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As tecnologias da informação adentraram a sociedade contemporânea com tamanha
rapidez, que facilmente seduziram os indivíduos, tornando-os pessoas conectadas nas
mais diversas redes sociais. Isso impulsionou a internet como um poderoso veículo de
disseminação da informação. Assim, associar esta ferramenta tecnológica ao âmbito
educacional foi um processo automático, por se tratar de um ambiente que desperta o
interesse dos educandos, sendo possível trabalhar vários conceitos importantes de
maneira mais sutil e agradável. De posse deste conhecimento, lidar com o conceito de
utilização das Tecnologias da Informação voltadas para o ambiente educacional por
intermédio de um wiki se mostrou uma estratégia interessante a ser explorada, visto
que tal ferramenta, no estudo de Barra et. al. (2012), foi avaliada como "excelente"
quanto aos critérios de Ergonomia e Usabilidade, sendo considerada uma nova
tecnologia emergente apropriada para o uso educacional. Partindo deste pressuposto
e com o intuito de sugerir melhorias ao âmbito educacional, foi proposta a utilização de
um wiki para o ensino do xadrez. O xadrez tem sido associado ao contexto
educacional, tendo em vista que, como atividade lúdica, torna-se uma opção
promissora por propiciar alguns como melhoria nos aspectos de: atenção,
concentração, raciocínio lógico-matemático, autocontrole psicofísico, capacidade de
pensamento abrangente e profundo, capacidade de empenho no progresso contínuo,
criatividade e imaginação, respeito à opinião do interlocutor, capacidade para o
processo de tomar decisões com autonomia, capacidade para o pensamento e
execução lógicos, auto consistência e fluidez de raciocínio (CHRISTOFOLETTI, 2007).
Para tanto, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, que teve por objetivo
verificar a opinião dos sujeitos participantes da pesquisa, acerca da possibilidade de
aprender a jogar xadrez por meio da criação de um wiki. O estudo constou de
pesquisas bibliográfica e exploratória, utilizando-se como instrumentos para coleta de
dados questionário misto para identificação da amostra e para avaliação do wiki. A
amostra intencional foi composta por 12 estudantes de Lisboa, Portugal, de ambos os
sexos. Os dados foram analisados descritivamente, por meio de Análise de Conteúdo
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Temático e os resultados apontaram que a utilização do wiki como estratégia para
aprender xadrez foi avaliada como inovadora e oportuna, sendo importante sua
inserção no contexto educacional.
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