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Xadrez
Jogo de tabuleiro quadriculado, 
peças de hierarquia com 
movimentos distintos, materiais 
em igualdade, captura de peças 
por substituição e o objetivo ou 
um deles é capturar a principal 
peça do adversário.
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Característica
O jogo de xadrez não é um jogo 
de azar, mas sim de um jogo de 
regras, táticas e estratégias. Trata-
se de um jogo de tabuleiro para 
dois jogadores. Um controlador 
das peças brancas e o outro das 
peças pretas. 
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Histórico
Existem várias referências mas uma data 
do Século VII ao norte da Índia. Com o 
tabuleiro quadriculado conhecido muitos 
séculos antes e utilizado para um jogo de 
dados. 
E neste século vem à citação mais antiga 
de um jogo que se assemelha com o 
Xadrez, mas o jogo tende a ser mais 
antigo do que isso. 
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Esse jogo era conhecido como 
Chaturanga, o qual poderia ser 
jogado em até quatro oponentes, 
onde os exércitos se enfrentavam 
no tabuleiro, sendo que este era 
composto por 4 grupos de 8 
peças determinadas como Rei 
(Rajá), Elefante, Cavalo e Barco 
(ou Carruagem), além da 
Infantaria.
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Foi por volta do Século XVII que 
o Xadrez chegou a sua forma 
definitiva, da maneira como é 
jogado até hoje.
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