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No setor de Esporte e Lazer desenvolve-se o programa de extensão “Qualidade de vida, saúde, cultura,
esporte e lazer: uma possibilidade de desenvolvimento humano no Campus Sertão, seu entorno e
região” onde se desenvolve projetos de extensão, ensino e pesquisa. Entre os projetos de ensino,
existe o projeto Clube de Xadrez - IFRS Sertão – 2017 qual visa incentivar o ensino e a prática do Xadrez
no IFRS - Campus Sertão, e como atividade extracurricular contribuir no desenvolvimento da
inteligência, do raciocínio lógico, e das emoções dos seus praticantes, oportunizando assim
possibilidades de êxito pessoal e também contribuir na sua vida escolar, através da
interdisciplinaridade. O xadrez mostra também que por ser um jogo de estratégia, coloca seu
praticante em situações difíceis, estimulando dessa forma, a criar, imaginar e atuar como um indivíduo
capaz para solucioná-las. Com isso, esse projeto visa desenvolver o Xadrez como atividade esportiva,
possibilitando aos alunos/alunas do IFRS - Campus Sertão auxiliar no seu desenvolvimento tanto
intelectual como motor e social, contribuindo dessa forma para sua formação cidadã. Ensinando os
conhecimentos básicos e dando continuidade com teorias mais aprofundadas através de monitorias e
também com campeonatos que incentivam a competitividade saudável. Observa-se que o jogo do
xadrez contribui efetivamente em vários aspectos, dentre eles: o raciocínio lógico, a capacidade de
análise, a síntese de soluções de problemas, a abstração e objetividade, o autocontrole e a autocrítica,
a auto avaliação e na auto estima de seus praticantes. Para o enxadrista campeão mundial Gary
Kasparov, o xadrez ajuda a melhorar a atenção, a disciplina, o pensamento lógico e a imaginação.
Sendo comprovado que a prática desse esporte pode contribuir para os participantes terem melhor
desempenho em disciplinas como matemática e redação. Elas também podem demonstram ter um
senso de responsabilidade mais aguçado. Monitorias abertas ao público foram realizadas visando a
aprendizagem e aperfeiçoamento de técnicas de jogo, assim como a realização do 1º Campeonato de
Xadrez do Campus Sertão em 2017, passando aos participantes valores como respeito, empenho,
disciplina e humildade os quais auxiliam na formação cidadã.
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