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I - Apresentação

O presente relatório é forma detalhada de apresentação dos dados referente a 
realização  do  II  Torneio  da  Inconfidência  de  Xadrez.  Compreende  um  registro 
apresentado aos interessados e comprometidos com o dinamismo desta prática esportiva 
na cidade de Limoeiro. É também prestação de contas aos indivíduos e instituições que 
apoiaram este torneio. Busca firmar o conceito de transparência quando à realização de 
evento que tem apoio de instituição pública, neste caso, da Secretaria de Educação e 
Esportes, através do Departamento de Esportes. Busca também sugerir a interessados 
orientações quanto à realização de eventos desta natureza. Mas é também estudo teórico 
do tema.

II – Perfil do evento

O  II  Torneio  da  Inconfidência  de  Xadrez  é  construção  coletiva  de  indivíduos 
aficcionados pelo jogo, de caráter prioritariamente lúdico, com perspectivas unicamente 
regionais.  Daí  um  aspecto  de  certa  informalidade  e  amadorismo  na  organização  e 
realização do evento.  Também amadorismo e informalidade por não haver pessoa ou 
grupo em Limoeiro  que tenha alcançado grau profissional  seja  na prática do jogo de 
xadrez, seja na realização de eventos desta natureza. Diga-se que é exercício competitivo 
entre  um  grupo  desportístico  que  se  interrelaciona  socialmente  entre  si,  mas  não 
estritamente fechado, é aberto à participação de outrem não membro deste grupamento 
de indivíduos específico.
É o torneio,  solicitação incansável de jogadores iniciantes em faixa etária adolescente 
principalemente,  que  identificam-se no esporte  fortemente  e  que  repetidamente  veem 
apelando  a  jogadores  mais  experientes  da  cidade  de  Limoeiro  a  realização  de 
competições onde possam aqueles exercitarem seus níveis enxadrísticos.
É fruto natural de movimento de popularização do Jogo de Xadrez em Limoeiro, quando 
na  década  passada  tomou  impulso  significativo  dado  aplicação  desta  prática  como 
matéria escolar, questão debatida a nível regional e também nacional a partir de conceitos 
avançados de pedagogia que apresentam inquestionavelmente o jogo de xadrez como 
otimizador do rendimento escolar de seus participantes e praticantes. Tanto o governo 
federal como o governo estadual emcamparam esta modalidade esportística nas escolas 
públicas, e por conseguinte induzem também as escolas particualres a desenvolverem 
esta prática esportiva-pedagógica (1).

Desta forma acima apresentada, busca-se atender em níveis mínimos a demanda 
do jogo em Limoeiro-PE, principalmente em seu público juvenil  e infantil,  na condição 
limitada de conceitos  técnicos referente à realização de torneios deste porte.  Daí  ser 
imprescindível o caráter de coleguismo a este torneio, o que garante uma informalidade 
que supera as limitações teóricas e técnicas dos organizadores e aplicadores do evento.

1) Perceba-se que a demanda criada em torno do jogo de xadrez nos últimos anos é algo que caso venha a 
ser  ignorada  causa  lamentáveis  prejuízos  de  deficite  intelectual  e  lúdico  em massa,  algo  imensamente 
frustante a pessoas e grupos que veem apostando em alavancar esta prática esportística no Brasil como um 
todo, a exemplo de sua intensa popularização ainda em iníco ou meados no século XX em páises como 
Argentina, Espanha, França, Itália.



III – CRONOLOGIA

Suscitado pelo primeiro Torneio da Inconfidência, realizado em 21 de abril de 2008, 
fez-se mobilização de público mesmo à realização do segundo da série.  Chega esta 
demanda  de  forma  intuitiva  ao  coordenador  desta  segunda  edição,  Walter  Eudes,  o 
mesmo  redator  do  presente  relatório-estudo.  Perceba  a  baixo  a  temporalidade  de 
realização do evento, atente-se para o pouco tempo desde a definição em fazê-lo até o 
dia exato da competição:

A) 05 A 07 DE ABRIL – estudo perceptivo empírico da possibilidade de concretização do 
      evento

B)  -  -  08 DE ABRIL  – definição de realização do evento e formação de grupo base de 
      execução ( três pessoas)

C) 09 E 10 DE ABRIL  - convite a anunciantes micro-empreendedores locais à apoiar 
      financeiramente o evento com retorno publicitário vinculado ao 
      mesmo

D)  -   - 12 DE ABRIL -  confecção de peça convite em forma de cartaz e imagem 
      digitalizada para anúncio do torneio, internet e cidade de Limoeiro

E) 13 A 19 DE ABRIL -  divulgação do evento em escolas, internet, por e-mail, cartazes  
em       locais  de acesso público de Limoeiro e escolas, entrevistas em 

      rádios, anúncio sonoro ambulante (moto-som)
F) -    -  20 DE ABRIL – preparativos do local do torneio (higienização e ordenação)
G) -   -   21 DE ABRIL – realização do torneio
H) -   -   22 DE ABRIL – repouso da cordenação
I)   -   -  23 DE ABRIL  - elaboração de relatório/estudo

Daí  que,  dado  o  exíguo  tempo  de  pré-produção,  esta  forma  de  evento  só  se 
justifica quando de seu caráter já citado de “coleguismo” é assinalado, onde em natural 
expontaneedade, diversas pessoas assumem alguma tarefa elementar ou complexa à sua 
exemplar concretização. Provavelmente a literatura científica desportística descredencia 
acertadamente  esta  pŕatica  do  nível  profissional  e  de  seu caráter  de  atendimento  da 
demanda natural de qualquer esporte numa sociedade. Mas é certo que assegura-se a 
importância e salutaridade deste exercício desportístico como alento ou sininalizador de 
um potencial  a  ser  dinamizado.  Assim que  chegam queixas  de  enxadristas  que  não 
tomaram  conhecimento  do  torneio  em  tempo  hábil  de  participar  do  mesmo,  e 
compreensivelmente  várias  indagações  de  quando  será  o  torneio  tendo  o  mesmo  já 
ocorrido.

IV – ORÇAMENTO

Três foram as fontes de financiamento a este evento, somado ao caráter voluntarial 
de algumas pessoas: 
 1 – venda de espaço publicitário a micro-emprendedores

2 – apoio de instituição pública referendada à estrutura (Sec. De Educ. e Esportes 
do município de Limoeiro)

3 – Inscrições do torneio
No ANEXO 1 encontra-se a listagem orçamentária de entrada e saída dos recursos 

financeiros.



Novamente vê-se a expontaneidade desta forma de competição, seja pelo caráter 
informal do trato com os recuros financeiros, seja pela apresentação de voluntariedade de 
alguns participantes. Forma, repita-se, satisfatória de concretizar momento desportístico, 
mas aquem de atender à potencialidade do setor.

Nesta forma de realização, quando o caráter voluntarial e filantrópico é assinalado 
como pre-condição à concretização, seja por confessa intenção de personas em curricular 
voluntariado em suas tragetórias de atuação social, seja por setor carente de recursos e 
de enorme demanda urgir  alguma concretização,  a  consciência  do(s)  responsável  (is) 
pela empreitada que seu(s) esforço(s) pode resultar inclusive em prejuízo financieiro. Em 
nosso caso, fomos felizes em praticamente equiparar os gastos com a receita,  sendo 
despresível o déficit no orçamento: R$ 5,00 (cinco reais) – considerando o valor de R$ 
50,00 dado ao cordenador do dia do evento incluso nas despesas gerais do torneio(ver 
Anexo I – quadro orçamentário).

V – DIA DO TORNEIO/O TORNEIO

O torneio teve participação em disputa de 27 enxadristas (vinte  e sete),  sendo 
público misto entre adultos e crianças, jovens e adolescentes em idade escolar. Ocorreu 
sem  quaisquer  registro  de  dificuldade  operacional  ou  razão  que  atrapalhasse  seu 
andamento,  justo  o  contrário,  de  extremo  interesse  dos  participantes,  houve  ótimo 
rendimento.

Ao iniciar os trabalhos da competição, fez-se rápido congresso técnico onde deu-se 
voz a todos os presentes que desejassem sugerir/argumentar a estrutura competitiva que 
pode oscilar nesta forma de torneio em rodadas e em tempo a cada uma delas. Esta 
consulta  existe  porque  não  há  em  Limoiero  e  região  ainda  conceitos  fincados  de 
arbitragem  enxadrśitica,  na  verdade  há  potencial  a  tal,  mas  em  esforços  isolados  e 
empíricos resulta ainda em uma construção.

Cinco  rodadas  foi  o  acordado  e  com tempo de  trinta  minutos  a  cada  jogador. 
Resultou esta estratégia em definir-se os vencedores do torneio ainda na parte da manhã, 
ou melhor, início da tarde. A entrega dos troféus deu-se por volta das 13:30 hs.

Nenhuma surpresa logística se evidenciou.
Nenhum emergência se configurou.
Nenhum conflito pessoal ou de grupos se registrou.
Uma  única  queixa  notou-se,  de  pai  de  criança  que  viu-se  em  incômodo  por 

enxadrista adulto apresentar-se às dependências do clube a tabagisar no ambiente físico 
do jogo. Na abertura dos trabalhos faz-se nota de condição conciliatória de solicitar aos 
fumantes utilizitarem-se de área externa para o tabagismo. O reduzido grupo de fumantes 
atendeu prontamente à solicitação.

Atendeu as necessidades do público a oferta de água e lanches, ficando a pequena 
sobra à disposição do Clube dos Motoristas

Destaque de participação a poucos mas presentes, pais e mães de enxadristas em 
idade escolar que acompanhavam como observadores seus filhos; enxadristas de três 
cidades distintas além de Limoeiro: Carpina, Timbaúba e Condado.

Registre-se  ainda  que  foi  enfatizado  adotar-se  caráter  pedagógico  sempre  que 
necessário  por  conta  de  vaŕios  participantes  serem aprendizes  enxadristas  em idade 
escolar e em curso escolar normal.

Notou-se ausência de conhecidos enxadristas limoeirenses à competição, adeptos 
ao esporte e participantes de outros torneios.



VI – CONCLUSÃO

1-  GERAL -  Esta  modalidade desportística  em Limoeiro  e  região está  definitivamente 
sedimentada na população e segue a tônica do Brasil em geral, jogo ainda obscuro, para 
poucos, com reduzido grupo de praticantes. Diga-se tônica mistificada, uma vez as regras 
do Xadrez e seu estudo ser de relativa facilidade. Mas é importante frisar este aspecto 
neste tópico uma vez o II Torneio da Inconfidência em Limoeiro ter também esta função: 
contribuir à sedimentação do jogo, ou mesmo a uma reaquecida no setor, o que cumpriu 
em total satisfação o torneio.
Em si, o torneio foi de êxito pleno e satisfação geral, quando os lapsos e faltas foram 
inexpressivas à assegurar um bem estar coletivo característico do esporte como um todo, 
em  especial  o  esporte  de  raciocínio,  o  que  nos  deixa  pessoalmente  e  à  equipe 
organizadora envaidecidos e com sensação de dever cumprido.

2  –  DEMANDA -   é  óbvio  à  própria  estrutura  deste  torneio  a  demanda  do  esporte: 
competição  organizada  de  última  hora  e  com público  satisfatório!  Porque  querem os 
enxadristas da cidade momentos como este mais frequentes de praticarem o esporte. 
Uma outra  demanda interessante é relativa à arbitragem, onde sempre vai  haver  um 
empirismo nesta função até que se faça um investimento de formação técnica a grupo de 
pessoas que se prestem ao aprendizado completo da arbitragem enxadrística. Mas diga-
se  que  especialmente  ao  II  Torneio  da  Inconfidência  e  a  outros  desta  estrutura  já 
realizados ou a realizar, o afinco e boa vontade dos árbitros superam as limitações, claro 
somado à relativa tolerância dos jogadores e o grau de amadorismo dominante.

No  mais,  compartilhamos  este  relatório/estudo  que  pontua  nossa  dedicação 
pessoal de mais de duas décadas ao Xadrez, com todos os interessados neste esporte na 
cidade  de  Limoeiro  e  com  todos  que  apoiaram  a  iniciativa  do  torneio  em  pauta. 
Aguardamos nova oportunidade para repetirmos esta configuração com certeza, melhor 
ainda.

Grato por atenção,

Limoeiro, 25 de abril de 2010

_______________________________
Walter Eudes

organizador do II Torneio da Inconfidência em Limoeiro
               comunicador social pernambucano

waltereudes@correios.net.br 
       www.waltereudes.wordpress.com


