf3 
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Fischer lembra que viu alguém explicar a
partida a um principiante desta forma:
''Você elimina o cavalo aqui, outra peça
ocupa seu lugar; então as pretas não
conseguiram de fato parar o
desenvolvimento do adversário".
 
8...Cc6 9.Be3 e5 
 
Se 9...Cd7 10.e5 mantém as pretas
pressionadas.
 
10.dxe5 dxe5 11.f5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 11.f5
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Ameaçando obter pressão na ala do rei
com g2–g4–g5 e a vantagem é decisiva.
 
11...gxf5
 
O melhor. Se jogassem 11...Cd4
imediatamente haveria 12.Df2 gxf5
13.exf5, abrindo perspectivas para
brancas vencerem.       
 
12.Dxf5 
 
Depois de 12.exf5 e4! facilitaria  
 contragolpes para as pretas.
 
12...Cd4 
 
Benko está disposto a perder um peão,
para afastar a dama branca de sua
posição dominante. Entretanto seria mais
seguro 12...Dd7.
 
13.Df2 
 
Fischer estava pronto para enfrentar o
perigo com 13.Dxe5! Cg4 14.Dxg7+ Rxg7
15.hxg4. 90



Por exemplo, se 15...Ce6 (15...Cc6 seria
difícil de romper) 16.e5 Th8 17.Bh6+ Rg8
18.Ce4 ganhando.
 
13...Ce8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 13...Ce8
 
Mais ativo que 13...Cd7 14.0–0–0 Cc5
15.Rb1 seguido de Ce2, com o peão de c2
desviando o cavalo.
 
14.0–0 
 
Outra alternativa é 14.0–0–0 Cd6 15.Ce2.
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14...Cd6 
 
Agudo! Fischer esperava 14...c6 15.Ce2
após o que as pretas teriam de trocar sua
única peça bem colocada ou permitir o
cavalo das brancas alcançar g3, seguindo-
se a f5 ou h5.
 
15.Dg3 
 
A única maneira de manter a iniciativa. Se
15.Cd5 f5 16.Bxd4 Cxe4! 17.Bxe4 fxe4,
ganhando um peão.
 
15...Rh8 
 
Se 15...f5 16.Bh6 Df6 17.Bxg7 Dxg7
18.Dxg7+ Rxg7 19.exf5 C6xf5 20.Tae1 Tae8
21.Ce4± sem vitória certa mas com
confortável margem.
 
16.Dg4 Posição após 16.Dg4
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Posição após 16.Dg4
 

Para impedir 16...f5
 
16...c6 
 
Muito passivo. As pretas deviam ter
jogado aproveitando a oportunidade com
16...c5!
 
17.Dh5 
 
Ameaçando 18. Bxd4 exd4 19. e5.
 
17...De8? 
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Tanto 17...Ce6; como 17...c5 eram vitais.
 
18.Bxd4 exd4 19.Tf6! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 19.Tf6!
 
A ''bomba'' que Benko não viu. Esperava
19.e5, onde continuaria com 19...f5!
 
19...Rg8
 
Forçado. Se 19...dxc3 20.e5 e mate logo a
seguir; ou 19...Bxf6 20.e5 e também é
mate.
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20.e5 h6 21.Ce2! 1–0
 
As pretas esperavam 21.Txd6 Dxe5! com o
que teriam chances de sobrevivência; as
pretas abandonam pois não há defesa
para a ameaça Txd6. Se 21...Cb5 (ou
ainda 21...Bxf6 22.Dxh6 e força o mate)
22.Df5, ganhando.

 
PARTIDA 3

 
Tal, Mikhail - Kupreichik, Viktor [A07]

Rússia, 1981
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1.Cf3 Cf6 2.g3 d5 3.Bg2 Cc6 4.0–0 e5 5.d3
Bg4 6.h3 Bf5 7.Cc3 Dd7 8.Rh2 h6 9.e4 Be6
10.exd5 Cxd5 11.Te1 Cxc3 12.bxc3 Bd6
13.d4 exd4 14.Cxd4 Cxd4 15.cxd4 c6 16.c4
0–0 
 
O próximo passo das brancas é bem
lógico. Têm maioria no centro e, em algum
momento, jogarão d5 para criar um peão
passado neste setor. Outra consideração
para as brancas é onde colocar suas
peças, mas Tal faz a jogada que ele tem de
realizar mais cedo ou mais tarde.
 
17.d5! cxd5 18.Bb2 Bc5
 
18...dxc4? perde para 19.Dd4 f6 20.Txe6!
 
19.cxd5 Bf5 20.Dd2 
 
Agora o branco se desenvolve sem
problemas. Contam com uma pequena
vantagem devido ao seu peão "d". Seu
próximo objetivo é criar outros alvos.
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20...Tac8 21.Tac1 f6?! 
 
21...b6! seria uma jogada muito melhor.
 
22.Bd4! Ba3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 22.Bd4!
 

Depois de 22...Bxd4 23.Dxd4 b6 24.Txc8
Txc8 25.d6 e a posição das pretas é muito
desagradável.
 
23.Txc8 Txc8 24.Bxa7 Da4
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As pretas sacrificaram um peão para
ativar suas peças. O bispo de a7 está
ameaçado, mas Tal continua exclamando.
 
25.d6! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 25.d6!
 
Agora o bispo de f5 também está solto.
 
25...Rh8 26.Dd5 Bd7 27.Be3
 
As brancas têm uma vantagem decisiva. 
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27...Dc4 28.Dxb7 Be6 
 
Há muitas boas jogadas aqui e Tal
novamente encontra a mais forte.
 
29.Bxh6! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 29.Bxh6!
 
Também seria bom 29.d7!? Td8 30.Bb6
Txd7 31.Da8+ Rh7 32.Dxa3
 
29...gxh6 30.De7 Bf7 31.Dxf6+ 1-0
 
E a torre das brancas entrará no ataque
mais cedo ou mais tarde. 
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Pilar Estratégia

100



"O Xadrez é um jogo
absolutamente lógico que tem

suas leis gerais, que podem ser
compreendidas intuitivamente ou

trabalhando muitíssimo" -
Kasparov

 
A estratégia é o plano, a razão de ser das
jogadas. O plano no xadrez – assim como
na vida – é tão importante que alguns
teóricos afirmam que é melhor conduzir
um plano errado que jogar sem plano
algum!
 
Curiosamente dizem que a estratégia é
sabermos o que fazer quando não há o
que fazer. Isso se deve ao fato de que ela
é abstrata, ou seja, uma casa forte a ser
ocupada, um peão isolado a ser atacado,
uma peça contrária mal colocada a ser
explorada etc.

101



O jogador deve ter uma boa base teórica
para saber escolher o plano ideal em cada
posição...
 
Um fator permanente é o da qualidade e
posição dos peões, pois estes não podem,
em contraste com as peças, serem
transferidos de uma ala do tabuleiro para
outra; posições de peões, como regra,
alteram-se gradativamente, enquanto que
as peças podem na maioria dos casos,
mudar de colocação sem dificuldade. 
 
Como consequência, temos a aparente
contradição de que os peões, a despeito de
seu valor relativamente pequeno, são os
que determinam, em grande proporção, o
caráter de uma dada posição. Outros
fatores permanentes são a superioridade
material, e em muitos casos, a posição dos
reis.
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Os jogadores fortes possuem uma espécie
de lista de elementos, como se fizessem um
check-list da posição. Esta avaliação dos
elementos é que determina o plano a
seguir.
 
Há vários modelos de listas disponíveis.
Autores como Grau, Pachman, Seirawan,
Silman e tantos outros já trataram do
assunto. Entretanto, ninguém foi tão longe
quanto o GM Alexander Kotov em sua
obra ‘Juegue Como um Gran Maestro’,
oportunidade em que fez uma relação dos
elementos estratégicos contendo 17 itens,
sendo 12 constantes e 5 temporários.
 
A seguir seguem três listas: Kotov, Silman
e Pachman.
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ANÁLISE DA POSIÇÃO SOB O
PONTO DE VISTA ESTRATÉGICO

PELO GM ALEXANDER KOTOV
  

VANTAGENS CONSTANTES
 
1. Posição dos reis;
 
2. Superioridade material;
 
3. Presença de um peão passado;
 
4. Peões fracos;
 
5. Casas fracas;
 
6. Debilidade periférica;
 
7. Blocos de peões;
 
8. Centro de peões sólido;
 
9. Vantagem do par de bispos;
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10. Posse de uma coluna aberta;
 
11. Domínio de uma diagonal aberta;

 
12. Domínio de uma horizontal.
 

VANTAGENS TEMPORÁRIAS
 
1. Posição desacertada de uma peça;
 
2. Falta de harmonia na distribuição das
peças;
 
3. Superioridade no desenvolvimento das
forças;
 
4. Pressão no centro exercida por peças;
 
5. Superioridade espacial.
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BALANÇO DA POSIÇÃO
SEGUNDO O MI JEREMY SILMAN

 
1. PEÇAS MENORES
 
2. ESTRUTURA DE PEÕES
 
A) BLOCOS DE PEÕES
- ILHAS
 
B) PEÃO FORTE
- PASSADO
 
C) PEÕES DÉBEIS
- DOBRADO
- ISOLADO
- ATRASADO
- AVANÇADO
- COLGANTE
- SEMI-COLGANTE
- BLOQUEADO
 
3. ESPAÇO

 
4. MATERIAL
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5. LINHAS E CASAS
 
a) Linhas
- Vertical
- Horizontal
- Diagonal
 
b) Casas
- Fortes
- Fracas
 
6. DESENVOLVIMENTO
 
7. INICIATIVA
 
COMO ANALISAR UMA POSIÇÃO
ESTRATEGICAMENTE SEGUNDO

LUDEK PACHMAN
 
Julgar uma posição corretamente e
reconhecer suas peculiaridades é um pré-
requisito essencial para encontrarmos um
plano aceitável.

107



Devemos, portanto, indagar quais os
fatores que determinam o caráter de uma
posição, e qual o plano estratégico a ser
daí deduzido.
 
A questão é ampla e carece de muito
estudo. Entretanto, abreviadamente
indicaremos que o caráter de uma posição
é determinado pelos seguintes fatores:
 
1. A posição dos reis.
 
2. Relação material, isto é, igualdade ou
superioridade material de um lado.
 
3. O poder de cada peça.
 
4. A qualidade de cada peão.
 
5. A posição dos peões, ou seja, sua
estrutura.
 
6. Cooperação entre peças e peões. 
 
Alguns dos fatores que determinam o
caráter da posição são permanentes,
outros, temporários. 108



Um fator permanente de importância
fundamental é a posição dos peões, pois
estes não podem, em contraste com as
peças, serem transferidos de uma ala do
tabuleiro para outra; posições de peões,
como regra, alteram-se gradativamente,
enquanto que as peças podem na maioria
dos casos, mudar de colocação sem
dificuldade.
 
Como consequência, temos a aparente
contradição de que os peões, a despeito de
seu valor relativamente pequeno, são os
que determinam, em grande proporção, o
caráter de uma dada posição.
 
Outros fatores permanentes são a
superioridade material, e em muitos
casos, a posição dos reis.
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PARTIDAS ILUSTRATIVAS
 

PARTIDA 1
 

Kasparov, Garry - Ivanchuk, Vassily
Horgen, 1995

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Bb4
 
A variante Winawer da Defesa Francesa
geralmente leva a um centro fechado, já
que o peão em e4 agora é atacado e
avançará.
 
4.e5 b6!?
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Posição após 4...b6!?
 

Mais comum é 4...c5 5.a3 Bxc3+ 6.bxc3
Ce7 7.Dg4 Dc7 o que leva a uma luta
intensa. Ivanchuk tem um plano simples
em mente: trocar o bispo ruim de c8.
 
5.a3 Bf8
 
Um lance pouco conhecido até então,
devido à natureza fechada do centro. 
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O detalhe é que as pretas querem
desenvolver o cavalo de g8 via e7 e assim
não precisam se preocupar com o peão de
g7 que normalmente é atacado nessa
variante.
 
6.Cf3 Ce7 7.h4 
 
Kasparov, usando o fato de o centro estar
fechado, pretende ganhar espaço na ala
do rei. Sua cadeia de peões d4–e5
determina que ele deve jogar na ala do
rei, pois o peão de "e" é o mais avançado.
 
7...h6
 
Se 7...Ba6 8.Bxa6 Cxa6 9.Dd3 Cb8 10.h5
h6 11.Ce2 era melhor para as brancas
devido à vantagem de espaço conforme
T.Henrichs-J.Raasch, Muelheim 2006.
 
8.h5 a5
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Preparando ...Ba6. As pretas procuram
ganhar espaço na ala da dama. Já está
montado o palco para uma luta
interessante.
 
9.Bb5+ 
 
Kasparov joga ambiciosamente para
evitar a troca de bispos. No entanto, esse
plano perde tempo.
 
9...c6 10.Ba4 Cd7 11.Ce2 b5! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 11...b5!
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Momento exato para essa jogada! Em
outra ocasião permitiria c3, seguido pela
retirada do bispo para c2.
 
12.Bb3 c5 13.c3 Cc6 
 
As pretas mantêm a tensão no centro do
tabuleiro.
 
14.0–0 Dc7
 
É claro que ainda não é prudente atacar o
rei devido à fraqueza da casa h7, por
exemplo: 14...Be7 15.Bc2 0–0? 16.Bxh6!
gxh6 17.Dd3 f5 (ou 17...Te8 18.Dh7+ Rf8
19.Dh8#) 18.exf6 Cxf6 19.Dg6+ Rh8
20.Dxh6+ Rg8 21.Dg6+ Rh8 22.Cg5 com
23 Qh6+ seguido por 24 Bh7+, ganhando.
 
15.Te1?! 
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Posição após 15.Te1?!
 

Até mesmo os melhores jogadores do
mundo às vezes erram! Aqui Kasparov
deveria ter preparado o avanço de seu
peão de "f". De fato, 15.Ch2 Be7 16.f4 com
a ideia de f5, teria sido melhor.
 
15...c4 
 
Agora já não é tão perigoso f4–f5 das
brancas e Ivanchuk aproveita o momento
para fechar o centro e começar sua
expansão na ala da dama.
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16.Bc2 Cb6
 
Há um plano simples para as pretas com a
ruptura na ala da dama através de ...b5–
b4. Enquanto isso o peão das brancas de
"f" é mais difícil de avançar.
 
17.Bf4 Be7 18.Bg3 Tb8 19.Ch2 Dd8 
 
Já era possível jogar imediatamente
19...b4 20.axb4 axb4.
 
20.Cg4 
 
20.f4 não tem o mesmo impacto agora,
dado que a torre branca não está
apoiando o avanço.
 
20...b4 21.axb4 axb4 22.cxb4?! 
 
Kasparov não faz os melhores lances. Seu
movimento permite ao cavalo adversário
um posto ativo.
 
22...Cxb4 23.Bb1 Bd7!
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Posição após 23...Bd7!
 
Concluindo o desenvolvimento de suas
peças menores no movimento 23! Essa é
uma das características das posições
fechadas. Muitas vezes, o desenvolvimento
pode ser adiado por uma questão de
manobras.
 
24.b3? 
 
A regra sobre não mover peões do lado do
tabuleiro onde você é mais fraco se aplica
aqui. O melhor caminho a trilhar era
24.Cc3 Ta8 25.Txa8 Dxa8 26.Dd2.

117



24...Ta8 25.Txa8 Dxa8 26.bxc4 Cxc4 
 
A criação de um peão passado não é tão
eficaz porque ele é facilmente bloqueado:
26...dxc4 27.Cc3.
 
27.Cc1? 
 
Este lance leva a uma posição sem
esperança. Melhor seria 27.Ce3.
 
27...Ba4 28.De2 Da7! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 28...Da7!
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Focando o ponto fraco na posição das
brancas: peão d4. É impossível se
defender e a posição branca agora
desmorona.
 
29.Ce3 Dxd4 30.Cxc4 dxc4 31.Df1 0–0 0–1
 
O movimento que faz Garry Kasparov
abandonar! É claro que as brancas podem
continuar jogando, mas imagino que o
então campeão mundial estivesse tão
desacreditado com a posição que jogou a
toalha imediatamente. Uma bela
demonstração de Ivanchuk de como lidar
com uma posição central fechada. Ele
manteve a tensão até perceber que o
adversário seria muito lento em responder
na ala oposta.
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PARTIDA 2
 

Nimzowitsch, Aaron - Rubinstein, Akiba
Berlin, 1928

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Cf3 d5 2.b3 Bf5 3.Bb2 e6 
 
O jogo transpõe para uma linha clássica
do chamado Ataque Nimzowitsch-Larsen.
 
4.g3 
 
Preparando o duplo fianqueto. Também é
possível o desenvolvimento do bispo para
e2.
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4...h6 
 
No futuro, o bispo pode recuar para h7.
 
5.Bg2 Cd7 6.0–0 Cgf6 7.d3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 7.d3
 

As brancas controlam a casa central e4 e
desocupam d2 para seu cavalo. Fazer 7.c4
também é possível. Depois de 7...c6 8.d3.
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7...Be7 
 
7...Bd6 parece mais natural, mas o
problema é que o lance e4  (com a ideia de
e5) ameaça um garfo no cavalo e bispo.
 
8.e3 
 
As brancas não têm pressa em ocupar o
centro. Em vez disso, elas simplesmente
querem colocar sua dama em e2, que é
uma casa um pouco melhor, e seguir com o
desenvolvimento.
 
8...0–0 9.De2 c6
 
As pretas também estão jogando muito
logicamente, procurando restringir o
poder do bispo em g2. A posição está
igual.
 
10.Rh1 a5 
 
As pretas procuram expandir na ala da
dama.
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11.a4 
 
Evitando essa ideia!
 
11...Cc5?!
 
Impreciso, pois enfraquece o controle da
casa e5.
 
12.Cd4 Bh7 13.f4! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 13.f4!
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As brancas evitam ...e5 e agora têm um
plano claro de expansão central com e4!
 
13...Cfd7 14.Cd2 
 
As brancas finalizam seu desenvolvimento.
Se jogassem 14.e4 teria 14...dxe4 15.dxe4
e5!
 
14...Dc7 15.e4 dxe4 16.Cxe4 Cxe4 17.dxe4
e5! 18.Cf3 exf4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 18...exf4
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Entregar o centro não é o único caminho a
seguir, mas as pretas estavam
preocupadas com 18...Bf6 19.f5,
prendendo em h7 o bispo.
 
19.gxf4 Tfe8 20.e5 
 
As brancas tentam mobilizar seu centro.
 
20...Cc5 21.Cd4 Ce6 22.Tad1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 22.Tad1

125



Aqui as brancas poderiam mudar o curso
da batalha jogando 22.Cxe6 fxe6 23.Bh3
(batendo no peão de e6 fraco) 23...Dc8
24.Dc4. 22.f5 Cxd4 23.Bxd4.
 
22...Cxd4 23.Bxd4 Bf5 24.Be4 
 
Nimzowitsch está procurando libertar o
peão "f".
 
24...Bxe4+? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 24...Bxe4+?
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Rubinstein comete um erro estratégico
crucial. O peão de "f" deve permanecer
bloqueado a todo custo.
 
25.Dxe4 Tad8?! 
 
Não era tarde demais para as pretas
procurarem contra-jogo com 25...c5
26.Bb2 c4!.
 
26.e6! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 26.e6!
 
Se 26.f5 permitiria 26...Bf6!
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26...Bf8 27.Be5 
 
27.f5 é mais preciso.
 
27...Dc8? 
 
As pretas perdem sua chance de
recuperar-se com 27...Txd1 28.Txd1 De7!
29.f5 fxe6 30.f6 gxf6 31.Dg6+ Bg7 32.Bxf6
Df7.
 
28.f5 fxe6 29.f6! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 29.f6!
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Agora o ataque é decisivo.
 
29...Txd1 30.f7+ Rh8 31.Txd1 Td8 32.Dg6!
1–0
 
Depois de 32.Dg6! Txd1+ 33.Rg2 as pretas
não podem impedir o mate em h6.
 

PARTIDA 3
 

Short, Nigel - Timman, Jan [B04]
Tilburg, 1991
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1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 g6 5.Bc4
Cb6 6.Bb3 Bg7 7.De2 Cc6 8.0–0 0–0 9.h3 
 
Lance profilático. Short impede ...Bg4, o
que aumentaria a pressão em e5.
 
9...a5 10.a4 dxe5 11.dxe5 Cd4 12.Cxd4
Dxd4 13.Te1 e6?! 14.Cd2!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 14.Cd2!
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Ainda há três peças não desenvolvidas na
ala da dama, mas o bispo e a torre eram
mais difíceis de sair nesse momento! Para
14.Cc3 vem 14...Cd7! colocando uma
pressão considerável no peão de e5.
 
14...Cd5 15.Cf3 Dc5 16.De4 
 
Short procura transferir sua dama para
h4, seguido de Bh6.
 
16...Db4 17.Bc4! Cb6 18.b3! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 18.b3!
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Quebra voluntariamente sua estrutura de
peões, mas em compensação os dois bispos
das pretas estão muito mal colocados.
Outro exemplo do dinâmico triunfando
sobre fatores estáticos.
 
18...Cxc4 19.bxc4 
 
Agora ameaça 20 Ba3, ganhando
qualidade.
 
19...Te8 20.Td1! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 20.Td1!
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Impedindo o desenvolvimento do bispo
mau em c8.
 
20...Dc5 21.Dh4 b6 
 
21...Bxe5 simplesmente perde uma peça
com o lance 22.Ba3.
 
22.Be3 Dc6
 
O GM Ian Rogers sugere 22...Df8 23.Cg5
h6 24.Ce4, porém ainda assim com
posição favorável às brancas.
 
23.Bh6 Bh8
 
Pretas precisam do bispo do fianqueto
para defender as casas pretas do roque.
Short agora busca melhorar a torre da ala
da dama.
 
24.Td8 Bb7 25.Tad1 Bg7 26.T8d7 
 
Caso 26.De7 perde uma peça por causa de
26...Bxh6.
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26...Tf8 
 
Se 26...Bxh6 27.Dxh6 e as brancas
ameaçam 28 Txf7!. Já 26...De4 27.Txf7!!
leva um golpe fantástico com 27...Rxf7
28.Td7+ Rg8 29.Txg7+ Rh8 30.Df6+.
 
27.Bxg7 Rxg7 28.T1d4! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 28.T1d4!
 

O melhor lance. Esta torre balança os
olhos para o lado do rei, enquanto impede
que as pretas joguem para trocar as
damas com ...De4.
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28...Tae8 29.Df6+ Rg8 30.h4 
 
Um movimento típico, tentando debilitar a
estrutura de peões do roque de Timman.
 
30...h5 
 
As pretas não conseguem tirar os olhos da
diagonal da a8–h1. Para 30...Dxa4 então
31.Cg5.
 
31.Rh2 Tc8 32.Rg3! Tce8 33.Rf4! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 33.Rf4!
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E o rei valentemente caminha em busca da
vitória!
 
33...Bc8 34.Rg5! 1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 34.Rg5!
 
Depois de 34.Rg5! Bxd7 35.Rh6 As pretas
abandonam porque não podem evitar o
mate em g7.
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Pilar Meio-Jogo
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"Toda posição se caracteriza por
certos indícios" - Wilhelm Steinitz

 
É dúvida recorrente no meio enxadrístico
se é possível ou não estudar o meio-jogo? 
 
Essa questão é levantada em função do
gigantesco número de possibilidades que
encontramos ao nos deparar com as
posições logo depois da abertura.
 
Afinal, dá para estudar meio-jogo? Se
sim, como fazemos isso?!

 
Numa partida entre jogadores fortes, o
vitorioso no embate comumente tem que
vencer três vezes seu rival:
 
⬛  Na abertura, adquirindo uma
pequena vantagem;
 
⬛  No meio-jogo, ampliando esta vantagem
conquistada na fase anterior;
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⬛  E no final, com a conversão destas
vantagens acumuladas nas duas fases
anteriores.
 
O xadrez exige boa coordenação entre
suas fases, semelhante ao revezamento
no atletismo, onde o primeiro atleta
passa o bastão redondinho para o
companheiro seguinte da equipe (de
preferência com um bom tempo
conquistado na volta anterior) e assim
sucessivamente até o último colega do
grupo pisar na linha de chegada. É
exigida muita preparação individual, mas
sobretudo entrosamento para o conjunto 
funcionar e obter a sonhada vitória.
 
Passada  então a fase de liberar as peças,
ou seja, a abertura, entramos no MEIO-
JOGO. E, tudo precisa estar sincronizado,
onde herdamos o que fizemos na abertura
e trabalharemos agora o meio-jogo com
vistas a chegar em boas condições no
final, se possível com alguma vantagem 
palpável.
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Vamos pontuar alguns tópicos
importantes, para termos os elementos e
assim poder responder à delicada questão
proposta no título deste artigo com
embasamento:
 

POSSIBILIDADES 
QUASE INFINITAS

 
A versão de 1997 do supercomputador
Deep Blue, da IBM, calculava 200 milhões
de lances por segundo. Em seu confronto
com o ex-campeão mundial russo Garry
Kasparov, onde cada partida
durava horas, imagine quantos bilhões ou
mesmo trilhões de possibilidades no meio-
jogo a máquina fez  ao analilsar alguns
minutos uma dada posição? Mesmo assim,
o computador não conseguia encontrar o
lance vencedor baseado nesta capacidade
gigantesca de calcular.
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Isso porque no xadrez não há um elemento
apenas - ilustrado aqui pela força bruta
do cálculo - para se ganhar as partidas. E
é aí que nós humanos ainda nos
destacamos das máquinas, ou seja, pelo
processo de pensamento seletivo, em que
ao invés de termos de calcular tudo nós
conceituamos previamente e calculamos só
em cima do que é relevante.
 

FALTA DE MATERIAL 
EM PROFUSÃO 

 
O meio-jogo não tem tanto conteúdo específico
em livros, programas, sites ou vídeos. Tente
lembrar rapidamente aí de um bom livro de
meio-jogo? Observe que você terá
dificuldade para se lembrar. Há, sim, material
sobre o tema, mas em pouca quantidade
comparativamente. Isso porque o estudo do
meio-jogo habitual é feito por "tabela", onde o
enxadrista estuda a tática do meio-jogo, a
estratégia do meio-jogo, o cálculo do meio-jogo...
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Tática, estratégia e cálculo também são levados
em conta na abertura e no final, porém é no
meio-jogo que eles são mais intensos pelo
confronto acirrado das forças. Afinal, já
preparamos cavalaria, infantaria, artilharia...
agora é hora de fazer uso deste arsenal que está
pronto para o combate!
 

FASE MAIS LONGA DA PARTIDA
 
Se a abertura termina, a grosso modo, entre os
lances 10 e 15 (a depender a abertura/defesa
escolhida, se clássica ou hipermoderna), e o final
algumas partidas sequer chegam
(estatisticamente fala-se em cerca de 40% delas
apenas que vão a esta fase), conclui-se que é no
meio-jogo que por mais tempo lutamos com
nossos adversários. 
 
Bom, tendo então exposto a problemática
do meio-jogo, vamos agora para a
"solucionática"!
 
Para o correto estudo do meio-jogo
devemos focar em quatro fatores:
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1. BOM RELACIONAMENTO 
COM A ABERTURA

 
Uma abertura bem estudada leva em
consideração a colocação das peças na
estrutura de peões escolhida, temas
táticos típicos, manobras estratégicas
recorrentes e a conexão com o meio-jogo.
Isto se faz, em grande parte, estudando
partidas de modelo conduzidas por
jogadores especialistas na abertura ou
defesa que optarmos para integrar o
nosso repertório.
 
Um estudo desta forma já entrega as
peças redondinhas no meio-jogo e
sabemos de antemão os planos para elas
nesta fase. Tente observar que tipo de
posições suas aberturas o têm levado,
assim poderá se aprofundar diretamente
nos temas mais comuns, ganhando tempo
de estudo e conseguindo assim resultados
práticos mais rapidamente.
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2. PERSPECTIVA DO FINAL
 
O meio-jogo tem um facilitador curioso: o
final! Isso mesmo. Ao estudarmos livros
como Lecciones Elementales de Ajedrez e
Fundamentos del Ajedrez, ambos do
Capablanca, que por sinal era exímio
finalista, ele mostra em seus livros com
absoluta clareza a leitura adequada do
meio-jogo, onde devemos manter no
tabuleiro as peças que geram
desequilíbrio a nosso favor (bispo melhor
que cavalo, bispo bom x bispo mau,
estrutura superior de peões, etc.), enfim, é
um raio x que fazemos no meio-jogo que
já projeta um final superior.
 
E, para isto, é necessário que conheçamos
os princípios que regem a última fase da
partida - os "Finais Teóricos"! Assim, nas
posições do meio-jogo você terá mais
facilidade para tomar a decisão se deve ou
não passar ao final.
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3. PERSONALIDADE DO JOGADOR
 
O extra-tabuleiro é um fator extremamente
relevante para o sucesso numa partida, num
torneio ou mesmo na carreira de um jogador. A
personalidade do jogador, as suas características
pessoais, portanto, influenciam sobremaneira
nesta fase da partida.
 
Ao ter suas peças em jogo um enxadrista mais
empreendedor, mais aguerrido, já busca a
iniciativa, aumentando a pressão sobre o
adversário. Pode se aventurar num ataque na ala
da dama, numa incursão pelo centro ou mesmo
em uma investida direta sobre o monarca
inimigo, que na maioria das vezes se protege
através do roque pequeno, aquele feito na ala do
rei. Características estas ligadas ao xadrez tático-
combinatório.
 

Já um jogador de temperamento mais
calmo, mais elaborado, organizará suas
forças de maneira cadenciada, lutando
para assegurar uma estrutura salutar de
peões, dominar casas-chaves, lutar pelo
domínio de uma coluna... 
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Enfim, características do xadrez
posicional, onde o jogador tem uma
concepção estratégica da luta nas 64
casas, buscando pequenas vantagens e
através da soma delas derrubar a posição
contrária no momento exato.
 
Há também uma terceira via de
personalidade enxadrística, essa mais
rara e muito eficiente: o jogador
universal. Este tem a habilidade de jogar
tudo, parece um camaleão.
 
Os traços então psicológicos do jogador têm
impacto direto nas ações dele pelo tabuleiro como
retratam os livros de psicologia aplilcada ao
xadrez dos autores Lapertosa, Fine e Krogius.
 
O meio-jogo, sendo a fase mais densa da
partida, é onde essa forma de agir do
jogador mais se sobressai.
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4. ELEMENTOS QUE 
GOVERNAM AS POSIÇÕES

 
Wilhelm Steinitz, primeiro campeão
mundial oficial e pai da Escola Moderna,
preconizava que toda posição se
caracteriza por certos indícios. São estes
"indícios" que nos guiam. Primeiro
analisamos, onde o tabuleiro passa
preliminarmente por um filtro de
identificação dos temas, e só então é que
recorremos ao cálculo para concretizar o
que visualizamos no abstrato, no mundo
das ideias.
 
Sendo o meio-jogo um "casamento" da
tática e da estratégia, em razão de ser o
ambiente em que estes dois pilares são
mais fortes, que se chocam e se
complementam o tempo todo, é possível
elaborar uma lista de elementos
recorrentes que governam as posições e
focarmos nestes elementos no momento de
analisar o melhor caminho. 
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Julgar uma posição corretamente e
reconhecer suas peculiaridades é um pré-
requisito essencial.
 
Devemos, portanto, indagar quais os
fatores que determinam o caráter de uma
posição, e qual o plano a ser conduzido.
 
A questão é ampla e carece de muito
estudo. No entanto, colocaremos alguns
temas a serem pesados durante o meio-
jogo:
 
►  Maioria de peões numa das alas;
 
►  Peão central isolado (é comum ser o
peão de “d” o isolado, o famoso PDI);
 
►  Par de bispos x bispo e cavalo ou dois
cavalos;
 
►  Cadeia de peões;
 
►  Bispo x cavalo;
 
►  Bispo bom x bispo mau;
 
 

148



►  Duas torres x dama;
 
►  Centralização da dama;
 
►  Troca das damas;
 
►  Rei ativo no meio-jogo;
 
►  Sacrifício posicional de qualidade;
 
►  Casas críticas;
 
►  Casas conjugadas;
 
►  Tipos de centro: fixo, fechado, aberto e
indefinido.
 
Além dos quatro fatores abordados acima
que impactam diretamente o meio-jogo,
deve-se naturalmente jogar muitas
partidas para apurar a técnica nesta
pilar, ajudando também nosso jogo a fluir
melhor. Finalmente, concluindo sobre se
podemos ou não estudar o meio-jogo: Yes,
we can!
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PARTIDAS ILUSTRATIVAS
 

PARTIDA 1
 

Geller, Efim - Szabo, Laszlo [A92]
Budapest, 1952

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essa partida ilustra uma maneira de lutar
contra o Muro de Pedra (Stonewall)
instalando os cavalos em d3 e f3.
 
1.d4 e6 2.Cf3 f5 3.g3 Cf6 4.Bg2 Be7 5.0–0
0–0 6.c4 d5 7.Cbd2 c6 8.Ce5 Cbd7 9.Cd3
De8
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Posição após 9...De8
 

Aqui vemos as brancas adotando, ao que
parece, o mais eficaz meio de lutar contra
o Muro de Pedra. Ao colocar seus cavalos
em d3 e f3, elas mantêm os pontos
centrais sob observação e torna muito
difícil a tarefa das pretas de fazer uma
engenharia para um ataque na ala do rei.
 
10.Dc2
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Para liberar o cavalo de proteger o peão
em c4.
 
10...g5 
 
10...Bd6 11.Cf3 Ce4 12.Bf4 Bxf4 13.gxf4 e
as brancas possuem todas as chances. Elas
podem explorar à vontade na ala da dama
ou na coluna "g" aberta.
 
11.Cf3 Ce4
 
11...h6, segundo Botvinnik - o maior
especialista no Muro de Pedra, é mais
forte.
 
12.Tb1! Bf6 13.b4 b5 14.c5 a5 15.a3 
 
Sabiamente as brancas evitam as
complicações de 15.bxa5 Txa5 16.Cfe5
Bxe5 17.dxe5 De7 18.f3 Cexc5 19.Bd2 Cxd3
20.Bxa5 C3xe5, com pretas melhores.
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15...axb4 16.axb4 g4 17.Cfe5 Cxe5 
 
Se 17...Bb7 18.Bh6 Bg7 19.Bxg7 Rxg7 20.f3
com vantagem.
 
18.dxe5 Bd8 19.Bh6 Tf7 20.f3!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 20.f3!
 

É evidente que o cavalo das pretas em e4
está bem colocado e precisa ser expulso.
 
20...Bg5
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Caso jogasse 20...gxf3 21.exf3 Cg5 22.h4.
 
21.Bxg5 Cxg5 22.fxg4 Tfa7 
 
As pretas tentam voltar para a partida
por meio de um contra-ataque. Se
22...fxg4 23.Cf2 h5 24.Dg6+.
 
23.gxf5 exf5 24.Dd2 Cf7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 24...Cf7

154



24...Ce4 as brancas respondem com
25.Dh6.
 
25.Df4 Ta2
 
Com 25...Te7 26.Ta1 Txa1 27.Txa1 Cxe5
28.Cxe5 Txe5 29.Bf3.
 
26.De3 De7 27.Bh3 Cg5 28.Bxf5 d4
29.Dxd4 Txe2 30.Bxc8 Taa2 31.Cb2 Txe5
32.Tbd1 Te2 33.Td2 Txd2 34.Dxd2 Ce4
35.Df4 Txb2 36.Be6+! e as brancas
abandonam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 36.Be6+!
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PARTIDA 2
 

Alatortsev, Vladimir - Simagin, Vladimir 
Rússia, 1946

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.d4 f5 2.g3 Cf6 3.Bg2 e6 4.Cf3 Bb4+ 
 
Um xeque que leva à variante clássica da
Defesa Holandesa após algumas jogadas,
por transposição.
 
5.c3 Be7 6.0–0 0–0 7.b3 De8 8.Ba3
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As brancas confiavam, aparentemente, no
bem conhecido "Muro de Pedra", da
Holandesa. Em tal caso, a troca dos bispos
é justificada e é considerada vantajosa
para as brancas.
 
8...Bxa3 9.Cxa3 d6! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 9...d6!
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Exatamente! Avançando uma casa o peão, 
as pretas obtêm uma ótima posição, já que
o cavalo branco na ala da dama ocupa
uma posição ruim.
 
10.c4 e5  11.e3 e4 12.Cd2 Cc6 13.Cc2 Bd7
14.f3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 14.f3
 

É difícil não fazer esta jogada, pois é
necessário quebrar o centro adversário.
 
14...exf3 15.Cxf3 Cg4 16.Dd2 Dh5 17.Tae1
Tae8 18.Dc3

158



A concentração de peças na mesma ala
permite que um ataque seja preparado
pelas pretas no flanco do rei. Alternativa
seria tomar alguma iniciativa na ala da
dama mediante 18.b4.
 
18...Te7 19.b4 Tfe8 20.b5 Cd8 21.Da5 
 
As brancas ganham um peão, mas isso
custa a iniciativa do adversário na ala do
rei. Portanto, muito perigoso.
 
21...Cf7! 22.h3 
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Seria errado 22.Dxa7 por 22...Cg5!.
 
22...Cf6 23.Cd2 
 
E aqui também, o 23.Dxa7 não é bom por
causa de 23...Ce4.
 
23...Dg6 24.Dxa7 
 
O branco já não tem defesa satisfatória.
Exemplo: 24.Rh2 Ch5 25.Tf3 f4
 
24...f4! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 24...f4!
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A má coordenação das peças brancas 
permite organizar um forte ataque à
posição do rei branco e a dama não
chegam a tempo de defendê-lo.
 
25.e4 Dxg3 26.Tf3 Dh4 27.Tef1 Ch5
28.Dxb7 Cg5 29.e5 Bxh3 30.Bxh3 Cxh3+
31.Txh3 Dxh3 32.Dd5+ Rh8 33.Df3 Cg3
34.Tf2 dxe5 35.dxe5 Txe5 36.Cf1 Ce2+
37.Txe2 Dxf3 0–1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 37...Dxf3
 
As brancas perderam por tempo e também
no tabuleiro!
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PARTIDA 3 
 

Muzychuk, Anna - Ivanchuk, Vassily
Holanda, 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Bc5
5.Cxc6 Df6 6.Df3 bxc6 7.Cd2 d6 8.Cb3 Bb6
9.Dg3 Ce7 10.Be2 0–0 11.Bd2 a5 12.Bc3
Dg6 13.Bd3 f5! 
 
Ivanchuk tem excelente habilidade em
identificar chances para manter a
iniciativa na partida. As pretas parecem
abrir o centro com o rei branco ainda
estando lá.
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Posição após 13...f5!
 

14.f3? 
 
Expondo muito as casas pretas -
debilidade periférica. Era mais seguro
14.Dxg6 Cxg6 15.0–0–0, embora a posição
das pretas estivesse confortável depois de  
15...Cf4 16.Bc4+ Be6 17.Bxe6+ Cxe6.
 
14...Dh6! 
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Posição após 14...Dh6! 

 
Muito lógico. Sem escape natural para o
rei inimigo, as pretas mantêm as damas
no tabuleiro, ameaçando agora o
desagradável ...f4, prendendo a dama.
 
15.Cd4 f4 16.Df2 c5 17.Bc4+
 
Se 17.Ce2 c4! 18.Bxc4+ d5 ganharia uma
peça.
 
17...d5!
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Posição após 17...d5!
 

Não dando às brancas a chance de
reorganizar suas peças. A energia de
Ivanchuk nos próximos movimentos é
impressionante.
 
18.exd5 cxd4 19.d6+ Be6 20.dxe7 Bxc4! 
 
Para 20...Tfe8 21.De2! e as brancas se
defendem bem.
 
21.exf8D+ Txf8

165



Agora que a fumaça diminuiu, as brancas
têm uma qualidade a mais, mas seu rei
ainda está preso no centro.
 
22.Bxd4 Te8+ 23.Rd2 Td8! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 23...Td8! 
 
24.c3 c5 e as brancas abandonam.
 
Não só as pretas conseguiram dois bispos
fantásticos em troca da torre, como o rei
branco não pode sobreviver por muito
tempo no centro.
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Pilar Final
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"Os peões são a alma do xadrez" -
Philidor

 
É a fase final da partida onde vamos fazer
valer a superioridade material
conquistada, assegurar um empate, ou
ainda lutar para salvar uma posição
comprometida.
 
O final é a parte mais difícil do xadrez,
pois exige muita precisão e amplo
conhecimento teórico. Temos que captar
realmente o conceito da posição, já que a
situação que se apresentará no jogo não
será a mesma estudada no livro.
 
É o campo onde se trabalha o lado mais
“matemático” (um final de cinco peças, por
exemplo, as análises já estão esgotadas).
Se  deixa passar um lance de ganho,
dificilmente ele aparecerá novamente,
como aconteceria numa abertura. As
oportunidades são quase que únicas e
aparecem com uma roupagem bem mais
sutil que nas outras fases do jogo.
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DICAS DO LIVRO FINAIS
BÁSICOS DE REUBEN FINE

 
1. Peões dobrados (quebrados), isolados
(ilhados), bloqueados são fracos. Evite-os.
 
2. Os peões passados devem avançar o
mais rapidamente possível.
 
3. O jogador que tiver um peão a mais,
deverá trocar peças, mas não peões.
 
4. Ao passo que, quem tiver um peão de
menos, deverá trocar peões e não peças.
 
5. Aquele que adquirir uma vantagem,
não deverá abandonar todos os peões de
uma
ala.
 
6. Com um peão a mais, a partida
provavelmente terminará em empate, uma
vez que haja peões somente numa das alas
do tabuleiro, além, naturalmente, de
outras peças no jogo - sejam elas menores
(cavalo ou bispo) ou maiores (torre ou
dama).
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7. Os finais mais fáceis de ganho são os
finais puros de peões.
 
8. E os mais fáceis de empate são aqueles
com bispos de cores diferentes.
 
9. O rei é uma peça forte. É importante
usá-la.
 
10. Não coloque peões nas casas da cor de
seu bispo.
 
11. Os bispos são melhores que os cavalos
em todas as situações, exceto nas posições
bloqueadas.
 
12. Dois bispos contra bispo e cavalo (ou
dois cavalos) constituem vantagem
apreciável.
 
13. Peões passados devem ser bloqueados
pelo rei.
 
14. Uma torre na sétima horizontal é
compensação suficiente por um peão a
menos.
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15. As torres devem situar-se detrás dos
peões passados.
 
No quarto volume de seu fantástico
‘Tratado General de Ajedrez’, que trata da
estratégia superior, o mestre argentino
Roberto Grau afirma que os finais de
partida mais comuns são disparados os de
torres e peões. 
 
A razão é clara, já que as torres são as
últimas peças a entrarem em jogo e por
isso demoram mais a se expor. Por
conseguinte, as possibilidades e troca em
relação às demais peças são relativamente
menores. 
 
Já os peões, como existem muitos no
tabuleiro, ainda que façamos algumas
trocas (sobretudo com os peões centrais,
que são os que vão mais cedo à luta)
ainda sobram alguns sobre o tabuleiro.
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Sabemos pela literatura enxadrística que
ao redor de 40% das partidas chegam a
um final, quem dominar os finais de torres
e peões (já dito, como sendo o mais
frequente) levará muita vantagem em
relação aos seus concorrentes.
 
A torre possui muitos recursos, tanto no
ataque quanto na defesa, e por isso é o
final mais complexo que temos no xadrez.
Muitos jogadores que já chegaram à
maestria não dominam bem esse tipo de
final, tamanha a variedade de posições
possíveis. 
 
Para a assimilação de tanta informação,
devemos buscar as posições típicas, as que
mais se repetem na prática. Dessa forma,
um estudo preliminar do final de torres e
peões passa forçosamente pela
compreensão de três posições básicas:

172



Sabemos pela literatura enxadrística que
ao redor de 40% das partidas chegam a
um final, quem dominar os finais de torres
e peões (já dito, como sendo o mais
frequente) levará muita vantagem em
relação aos seus concorrentes.
 
A torre possui muitos recursos, tanto no
ataque quanto na defesa, e por isso é o
final mais complexo que temos no xadrez.
Muitos jogadores que já chegaram à
maestria não dominam bem esse tipo de
final, tamanha a variedade de posições
possíveis. 
 
Para a assimilação de tanta informação,
devemos buscar as posições típicas, as que
mais se repetem na prática. Dessa forma,
um estudo preliminar do final de torres e
peões passa forçosamente pela
compreensão de três posições básicas:
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POSIÇÃO DE PHILIDOR
 
O mestre francês François-André Danican
Philidor (1726-1795) apresentou no ano de
1777 um estudo que está vigente até os
dias de hoje.
 
Trata-se da conhecida “Posição de
Philidor”, um plano defensivo simples
para o lado que luta pelo empate no final
de torre e peão x torre. Vejamos:
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As pretas devem situar seu rei na coluna
de promoção do peão. Já a torre manter-
se-á sua posição nesta fileira até que o
peão atinja a sexta fileira. Só então irá
para a primeira fileira aplicar os xeques
de longa distância pelas colunas.
 
1.e5 Ta6 2.Tb7 Tc6 3.e6 Tc1! 4.Rf6 Tf1+ e as
brancas não podem fugir dos xeques sem
abandonar a proteção do peão. A partida
então terminará empatada.
 

PONTE DE LUCENA
 
O jogador e escritor espanhol que viveu
entre os séculos XV e XVI, Luis Ramirez
Lucena, deixou seu legado na posição do
diagrama e similares, onde o jogador com
vantagem conseguirá vencer graças à
instrutiva “Ponte de Lucena”.
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1.Tc2+ Rb7 2.Tc4 (o lance-chave para se
fazer a “ponte”) Tf2 3.Rd7 Td2+ 4.Re6
Te2+ 5.Rf6 Tf2+ 6.Re5 Te2+ 7.Te4 e eis a
vitória das brancas.
 

MANOBRA DE CHERON
 
Um outro tema interessante nos finais de
torre e peão x torre é quando o rei está
“cortado” pela torre adversária, não
sendo possível ele se aproximar do peão
para ajudar na defesa.
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O método é o da interposição,
apresentado pelo analista e compositor
francês André Cheron (1895-1980), em
1926.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Rb5 Td8 (aí está a manobra salvadora)
2.Tc4 Tb8+ 3.Ra4 Rd7 4.a6 Tc8 5.Tb4 Th8
6.Ra5 Rc7 7.a7 Th5+ 8.Ra4 Th8 9.Ra5 Th5+
e o jogo termina em empate.
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O leitor atento pôde observar que a
questão é estudar as situações peculiares.
 
Naturalmente, não só nesses finais de
torres e peões como também nos demais,
sempre procurando assimilar a manobra-
chave que deu o ganho ou proporcionou o
empate. 
 
A ideia certamente se repetirá em outros
finais, onde a adequaremos em função da
posição das peças.
 
Deve-se estudar particularmente os finais
de peões. Em boa parte dos finais de
torres e peões, peças menores e peões, e
peças maiores e peões, pode-se passar a
um final puro de peões mediante as trocas
que ocorrem constantemente. Conhecendo
os fundamentos dos finais de peões
saberemos se a troca é vantajosa ou não.
 
Não devemos nos esquecer também de
estudar oposição, lei do quadrado,
triangulação, casas conjugadas etc. Tudo
o que há de básico nos finais, o estudante
que pretende evoluir não pode ignorar.178



PARTIDAS ILUSTRATIVAS
 

PARTIDA 1
 

Euwe, Max - Menchik, Vera [D63]
Hastings 1930

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.Bg5 Cbd7 5.e3
Be7 6.Cf3 0–0 7.Tc1 a6 8.cxd5 exd5 9.Bd3
c6 10.0–0 Ce4 11.Bf4 Cxc3 12.Txc3 Te8
13.Db1 Cf8 14.b4 Cg6 15.Bg3 Bd6 16.a4
Bxg3 17.hxg3 Bd7 18.Tfc1 Df6 19.b5 axb5
20.axb5 Tec8 21.Dc2 Dd8 22.bxc6 Txc6
23.Tc5 Txc5 24.dxc5 Ta5 25.Db2 Da8
26.Db6   Cf8   27.Ce5   Ta1   28.Tb1   Txb1
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29.Bxb1 Be6 30.Rh2 Cd7 31.Cxd7 Bxd7
32.Dc7 Dc8 33.Dxc8+ Bxc8 34.Ba2 Be6
35.Rg1 Rf8 36.Rf1 Re7 37.Re2 Rf6 38.Rd3?!
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Posição após 38.Rd3?!
 

O rei das brancas quer chegar na casa d4.
As pretas impedirão isso com Re5; e se as
brancas responderem com f4+, as pretas
tentarão contra-atacar com Rf5 e Rg4.
Euwe jogou uma continuação menos exata,
que colocou sua vitória em risco. 

180



38.Bb3!! era o lance profilático exato,
seguindo depois 38...Re5 39.f4+ Rf5
40.Bd1! que permitiria às brancas
aproveitassem sua vantagem posicional de
forma convincente. 
 
Após 40...Rg4 41.Rf2+ Rf5 42.Bf3! g5
43.g4+ Rf6 44.Re2! Bd7 45.Rd3 Bc6
46.Rd4 gxf4 47.exf4 Re6 48.g5 Rf5 49.g3
a vantagem é decisiva.
 
38...Re5 39.g4 
 
Também é possível 39.f4+ Rf5 40.Re2
(40.Rd4 Rg4 41.Bxd5 Bxd5 42.Rxd5 Rxg3=)
40...Rg4 41.Rf2 d4! (41...h5 42.Bb3 g6)
42.Bxe6+ fxe6 43.exd4 g6.
 
39...g5!
 
Caso as pretas joguem 39...Bxg4? 40.f4+
Re6 41.e4 Re7 42.Bxd5 Bc8 43.Rc4! dará
vantagem decisiva às brancas.
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Posição após 39...g5!
 
40.g3 Bxg4 41.f4+ gxf4 42.gxf4+ 
 
Se 42.exf4+ Re6 43.Rd4 Bf3 com
igualdade.
 
42...Rf6 
 
No caso de 42...Re6!? 43.e4 Re7 44.Bxd5
(44.exd5) 44...Bc8 (44...h5!? 45.Bxb7 h4)
45.Re3! f6 46.f5 e as pretas perdem.
 
43.Bxd5 Bc8 44.Bf3?
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Posição após 44.Bf3?
 

Brancas vigiam o peão passado, mas
agora o rei das pretas consegue chegar a
c7. Se 44.Rc4? Be6!, comparando esta
posição com a posição anterior após
...Bxg4?, aqui as pretas têm um peão de
h7 passado. 
 
Então isso já exclui 44.Rc3 Re7 45.Rb4 h5!
46.Rb5 h4 47.Rb6 h3 48.Rc7 Be6 49.Bxb7
Bc4 avançando o peão de h, dando às
pretas contra-ataque: 50.Bh1 Bf1 51.c6 Bg2
52.Rb8 Bxh1 53.c7 Bf3!? (53...Bb7 54.Rxb7
h2 55.c8D h1D+±) 54.c8D h2. 44.e4!? Re7
45.Re3! 183



As brancas mantêm chances reais de
ganho por meio de 45...f6 46.f5! Rd8
47.Rf4 Rc7 48.e5! fxe5+ 49.Rxe5 Bd7 50.f6
Be8 51.Re6 h6 52.Re7 Bg6 53.Bf7 Be4
54.Bh5 Bd5 55.Bg4.
 
44...Re7 45.Rc4 Rd8 46.Rd5?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 46.Rd5?!
 

Se 46.Rb5 Rc7 e as pretas estão melhores.
 
46...b6! 47.c6? 
 
Com 47.Bh5 chega-se ao empate.
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47...Rc7 48.Re5 Be6 49.f5 Bb3 
 
Euwe não percebe o perigo. Ele deveria se
contentar com o empate depois de 50.
Bh5.
 
50.Rf6 b5 51.Rg7?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 51.Rg7?
 

O erro decisivo. É mais forte e mais lógico
51.e4!.
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51...b4 52.Rxh7 Bc2 53.Rg7 b3 54.Bd5 b2
55.Ba2 Rxc6 56.f6 Rd6 57.e4 Bxe4 58.Rxf7
Bd5+ 59.Bxd5 b1D 60.Rg7 Dg1+ 61.Rf8
Rxd5 0–1
 

PARTIDA 2
 

Adams, Michael – Azmaiparashvili, Zurab
Alekseyevich [B07]

França, 2003
 
 
 
 
 
 
 
 

1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 e5 4.dxe5 dxe5
5.Dxd8+ Rxd8 6.Bc4 Re8 7.Cf3 Bd6 8.Bg5
Cbd7 9.0–0–0 a6 10.a4 b6 11.The1 Bb7
12.Bxf6 Cxf6 13.Cg5 Tf8 14.f4 h6 15.Cf3
Cd7 16.Cd5 b5 17.Bb3 Bc6 18.axb5 axb5
19.Rb1 Ta7 20.c3 f6 21.fxe5 Cxe5 22.Cd4
Rd7 23.Cb4 Tfa8 24.Cbxc6 Cxc6 25.Cxc6
Rxc6 26.Bd5+ Rb6 27.Bxa8 Txa8
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Posição após 27...Txa8
 

A seguinte posição do GM Adams é
altamente instrutiva. Este é o tipo de
posição que muitos considerariam uma
vitória fácil. Contariam as peças,
observariam que as pretas não têm nada
de especial para compensar a perda da
qualidade e concluiriam que as brancas
devem vencer no devido tempo. No
entanto, apesar da clara vantagem
material, as brancas têm muito trabalho
para ganhar. O segundo jogador não tem
quebras de peões e, na verdade, só
contam com duas ilhas de peões. 
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As torres têm muitas linhas abertas para
operar, mas não existem alvos claros para
atuarem. A posição das pretas é bastante
sólida e o bispo tem as casas d6 e e5 para
se apoiar. Outro problema é que não há
uma maneira simples de devolver a
qualidade e obter vantagem, algo que
sempre deve ser levado em conta. A
primeira coisa a fazer nessas
circunstâncias é melhorar a colocação de
todas as peças.
 
28.h3 h5 29.Rc2 h4 30.Td5 Th8 31.Te2 Th6 
 
Mais robusto seria 31...Ta8, porém as
brancas ainda podem empregar o mesmo
plano da partida.
 
32.Rb3 Rc6 33.c4! 
 
Nada muito engenhoso. Mas, a troca de
peões abre um pouco a posição e melhora
o potencial das torres. 
 
O rei também tem possibilidade de
avançar ainda mais na ala da dama.
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Posição após 33.c4!
 

33...bxc4+ 34.Rxc4 Th8 35.Tc2 Rd7 36.b4
Re6 
 
Caso as pretas joguem 36...Ta8, as
brancas dominam a coluna com 37.Ta5.
 
37.Ta2 Th6 38.b5 Be5
 
Isso permite que as brancas façam novas
incursões no campo adversário, mas
outras alternativas não parecem também
boas. Se 38...Tg6 39.Th5; e 38...Be7
39.Ta6+ Rf7 40.Td7.
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Se as pretas defendem a ala da dama com
38...Th8 39.Ta6 Tb8 40.Tc6 Rd7, então as
brancas invadem através da outra ala:
41.Th5 g5 42.Th7+ Re6 43.Thxc7.
 
39.Rc5 Tg6 40.Rc6 Tg3 41.Tc2 Tb3 42.Td8 
 
A pressão continua. Observe que a ideia
de sacrificar a qualidade para ganhar o
peão de c7 está sendo temporariamente
frustrada pela torre preta tomando o peão
de b5.
 
42...Re7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 42...Re7
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Depois de 42...Tb4 43.Te8+ Rf7 44.Txe5!
fxe5 45.Tc5 Txe4 46.Rxc7 e esse final as
brancas vencem facilmente.
 
43.Td7+ Rf8 44.Ta2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 44.Ta2
 

Ameaçando mate!
 
44...Tc3+ 45.Rb7 Rg8 46.Tdd2 
 
Pretendendo colocar uma torre em c2.
 
46...Tb3 47.Rc6 Tc3+ 48.Rd7 Tc4
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E se 48...Tb3 então 49.Td5, seguido por
Tc2 e Txc7.
 
49.Tac2 Tb4 50.Td5 Txe4 51.Txc7!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 51.Txc7!
 

O peão de b5 decidirá a contenda.
 
51...Te2 52.b6 Tb2 53.b7 Rh7 54.Rc8 Bxc7
55.Rxc7 1–0
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PARTIDA 3
 

Pein, Malcolm - Ward, Chris
Londres, 1997

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As pretas têm um peão a mais e estão
procurando promovê-lo. 
 
As brancas poderiam empatar se o rei
fosse capaz ficar na frente do peão e
colaborar com a defesa. 
 
Infelizmente, o próximo passo das pretas
garante que não será possível ao rei das
brancas auxiliar a defesa do avanço do
peão.
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60...Te2! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 60...Te2!
 
A continuação mais precisa e esse lance de
"corte" do rei é muito comum em finais de
torres. 
 
Caso o adversário jogue 60...c3 61.Re3
Th2 62.Rd3 c2 as brancas empatam com
um simples Ta1 e depois a torre em c1.
 
61.Rf3 Te7
 
Permanecendo na coluna "e" para manter
o rei branco cortado. 194



62.Rf2 Rc6 63.Rf3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 63.Rf3
 
As brancas relutam em afastar sua
própria torre, pois isso permite que o rei
das pretas apoie o peão. Mas, não há
outro jeito.
 
63...Rb6 64.Td5 c3 65.Th5 
 
Depois de 65.Td3 Tc7! (ao invés de 65...c2
66.Tb3+! Ra5 67.Tc3) 66.Re2 c2.
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65...c2 66.Th1 Tc7 67.Tc1 Rb5 68.Re2 Rb4
69.Rd2 Rb3 70.Th1 Rb2! 0–1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 70...Rb2!
 
As pretas protegem a casa de promoção
do peão, sendo impossível para as
brancas se defenderem. Assim, elas
abandonam.
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Pilar Análise/Cálculo
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"A mestria no xadrez consiste
essencialmente em analisar as

posições com precisão" -
Botvinnik

 
Poucos jogadores que conheço sabem
analisar corretamente. Olhar uma dada
posição e tirar dali conclusões capazes de
mostrar qual é o caminho correto a seguir
é uma tarefa que exige uma boa “cultura
enxadrística”.
 
A melhora na análise surge como
consequência natural do progresso nos
cinco pilares que precederam nosso
estudo: abertura, meio-jogo, final,
estratégia e tática. Quanto mais subsídios
a pessoa tiver desses elementos, tanto
mais fácil será para ela lidar com a
análise.
 
Para uma análise confiável deve-se
dominar sobretudo o cálculo, tido como o
principal fator de sucesso no xadrez.
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Tomemos emprestada agora a árvore do
cálculo (conhecida ainda por “árvore da
análise” ou também por “árvore de
Kotov”), de autoria do treinador
Alexander Kotov. Segundo ele, há três
tipos de cálculo: tronco, arbusto e
ramagem. Para cada um deles existe um
processo diferenciado de tratamento.
 
Tronco: cálculo com uma só variante.
 
Arbusto: cálculo de variantes que tem um
ou dois lances.
 
Ramagem: cálculo complexo, contendo
grande quantidade de variantes extensas.
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Por que Kotov se interessou por esse
assunto? Apesar de ter um nível invejável
de jogo, percebeu que era falho em certo
aspecto, pois frequentemente se via
apurado no tempo. 
 
Enfrentando o problema, chegou a
conclusão que muita gente estava à sua
frente, no tocante a previsão de jogadas.
Inclusive, o próprio Kotov diferenciou um
grande mestre de um jogador comum,
como sendo a capacidade de previsão de
melhores jogadas que o primeiro possui
em relação ao segundo.
 
Numa entrevista do GM Giovanni Vescovi
publicada no Clube de Xadrez Online, ele
foi categórico em dizer também que, em
sua opinião, a diferença entre um jogador
apenas forte e outro muito forte, residia
justamente na capacidade de cálculo de
cada um.
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Mas, voltando ao Kotov, como ele
diagnosticou sua deficiência em conseguir
"ver" os lances, e como não existia na
época literatura específica relativa ao
assunto, tentou desenvolver métodos de
treinamento dessa habilidade e concluiu
um excelente trabalho, a sua “árvore de
variantes”.
 
Vamos ver a humildade de Kotov nos
mostrando uma partida que ele perdeu
para Panov, e que provocou a sua reação,
no sentido de melhorar seu próprio jogo.
Assim se expressou Kotov: 
 
"Nas minhas análises, concluí que minha
principal deficiência não era o
conhecimento superficial das aberturas ou
a pobre técnica do final, senão minha
fraca compreensão do meio-jogo. 
 
Meu pior defeito era a incapacidade de
analisar variantes.
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Pensava demasiadamente em posições
simples, que me levavam a um apuro de
tempo. Ademais, cometia sérios erros
quase sempre. Finalmente, depois da
partida sempre descobria que meu
oponente havia visto muito mais no
tabuleiro que eu. Estava claro para mim,
que teria de trabalhar muito duro para
dominar a técnica das análises. 
 
Numa partida que joguei contra Panov,
após: 
 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.c4 Bg7 4.Cc3 0–0 5.g3
d6 6.Bg2 Cc6 7.d5 Cb8 8.0–0 e5 9.e4
Cbd7 10.Dc2 a5 11.a3 Cc5 12.Be3 Cg4
13.Bxc5 dxc5 14.h3 Ch6 15.Tab1 Te8 16.Cd2
f5 17.b4 Bf8 18.Ca2 Cf7 19.Rh2 f4 20.Cb3
axb4 21.axb4 cxb4, chegou-se à posição
do diagrama abaixo:
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Posição após 21...cxb4
 

O ataque das brancas sobre o flanco  da
dama, assim me parecia, estava se
desenvolvendo por um caminho lógico e
sistemático. Acreditava que a horrorosa
disposição das peças negras era uma
prova de suas sérias dificuldades
posicionais. 
 
Achei por bem avançar meu peão do
bispo. 
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22.c5 Cg5
 
Depois deste lance, vi claramente que as
negras possuíam ameaças muito
perigosas. O perigo estava em que as
peças de seu flanco do rei, sobre as quais
eu havia pensado que davam a impressão
de indolência, falta de cooperação,
estavam trabalhando muito bem,
enquanto que as minhas peças,
escrupulosamente situadas, eram
incapazes de evitar suas fortes ameaças.
 
Seguiu-se. 
 
23.Tfd1 f3 24.h4 Cxe4 25.Bxf3 Txa2
26.Dxa2 Cc3 27.Dd2 Df6
 
As negras têm a partida ganha. O final foi
um castigo ao meu infundado otimismo.
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Posição após 27...Df6
 

28.Bg2 e4 29.Tbc1 Cxd1 30.Txd1 Dc3
31.De3 Bf5 32.Rg1 Dxe3  
 
E as pretas ganharam facilmente o final. 
 
33.fxe3 Bh6 34.Te1 Te5 35.Bf1 c6 36.dxc6
bxc6 37.Bc4+ Rf8 38.Rf2 Bg4 39.Rg1 Re7
40.Rg2 Tf5 41.Be2 Bxe2 42.Txe2 Td5
43.Rf2 Td3 44.Ca5 Rd7 45.Cc4 Re6 46.g4
Rd5 47.Cb2 Ta3 48.Td2+ Rxc5 49.g5 Bg7
0-1
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Depois da partida, analisamos todas as
variantes possíveis. Panov me disse que
uma vez feito 22...Cg5, pensava que as
brancas não teriam boa defesa. Se: 
 
23.Tfe1 f3 24.Bf1 (se 24.h4 Cxe4 25.Txe4
fxg2 com terríveis ameaças de 26...Dxd5;
26...Dd7; 26...Bf5) Bxh3 25.Bxh3 Cxh3
26.Rxh3 Dg5 27.g4 Be7 28.Rg3 Df4+
29.Rh3 Dh6+ 30.Rg3 Bh4+ 31.Rxf3 Tf8+
32.Rg2 Txf2+ 33.Dxf2, com as negras
ganhando a dama. 
 
Toda a manobra das negras – seu original
plano e o inesperado sacrifício – é
atrativo. Estas possibilidades, que
estavam ocultas na posição, continuavam
sendo um mistério para mim. Eu não havia
examinado nenhuma das operações
táticas percebidas por Panov.
 
Eis o que escrevi sobre as más
interpretações que dei a esta partida:
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Não fui capaz de encontrar uma só das
variantes e combinações. Nem sequer
suspeitava que havia uma combinação
cercando a jogada 24, e me vi
surpreendido quando Panov me mostrou.
Por isso minha maneira de pensar está
baseada em planos e princípios gerais
completamente dissonantes com a posição. 
 
Das 17 partidas do Campeonato de
Moscou, estive seriamente apurado no
tempo em 12 delas. Em lugar de me
preocupar por que o fazia, jogava mal,
passando a maioria do tempo em
considerações gerais e mesclando
variantes. 
 
Cheguei à conclusão de que em suas
análises muitos jogadores cometem várias
faltas. Alguns examinam profundamente
umas poucas linhas, outros analisam um
grande número de variantes, ainda que só
existam possibilidades de duas ou três
jogadas. A solução correta é encontrar o
termo médio, especialmente quando se
está jogando contra um tempo limitado.
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Também ficou claro para mim que a
habilidade de orientar-se no labirinto das
possíveis variantes não é só um dom
natural, senão também o resultado de
sérios e prolongados esforços, com muito
treinamento".
 
Se Kotov tinha dificuldades, imagina nós!
 
Em entrevista dada ao CXOL, Luiz Roberto
da Costa Jr, renomado teórico e analista
brasileiro e autor do livro "A Arte da
Análise", deu as seguintes sugestões para
fazermos uma boa análise:
 
1. Tenha espírito crítico, qualquer análise
pode ser refutada, mesmo
uma feita por Kasparov; 
 
2. Banco de partidas atualizado é
fundamental para consultas; 
 
3. Analise a posição tanto de brancas
como de pretas com imparcialidade;
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4. A sua própria avaliação é mais
importante do que a da ECO ou do
Informador;
 
5. Qualquer avaliação de uma posição
deve ser comprovada no tabuleiro e com
análises; 
 
6. Finais com cinco peças já estão
matematicamente analisados, mesmo
assim tente entender as ideias
estratégicas; 
 
7. A avaliação de um software só é
correta se o fator correlação de material
for o mais importante; 
 
8. Modificação na estrutura de peões,
possibilidade de troca de damas e a
posição do rei influenciam na avaliação e
o software pode estar errado; 
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9. Isole-se num ambiente reservado,
determine o que quer analisar (partida
inteira ou posição teórica), avalie a
posição, escolha as jogadas candidatas e
estabeleça as variantes mais relevantes;
 
10. O subconsciente continua funcionando,
revise a análise após alguns dias e depois
a publique se assim o desejar. Revise
análises antigas para ver sua
evolução/progresso como enxadrista.
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PARTIDA 
 

Carlsen, Magnus - Dolmatov, Sergey
Rússia, 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Cf3 f5 2.d3!? 
 
A ideia de 2.d3!? nessa posição foi
mencionada no livro 'SOS - Aberturas
Surpresas', de Jeroen Bosch, no entanto é
difícil saber o quanto Carlsen estava
familiarizado com esse lance. O ponto é
que Carlsen primeiro faz algo criativo,
mas sólido, e depois simplesmente jogau
seu próprio jogo, algo que ele faz melhor
que Dolmatov nesta partida.
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2...d6 
 
2...Cf6 permitiria 3.e4!? fxe4 4.dxe4 Cxe4
5.Bd3 Cf6, um Gambito From então
invertido. Este gambito é perigoso e difícil
de jogar, mas as pretas certamente
optaram pela melhor jogada.
 
3.e4 e5 4.Cc3 Cc6?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 4...Cc6?!
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O lance mais natural é 4...Cf6! para
manter o controle sobre e4. Agora, as
brancas aproveitam corretamente a
iniciativa e exploram o enfraquecimento
da ala do rei, proporcionado pelo
primeiro movimento.
 
5.exf5 Bxf5 
 
A jogada 5...Cf6 não seria melhor, pois as
brancas ficam superiores depois de 6.d4!
 
6.d4! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 6.d4!
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Após esse lance, não há algo que leve as
pretas a equilibrarem.
 
6...Cxd4 
 
O melhor. Depois de 6...Cf6 7.Bb5! e4 8.d5
a6 9.Cd4 axb5 10.Cxf5 Ce7 11.Cg3 as
pretas sofrem com as casas fracas na ala
do rei e têm problemas com o
desenvolvimento do bispo em f8. Pior
ainda é 6...e4, porque as brancas
respondem com 7.d5! exf3 8.dxc6 fxg2
9.Bxg2 b6 10.0–0 e ficam em posição
muito confortável.
 
7.Cxd4 exd4 8.Dxd4 Cf6 9.Bc4 c6 
 
Dolmatov, sem dúvida, esperava poder
jogar ...d5, e ele precisa fazê-lo para que
o rei fique fora de perigo. Como isso se
mostra muito lento, sua posição já deve
ser considerada comprometida.
 
10.Bg5 b5!?
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Posição após 10...b5!?
 

É difícil entender por que o grande mestre
jogou assim, pois depois que o bispo se
retira as pretas apenas enfraqueceram
sua posição. 
 
Aqui as pretas querem simplesmente
sobreviver à abertura. Porém depois de
...0–0–0 o peão fica pendurado. 
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Portanto, Dolmatov tenta ganhar um
tempo agora quando as brancas não
podem ignorar a ameaça ao bispo.
 
De qualquer forma, depois de 10...d5 11.0–
0–0 Be7 12.The1 as pretas têm chances
pequenas de sobreviver após 12...0–0
13.De5.
 
11.Bb3 Be7 12.0–0–0! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 12.0–0–0!
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Esta posição retrata muito bem a questão
do desenvolvimento rápido. 
 
O principal motivo para as brancas
dominarem a ala da dama em vez da ala
do rei é porque Carlsen coloca a torre na
coluna aberta mais rapidamente.
 
12...Dd7 
 
As pretas não vão escapar. Depois de
12...h6 13.Bxf6 Bxf6 14.The1+ Rf8 15.Dxd6+
Dxd6 16.Txd6 Tc8 17.Be6 Bxe6 18.Texe6,
estão com um final perdido.
 
13.The1 Rd8 
 
Este movimento parece ingênuo, mas
Dolmatov com certeza ficou preocupado
com a perspectiva de 13...0–0–0 14.g4!
Bxg4 15.Txe7 Dxe7 16.Dxg4+ e as pretas
estão em grandes apuros.
 
14.Txe7!
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Posição após 14.Txe7!
 

A eliminação da defesa das casas pretas é
óbvia nesta posição em que os peões
cobrem principalmente as casas brancas.
Agora as brancas podem fazer o que bem
entender. Um ponto instrutivo é que o
valor individual das peças não importa
muito aqui, pois não enfrentaremos um
final de partida. E nenhuma peça no
tabuleiro, por mais poderosa que seja,
pode atacar uma casa mais de uma vez! 
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No ataque, onde a batalha é
frequentemente levada a um número
limitado de casas, o principal é ter o
máximo de peças possível. Portanto, é
difícil considerar o sacrifício de qualidade
como um sacrifício real.
 
14...Dxe7 15.Df4 Bd7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição após 15...Bd7
 

Outro lance como 16.Txd6+ decidiria
igualmente a partida.
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16.Ce4 d5 
 
O natural 16...Tf8 perde para 17.Cxd6 h6
18.Db4 a5 19.Dc5 Tb8 20.Da7 e o domínio
do cavalo fica claro.
 
17.Cxf6 h6 18.Bh4 g5 
 
E se 18...Tf8 19.Cxd5!, ganhando.
 
19.Dd4 1–0
 
Sinalizando uma ameaça para a torre em
h8. As pretas já tiveram lições suficientes
por hoje e abandonaram!
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Planilha de
Treinamento
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O enxadrista ambicioso, aquele que está
realmente decidido a evoluir e atingir
altas performances, deve ter uma Planilha
de Treinamento para seguir.
 
Esportes como atletismo e natação, dentre
vários outros, também têm suas planilhas,
onde os treinadores montam as atividades
da semana para seus alunos seguirem.
 
Uma planilha ideal para um enxadrista
amador é de 12 horas semanais pelo
menos, onde ele gastará 1 hora para cada
um dos 6 pilares e mais 6 horas para a
prática, fazendo sessões de 1 hora cada.
 
Assim, se estudarmos e praticarmos
xadrez 6 dias por semana e folgarmos 1
dia, a cadência ideal é um pilar da teoria
ao dia e um sessão de prática de 60
minutos cada, sempre estudando primeiro
e jogando em seguida.
 
Já um jogador profissional, naturalmente,
estuda e joga muito mais que 12 horas por
semana.
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Para se chegar à maestria e se manter
atualizado, jogadores profissionais podem
estudar até 4 horas ao dia - alguns até
muito mais que isso. 
 
Semelhante mesmo às profissões como
médico, engenheiro, advogado, professor
etc., que o profissional passa de 6 a 8
horas ao dia envolvido com seu trabalho.
 
Seja você enxadrista profissional ou
amador, recomendo fortemente que tenha
sua planilha de treinamento e vá
anotando nela seus estudo e prática
diárias, inserindo nela quais pilares está
priorizando e os progressos neles.
Inclusive, as alterações de rating. Este,
por ser a força técnica relativa do
jogador, é um importante sinalizador de
progresso.
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Modelo de Planilha
 

Cronograma
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Exercícios
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ABERTURA
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ABERTURA
 

Exercício 9                         Exercício 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pretas jogam e ganham Brancas jogam e ganham
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GABARITO - ABERTURA
 

1) 1...Cxf7 2.Cxf7 Be6 3.Dxb7 Tb8 4.Dxb8+ Cxb8
5.Cxh8 0–1
 
2) 1.Bxf7+ Cxf7 2.Ce6 Da5+ 3.Bd2 Db6 4.Cxg7+
Rf8 5.Ce6+ Rg8 6.Dg4+ 1–0
 
3) 1...Bxh2+ 2.Rf1 [2.Rxh2 Cxf2 3.De2 Cxd3] 0–1
 
4) 1.Bxg6 hxg6 [1...Cxd1 2.Bxf7+ Re7 3.Bg5+ Rd6
4.Cc4+ Rc5 5.Bxd8] 2.De2 Cxh1 3.Cc6+ Be7
4.Cxd8 1–0
 
5) 1.Bxf7+ Rxf7 2.Ce6 Rg8 [2...Rxe6 3.Dd5+ Rf6
4.Df5#] 3.Cxd8 1–0
 
6) 1...Bg4 2.Cbd2 h5 3.h3 h4 4.Bh2 Bh5 5.c3 g4
0–1
 
7) 1...Cg4 2.h3 Bxf2+ 3.Rh1 Bf5 0–1
 
8) 1.Txf4 Ce2+ 2.Dxe2 exf4 3.e5 De7 4.Bxf6 Dc5+
5.Rh1 1–0
 
9) 1...Dh1+ 2.Rxh1 Cg3+ 3.Rg1 Th1# 0–1
 
10) 1.Bg5 c5 2.Bxf6+ Rc7 3.Bxh8 1–0
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TÁTICA
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TÁTICA
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TÁTICA
 

Exercício 9                         Exercício 10
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GABARITO - TÁTICA
 

1) 1.Tg8+ Rxg8 2.Dxf6 1–0
 
2) 1.Df6+ Bxf6 2.Bxf6# 1–0
 
3) 1.Dxf6+ Bxf6 2.Tg8# 1–0
 
4) 1.Bh7+ Rxh7 2.Txf8 1–0
 
5) 1...Cf3+ 2.gxf3 Tg6+ 3.Rh1 Cf2# 0–1
 
6) 1...Dxc2+ 2.Rxc2 Cd4+ 3.Rb1 Cc3+ 4.bxc3 Tb8+
5.Bb7 Txb7+ 6.Ra1 Cc2# 0–1
 
7) 1...Dh2+ 2.Rxh2 Bf2+ 3.Bh6 Txh6# 0–1
 
8) 1.Ta8 Dxa8 [1...Da2 2.Txa4 Dg8 3.Ta8 Dxa8
4.Bf3+] 2.Bf3+ Rc5 3.Bxa8 1–0
 
9) 1...Dh5+ 2.gxh5 g5# 0–1
 
10) 1.Bxf7+ Dxf7 2.Ta8+ Rh7 3.Dxf7 1–0
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ESTRATÉGIA
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ESTRATÉGIA
 

Exercício 5                        Exercício 6
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239



ESTRATÉGIA
 

Exercício 9                        Exercício 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brancas jogam               Brancas jogam
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GABARITO - ESTRATÉGIA
 

1) 1.cxd5 exd5 2.C1c3
 
2) 1.Bf3 Cf6 2.e5 Cxe5 3.Cxe5
 
3) 1.Bxe4 dxe4 [1...f5 2.Bf3] 2.Tf2 g5 3.Tc2
 
4)  1.Cc4 Bf6 2.Ce3 Da7 3.d5 Ca5
 
5) 1.h5 Ce5 2.Ch4 De6 3.f4
 
6) 1.Ce5 g6 2.Cc4 b5 3.Ce3
 
7) 1.Ch4 Tae8 2.Te1 Rh8 3.Dh5
 
8) 1.Bd7 Rc5 2.h3 Rd6 [2...Rxc4 3.g4] 3.Bb5
 
9) 1.Cd3 Da5 2.Da2 Tc3 3.Ce5
 
10) 1.Dg3 Cxd4 2.Bxd4 Bc6 3.Tad1
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MEIO-JOGO
 

Exercício 1                        Exercício 2
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MEIO-JOGO
 

Exercício 5                        Exercício 6
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MEIO-JOGO
 

Exercício 9                         Exercício 10
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GABARITO - MEIO-JOGO
 

1) 1.Cxf3 exf3 2.Dg7+ Rxg7 3.gxh4 Rh8+ 4.Rh1 1–0
 
2) 1...Txg3+ 2.Txg3 Tg8 3.f6+ Cxf6 4.Dxf6+ Rxf6
5.Txg8 0–1
 
3) 1...Bxc4 2.Dxc4 Td1+ 3.Txd1 Dxc4 0–1
 
4) 1.Txc8 Dxc8 2.Dg6 Dc1+ 3.Rh2 Db1 4.Dxb1 1–0
 
5) 1.Td7 Bxd7 [1...Cxd7 2.Bxh7+ Rh8 (2...Rf8
3.Dxf7#) 3.Cxf7#; 1...Dxd7 2.Cxd7 Cxd7 3.Bxh7+
Rf8] 2.Bxh7+ Cxh7 3.Dxf7+ Rh8 4.Cg6# 1–0
 
6) 1...Df1 2.Cxf1 Txg2+ 3.Rh1 Txf2+ 4.Rg1 Tg2+
5.Rh1 Tg8+ 6.Rh2 Cf3+ 7.Rh1 Tg1# 0–1
 
7) 1...Tf2 2.Bxf4 [2.d5 Ch3+ 3.Rh1 Bxd5+ 4.Ce4
Bxe4#; 2.Txf2 Te1+ 3.Tf1 Ch3#] 2...Tg2+ 3.Rh1
Txg3+ 4.d5 Bxd5+ 5.Tf3 Bxf3# 0–1
 
8) 1.Dxg6 hxg6 [1...Tad8] 2.Tf3 Te6 3.Bxe6 De7
4.Th3+ Dh4 5.Txh4# 1–0
 
9) 1.Th8+ Rg6 2.f5+ exf5 3.Dxh6+ gxh6 4.Tag8#
1–0
 
10) 1.Cf6+ gxf6 [1...Dxf6 2.Dh3 Dh4 3.Dxh4 f6
4.Dh7+ Rf7] 2.Dh4 Tcd8 3.Dh7# 1–0 245



FINAL
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Exercício 5                        Exercício 6
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FINAL
 

Exercício 9                         Exercício 10
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GABARITO - FINAL
 

1) 1...d1D+ 2.Dxd1 Cf2+ 3.Rg3 Cxd1 0–1
 
2) 1.Rg3 Rf1 2.Ta1+ Re2 3.Txh1 1–0
 
3) 1...b4+ 2.Dxb4 Bxa5 0–1
 
4) 1.Dd5 Txa6 2.Dxd7 1–0
 
5) 1...Ce4 2.Ba7 [2.Bc1 Cf2#] 2...Cg3# 0–1
 
6) 1.Df4+ Dxf4 2.Tg6# 1–0
 
7) 1...Bxb4+ 2.Rd3 Bc5 3.Db6 Bxb6 4.axb6 0–1
 
8) 1.Bb6 b4+ 2.Rc4 b3 3.axb3# 1–0
 
9) 1...Dh1 2.Df5 Rd2+ 3.Db1 Da8+ 4.Da2 Dxa2# 0–
1
 
10) 1.Bf4 b5 2.axb5 a4 3.b6 a3 4.b7# 1–0
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ANÁLISE-CÁLCULO
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ANÁLISE-CÁLCULO
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ANÁLISE-CÁLCULO
 

Exercício 9                        Exercício 10
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GABARITO - ANÁLISE-CÁLCULO
 

1) 1.Cf6 gxf6 2.Tg4 Dd4+ [2...fxg4 3.Dh7#]
3.Txd4 Te7 4.Bxf5 Tg7 [4...exf5 5.Txe7 Bxe7
6.Dxh6+ Rg8 7.Dg6+ Rf8 8.Th4] 5.Dxh6+ 1–0
 
2) 1...Cb3+ 2.axb3 Cc5 3.Dxc5 dxc5 0–1
 
3) 1...Bd1 2.Dxd1 Tag8 3.De2 Tg3 4.Txg3 Txg3
5.Dg2 [5.Dg4 Txg4] 5...Txg2+ 6.Rxg2 0–1
 
4) 1...Dh4 2.Df6+ [2.Txh4 Tg1#] 2...Dxf6 0–1
 
5) 1.Db4 Te8 [1...T2c5 2.Txe4 a5 3.Txe5 axb4
4.Txe7+ Tc3 5.a3; 1...Dg5 2.Tg3] 2.Dxe7 Txe7
3.Th3 1–0
 
6) 1...Txf3 2.Dxf3 [2.Txh4 Dxh4 3.Rxf3 Dh6 4.Dg2
Df4+ 5.Re2 Th2] 2...Dd2+ 3.Rg1 [3.Rf1 Dxb2
4.Txc5 Dxb1+ 5.Rg2] 3...Bf2+ 4.Rf1 Cd4 5.Bxd4
Dxc1+ 6.Re2 Txh1 0–1
 
7) 1.Txe5+ Be7 [1...De7 2.Txe7+ Bxe7 3.Bxe7
Rxe7; 1...dxe5 2.Dxe5+ De7 (2...Dxe5 3.Bc6+ Txc6
4.Td8#) 3.Bc6+ Txc6 4.Db8+ Tc8 5.Dxc8+ Dd8
6.Dxd8#] 2.Txe7+ Dxe7 3.Bxe7 Rxe7 1–0
 
8) 1.Dg4+ Bxg4 2.Txh6+ gxh6 3.Bf7# 1–0
 
 253



GABARITO - ANÁLISE-CÁLCULO
 

9) 1.f5 Bxf5 2.Txf6 Dxg3 3.Txf7+ Rxf7 4.Dxg3 1–0
 
10) 1.Txc6 Ce8 [1...bxc6 2.Ba6+ Db7 3.Dxc6+ Rb8
4.Dxb7#] 2.Txc7+ Cxc7 1–0
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O Espírito da Abertura – Gérson Batista e Joel
Borges; 
 
Enciclopédia (volumes A, B, C, D e E); 
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