
PRÁTICA DO XADREZ NA UFC

Encontros Universitários da UFC 2016

IX Encontro de Experiências Estudantis

Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues, Alana Lima dos Santos, Dayvit Keffen dos Reis
Vasconcelos, Fernando Farias Cardoso, Ícaro Dias Vieira, Wildner Lins de Souza

Sendo  um  dos  esportes  mais  populares  do  mundo,  o  xadrez  é  capaz  de
surpreender  muitos;  até  quem  não  joga  é  encantado  por  sua  beleza  e
complexidade.  Em  vários  países  o  xadrez  é  oferecido  nas  escolas  desde  a
educação  infantil.  O  esporte  ajuda  no  desenvolvimento  de  muitas  habilidades.
Auxilia  quem  pratica  no  desenvolvimento  da  maturidade  intelectual,  raciocínio
lógico-matemático,  criatividade,  habilidade  de  antecipação,  etc.  Mesmo  com
tantos  benefícios,  ainda  são  poucas  as  instituições  públicas  de  ensino  que
disponibilizam espaço apropriado à pratica do esporte. Desde 2010 a Universidade
conta com o Programa Bolsa de Incentivo ao Desporto, que objetiva incentivar os
graduandos  a  participar  de  atividades  relacionadas  ao  desporto,  contribuindo  na
sua formação. O xadrez conta com atletas-bolsistas que representam a instituição
em  competições,  treinam  constantemente  e  promovem  a  prática  do  esporte  na
Universidade.  Neste  ano  de  2016  são  quatro  bolsistas  os  responsáveis  pela
manutenção de treinamento da equipe, que também é composta por não bolsistas,
e por representar a UFC em competições em variadas esferas. Os bolsistas contam
também  com  o  auxílio  técnico  de  um  dos  melhores  treinadores  de  xadrez  do
Ceará,  um  Mestre,  título  concedido  pela  Federação  Internacional  de  Xadrez.  A
iniciativa  tem  mostrado  resultados.  Neste  ano  a  UFC  sagrou  dois  campeões
cearenses  de  Xadrez  nos  Jogos  Universitários  que  irão  representar  o  Ceará  e  a
instituição  na  Etapa  Nacional  dos  Jogos.  Além  de  uma  política  de  Assistência
Estudantil,  a prática do esporte tem se tornado uma atividade extensionista,  e já
faz  parte  da  rotina  de  servidores  e  da  comunidade.  A  iniciativa  da  Universidade
proporciona aos alunos – e aos demais interessados – a oportunidade de aprender
e praticar  xadrez no meio acadêmico.  O Programa tem trazido bons resultados e
tem se tornado um importante instrumento no desenvolvimento da modalidade e
no  aperfeiçoamento  desportivo,  acadêmico,  profissional  e  pessoal  dos
beneficiários.
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