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Capítulo 1. Primeira infância 

 
Muitos grandes nomes do Xadrez mundial tiveram o privilégio de passar a infância 

em berço enxadrístico. O pai era um bom amador, a criança cresceu no meio das pedras, 
mordeu muita Torre, babou em muito Peão, e aprendeu ao mesmo tempo a equilibrar as 
peças sobre o tabuleiro e as pernas eretas sobre o chão. 

Eu não. Algum irmão, praticante bissexto, deve ter me apresentado às peças 
quando eu estava por oito ou nove anos, e gostava mais de bola e de Monteiro Lobato. 
Mas eu apreciava coisas estúpidas como “Banco Imobiliário”, e no acervo de uma criança 
sempre há espaço para mais um joguinho qualquer. 

Eu e meu vizinho — o melhor amigo — recebemos os ensinamentos básicos e 
fomos à prática. Esses ensinamentos básicos não passavam de coisas assim: o Cavalo 
anda “em L” (duas pra lá, uma pra cá) e “pode pular”. A Torre anda “reto”. A Dama pode 
andar para “todos os lados”. O Peão pode andar duas casas na primeira vez — e a gente 
pensava que era só na primeira jogada da partida que isso valia. Por uma razão qualquer, 
eu ficava sempre com as pretas, e meu amigo com as brancas. Mas saía jogando quem 
ganhava no par ou ímpar. 

A regra mais importante para a gente era a que permitia “comer” as peças do 
adversário. Adorávamos fazer isso o tempo todo. O Rei era um objetivo secundário. Na 
verdade, não conhecemos de imediato a graça do xeque-mate. Pensávamos, e isso até é 
bem de se esperar, que devíamos comer o Rei adversário. Isso significava que o próprio 
xeque não existia. As ameaças ao Rei eram furtivas, na verdade torcíamos para que o 
adversário não as percebesse. Se ele, descuidado, mantivesse o Rei em xeque — é claro 
que isso não era um lance irregular — imediatamente comíamos seu Rei para vencer a 
partida! 

Mas logo deixamos de ser bestas, e isso parou de acontecer com freqüência. Só 
conseguíamos comer as peças comuns. Algumas vezes sobravam apenas os Reis de 
cada lado, e ainda continuávamos a jogar mais um pouco. Meninos querem ganhar, por 
isso desconhecíamos o empate, e só parávamos de mover os inúteis Reis quando 
tínhamos a certeza de que, definitivamente, nenhum de nós era mais besta, mesmo. 

Isso tudo acontecia porque ninguém nos ensinou estratégia nenhuma. 
Adorávamos, por exemplo, fazer a Torre entrar em campo. Fazíamos vários lances para 
tirar os Peões da frente e torná-las ativas. Não existia roque, nem en passant. 
“Combinação” era dizer “vamos jogar depois que eu voltar da escola”.  Promover um Peão 
a Cavalo seria considerado uma espécie de depravação. “Garfo” era uma coisa que eu 
não usava nem para almoçar (usei colher até uns dez anos, pois achava que o arroz ia 
cair pelas frestas do garfo). 

Ainda me lembro do dia da inocência perdida. Meu amigo veio a minha casa e 
pediu para brincarmos. Vamos brincar de quê? De Xadrez. Peguei o tabuleiro estreito que 
eu tinha, as enfeitadas peças brancas e verdes, feitas de uma borracha meio amolecida. 
Arrumamos a posição inicial — nem imagino quantas vezes devemos ter jogado com a 
casa inferior direita preta — enquanto ele ameaçava: “Agora eu vou te pegar com o mate 
do Pastor”. Era um menino de talvez uns nove anos: mas quando disse isso sua voz era 
baixa, modulada. E seu olhar era diabólico. 



Não, ele não me pegou com o mate do Pastor. Certamente ainda não sabia que, 
para isso, era necessário que o adversário jogasse os lances “certos”. Mas naquele dia 
morreu a alegria ingênua de quem brincava de Xadrez empurrando as peças, como quem 
rola os dados numa partida de qualquer outra coisa. Naquele dia passamos a ter a 
primeira noção possível de movimentos coordenados e ciladas; passamos a imaginar que 
aquele jogo podia ser construído em termos de planos e expectativas. 

E foi por isso que, assim que pude, dei um jeito de conseguir algo que me fizesse 
jogar melhor. 

Um livro de Xadrez. 
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O mate do Pastor. Depois de 1.e4 e5 2.Dh5 Cc6 3.Bc4 d6 4.Dxf7#. Embora não ocorra 

em partidas de jogadores atentos, mesmo iniciantes, é ilustrativo do ponto de vista tático, 
pois existem outras manobras menos óbvias que podem tentar se aproveitar da fragilidade 
da casa f7, e da f2 para as brancas — as únicas casas da fileira inicial de Peões que são 
defendidas apenas pelo próprio Rei. 

 
 

 
 

Quintal. Eu e meu vizinho, tomando sol após uma cansativa partida de Xadrez. No mesmo 
dia, disputamos o concurso do Pior Corte de Cabelo e o do Mais Mal Vestido do Bairro. 


