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Capítulo 2. O primeiro livro de Xadrez 
 

Nasci e cresci na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Havia, que eu 
soubesse, uma única biblioteca pública, no centro da cidade, a cerca de três quilômetros 
de minha casa. Chamava-se Biblioteca Altino Arantes. Eu devia ter uns dez anos quando 
pedi que me levassem até lá para eu procurar um livro sobre Xadrez. 

Encontrei apenas um. Não serei capaz de me lembrar de seu título, ou de seu 
autor. Tenho somente a certeza de que ele prometia, com otimismo, muitas vitórias. Sem 
dúvida, a obra condizia com a insensatez de minhas fraldas quase ainda molhadas. Era 
uma irmã dessas publicações que prometem, ao vendedor, muitas vendas, ao 
empreendedor, muito lucro, ao garanhão, muitas garotas. 

Desde cedo tive a doce ingenuidade de quem, ao estudar determinado assunto, 
acredita que ninguém mais está fazendo a mesma coisa. Folheamos um livro velho e 
ensebado, e achamos que só nós é que temos aquele conhecimento agora. 

(Hoje estou convicto de que, em Xadrez, a definição de “cálculo” é: “arte de prever 
o que o adversário acabará não jogando”.) 

Mas esta é uma virtude desses livros altamente motivadores: você sabe o que 
precisa fazer, e do outro lado estará um oponente desavisado, um tolo que nem sequer 
imagina as informações que você acabou de aprender! 

Usando velhos retângulos de papel, impressos obsoletos da firma do meu pai, 
organizei um imenso fichário com as dicas do livro. Construir tal fichário tornou-se logo 
uma diversão em si mesma. As orientações faziam sentido, e eram tão fartas que eu tinha 
certeza de que pelo menos meu vizinho não haveria de ter nem sequer imaginado seu 
conteúdo. 

Ainda me recordo de algumas daquelas sábias dicas. A mais clara em minha 
lembrança é a que apontava sobre a singela importância de armar defesas para as 
próprias peças. 

Uma semana depois, precisei devolver o livro à biblioteca. Restaram-me cerca de 
uma centena de papeisinhos. Ao tentar utilizá-los, porém, o artifício logo se revelou 
desesperadoramente incerto. Antes de cada lance, eu precisava ler tudo aquilo numa 
rotina neurótica e interminável. Eu detectava no tabuleiro a jogada que me parecia 
natural, e então tinha de submetê-la ao teste do fichário. A jogada ataca uma peça 
inimiga? Essa peça inimiga tem defesa? A jogada deixa alguma peça sua sem defesa? A 
peça que ficaria sem defesa está sendo atacada? A casa para onde você está movendo 
sua peça tem defesa? 

Mas então logo se via que aquele lance imaginado não era tão bom, era preciso 
imaginar outro, passar pelo mesmo crivo, e então se percebia que este segundo era ainda 
pior, o que levava à necessidade, não apenas de procurar um terceiro, mas também de 
reconsiderar o primeiro. Comparar os lances tornou-se um procedimento longo e 
mecânico, desprovido de sentido concreto, e finalmente impraticável. As jogadas 
demoravam demais, e naquela época nosso único relógio de Xadrez era o amiguinho 
adversário dizendo “Vai logo!”. 

Se o fichário se mostrou inútil para o jogo real, pelo menos legou-me um 
ensinamento preciso: o Xadrez não era um jogo trivial, de tomada simplificada de 



decisões. No enfadonho “Banco Imobiliário”, tudo é muito ligeiro em sua jogada. Você rola 
os dados, cai no Leblon e escolhe se quer comprar o terreno ou não. Pode não valer a 
pena, se você já tem Morumbi, Companhia de Táxi Aéreo e pouco dinheiro. Não é muito 
difícil decidir. 

No Xadrez, apesar da metáfora do combate, tudo se resume a uma matemática de 
correlações, a uma geometria de forças. O que importa no jogo é um conjunto de 
abstrações, e não valores de noção concreta como o dinheiro e a propriedade. 

Essa percepção afastou de mim os adversários usuais. Meus poucos vizinhos que 
sabiam Xadrez começaram a se cansar de esperar meus lances, e passaram a jogar 
Super-Trunfo. Minha irmã, sete anos mais velha e que brincava comigo apenas para me 
agradar, concluiu que “para jogar Xadrez precisa ter paciência”. 

Eu estava isolado. Mas tinha a idade certa para receber a nova tecnologia. Ainda 
era 1983, mas minha casa abriu as portas para um microcomputador e um software de 
Xadrez! 
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Fichário inútil. Este diagrama nonsense poderia ser um exemplo do primeiro livro de 

Xadrez. “Alguma de suas peças está sendo atacada por várias peças adversárias?” Mas, se ainda 
hoje eu às vezes me esqueço desse ensinamento, será mesmo que o livro é que era estúpido? 

 
 

 
 

Avenida Kasparov. Parecem peões, mas são movidos por dados. E por cartas de “sorte 
ou revés”. O Xadrez me fez enterrar definitivamente as peças do Banco Imobiliário. O jogo é bobo, 
mas... como eu gostava de ser o primeiro a cair na Vieira Souto! 


