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Resumo: Este projeto tem como objetivo desenvolver 
um sistema de aquisição de dados durante uma partida 
de xadrez para estudar as relações entre a 
funcionalidade neural e a proficiência no jogo. Esta 
proficiência será medida previamente por meio de um 
questionário de classificação e a funcionalidade neural 
será estudada através da aquisição e análise de sinais 
eletroencefalográficos por meio de uma técnica em 
desenvolvimento pelo próprio grupo de pesquisa. 
 

1. Introdução 
Com o intuito de investigar principalmente a relação 

existente entre o funcionamento do cérebro durante uma 
tomada de decisão em uma partida de xadrez e o 
conhecimento do jogador a respeito do jogo (nível de 
proficiência), buscou-se criar um sistema capaz de 
classificar jogadores por nível de conhecimento e 
coletar os sinais eletroencefalográficos (EEG) de 
jogadores voluntários durante partidas de xadrez. 

Existem diversos trabalhos científicos e acadêmicos 
que buscam estudar as relações entre o jogo de xadrez e 
funções cerebrais, mas foi evidenciado que poucos 
exploram dados coletados durante uma partida de 
xadrez em tempo real entre dois jogadores, o que 
diferencia este estudo dos demais. 
 

2. Metodologia 
Para garantir uma coleta de dados realmente 

significativos, decidiu-se dividir o sistema de aquisição 
em duas etapas ou módulos de desenvolvimento, 
denominados aqui de “classificação dos voluntários” e 
“partida de xadrez”. 

Para o módulo de “classificação dos voluntários”, 
optou-se por elaborar um questionário sobre xadrez, 
contendo 50 questões, separadas em 5 categorias 
diferentes, sendo 4 destas propostas por Volke [1] e uma 
delas proposta por Nichelli [2], conforme Tabela I. 
Utilizou-se também a equação proposta em [1] para 
cálculo de pontuação individual: 

 Hs = (Ncorrect – N/2) * RTm / RTs (1) 

onde Hs = Honorarium (pontuação), Ncorrect = número de 
respostas corretas, N = número total de questões (50), 
RTm = tempo de resposta médio de todos os 
participantes em todas as questões, RTs = tempo de 
resposta médio do indivíduo.  

Para o módulo da “partida de xadrez”, optou-se por 
utilizar um código open source em PHP e Javascript, 
chamado Webchess [3], modificado para permitir a 
sincronização entre jogadas registradas e os sinais de 
EEG dos voluntários, que serão capturados através de 
20 eletrodos posicionados conforme padrão 10/20 [4]. 

 

3. Resultados 
As situações-problema que compõem o questionário 

foram escolhidas. A Figura 1 mostra um exemplo de 
situação para perguntas das categorias B e D da Tabela 
I, como “O rei branco está em xeque?” e “É possível 
aplicar xeque-mate em um lance?”, respectivamente. 

 
Tabela I – Categorias do questionário de classificação 

Categoria Descrição 
A. Pattern recognition 

[1] 
Reconhecimento de peças e 

posicionamento 

B. Rule retrieval [1] Reconhecimento de situações 
de xeque 

C. Simple checkmate 
judgement [1] 

Reconhecimento de xeque-
mate 

D. Checkmate in one 
move [1] 

Possibilidade de xeque-mate 
em um lance 

E. Rule retrieval [2] Conhecimento de jogadas e 
possibilidade de captura 

 

 
Figura 1 - Diagrama para questões das categorias B e D. 
 

4. Conclusões e próximos passos 
A adaptação do programa que será utilizado nas 

partidas está em andamento e, após a definição da 
logística a ser empregada para a seleção dos voluntários, 
definição das datas para classificação e partidas, a 
aplicação dos questionários e coleta dos dados dos jogos 
serão as principais atividades a serem realizadas. 
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