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Resumo Expandido 
Fruto de uma proposta originalmente planejada como uma obra de gamearte, Xadrez 
Antropológico faz uso do tradicional jogo de Xadrez para atuar sobre metáforas de cunho 
racial, propondo uma discussão acerca do racismo, intolerância e dominações culturais por 
meio de discursos e ações impostas ao jogador in-game – que escolhe, no início da 
narrativa, jogar com as peças pretas. Essa terminologia – jogador in-game – foi aqui 
definida apenas com a finalidade de declarar o pseudoagente, aquele que representa o 
elemento que se passa por humano na narrativa e que, como simulacro, atua como o 
interator do jogo – mesmo que, de fato, não se trate de um jogo e, dessa forma, não exista 
um jogador. 
Em primeiro plano, analisando apenas as regras do jogo de Xadrez, é possível notar o 
primeiro traço que pode ser considerado já como elemento racista: o jogador que 
representa as peças brancas – controlado aqui por uma pseudointeligência artificial (ou IA, 
que atua de forma semelhante ao conceito do pseudoagente) que também é responsável 
pelas regras do jogo – é quem tradicionalmente inicia a partida (BECKER, 2002, p.12): o 
jogador “preto” sempre deve aguardar o jogador “branco” decidir o que fazer para, então, 
agir. Esse tipo de atribuição – que acabou sendo assimilada por outros jogos, como o jogo 
de Damas – remete a características redutoras, onde uma raça (aqui, o negro) é subjugada 
por outra (o branco), sendo a primeira passiva, que espera pela vontade do senhor (SILVA, 
1994, p.53): um tipo de racismo que pode ser compreendido como a-histórico, onde este é 
utilizado como forma de estabelecer diferenciações, classificações e hierarquizações entre 
indivíduos (CHAUÍ, 1993, p.60). Dessa conceituação, também é possível partir já para as 
ações claramente discriminatórias que ocorrem durante o jogo, hora impossibilitando ao 
jogador preto de realizar capturas – ato que diretamente remete à uma das imposições 
feitas pelos colonos britânicos aos escravos negros na Jamaica, onde não podiam nem ao 
menos pensar na morte de uma pessoa branca (MIRZOEF, 2016, p.753) – outra removendo 
peças deste mesmo jogador ou, ainda, promovendo peças do jogador branco e dando mais 
lances ao mesmo. Por meio dessas ações injustas, a narrativa objetiva fazer com que o 
observador execute um exercício de alteridade, colocando-se no lugar do jogador in-game 
que se vê, por diversos momentos, completamente à mercê da desconstrução obviamente 
enviesada das regras do jogo – que ocorrem num total de onze momentos e que, 
invariavelmente, culminam na derrota inevitável do jogador preto, que se esforça para ater-
se às regras tradicionais do jogo e que mostra-se claramente indignado – ato notado 
facilmente pelas movimentações do ponteiro de controle – com as quebras feitas pela 
própria IA. Impotente diante das ilegalidades, o jogador preto, em seus últimos lances, já se 
apresenta desmotivado, realizando jogadas aleatórias. Após um lance absurdo feito pelo 
jogador branco, o jogo se encerra. O tabuleiro então é removido de cena juntamente com as 
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peças restantes, dando lugar ao texto: Você, JOGADOR PRETO, perdeu. O JOGADOR 
BRANCO mostrou sua superioridade e mereceu a vitória. 
A frase acima é o primeiro momento claro de uma atitude que pode ser claramente notada 
como racista. Acompanhados por uma música de fundo alegre que atua na amenização do 
preconceito, os termos utilizados – mascarados pela linguagem comum utilizada no jogo de 
Xadrez – trazem à tona a conotação de inferioridade do “preto” em relação ao “branco”. Os 
títulos JOGADOR PRETO e JOGADOR BRANCO, evidenciados em caixa-alta, dão foco a 
essas personagens: o primeiro, derrotado, recebe poucas palavras senão a ênfase no 
fracasso; o segundo, vitorioso, é glorificado por sua vitória e “óbvia” superioridade. 
Ao fim, uma nova frase reforça ainda mais o ideário preconceituoso advindo da relação de 
mérito: Você deveria se esforçar mais! Essa frase é logo substituída pelo questionamento – 
Continuar esse jogo? – elemento comum recorrentemente encontrado ao final de uma 
partida de jogo eletrônico – que fecha a narrativa. Ela, muito mais que uma referência ao 
universo dos jogos eletrônicos, tem como intenção provocar o observador sugerindo três 
opções para um desfecho desse “jogo de poder”. Sim/ Não/ Até quando? 
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Abstract  
As a result of a proposal originally planned as a gameart work, Anthropological Chess 
makes use of the traditional game of Chess to present racial metaphors, proposing a 
discussion about racism, intolerance and cultural dominations through discourses and 
actions imposed to the in-game player - who chooses, at the beginning of the narrative, to 
play with the black pieces. This terminology - in-game player - was defined here only for the 
purpose of declaring the pseudo-agent, one that represents the element that mimics the 
human character inside the narrative and which, as a simulacrum, acts as the interactor of 
the game - even if, in fact, it is not a game and therefore there is no player. 
In the foreground, analysing only the rules of the game of Chess, one can note the first 
feature that can already be considered as a racist element: the player who represents the 
white pieces - controlled here by an artificial pseudo-intelligence (or AI, which acts in a 
similar way to the concept of the pseudo-agent presented earlier) that is also responsible for 
the rules of the game - it is the one who traditionally starts the game (BECKER, 2002, p.12): 
the black player must always wait for the white player to decide what to do, then act. This 
type of attribution - which was eventually assimilated by other games, such as Checkers - 
refers to reducing characteristics, where one race (here, the black) is subjugated by another 
(the white), being the first passive, who waits for the will of its lord(Silva, 1994, p.53): a type 
of racism that can be understood as a-historical, where it is used as a way of establishing 
differentiations, classifications and hierarchies between individuals (CHAUÍ, 1993, p.60). 
From this conception, it is also possible to begin with the clearly discriminatory actions that 
take place during the game, making it impossible for the black player to perform captures - 
an act that directly refers to one of the impositions made by the British settlers to the black 
slaves in Jamaica, where they could not at least to think about the death of a white person 
(MIRZOEF, 2016, p.753) - another removing pieces of this same player or even promoting 
pieces of the white player and giving more moves to the same. Showing these unjust 
actions, the narrative aims to make the observer perform an exercise of otherness, placing 
himself as the in-game player, locked in several moments, completely at the mercy of the 
obviously skewed deconstruction of the rules of the game - which occur in a total of eleven 
moments. This imposed actions invariably culminate in the inevitable defeat of the black 
player, who strives to stick to the traditional rules of the game and that is clearly indignant - 
an act easily noticed by the movements of the control pointer - with the rule breaks made by 
the AI itself. Impotent against these illegalities, the black player, in his last moves, show 
himself already unmotivated, making random plays. After an absurd move by the white 
player, the game ends. The board is then removed from the scene along with the remaining 



pieces, giving way to the text: You, BLACK PLAYER, lost. The WHITE PLAYER showed his 
superiority and deserved the victory. 
The above statement is the first moment of an attitude that can be clearly perceived as 
racist. Accompanied by a cheerful background music that works to alleviate prejudice, the 
terms used - masked by the common terminology used in Chess - bring to light the 
connotation of inferiority of "black" in relation to "white". The titles BLACK PLAYER and 
WHITE PLAYER, evidenced in uppercase, give focus to these characters: the first one, 
defeated, receives few words but the emphasis in the failure; the second, victorious, is 
glorified by his victory and "obvious" superiority. 
In the end, a new sentence reinforces even more the prejudiced ideology coming from the 
relation of merit: You should try harder! This phrase is soon replaced by the questioning - 
Continue this game? – common element recurrently found at the end of an electronic game 
match - that closes the narrative. It is, more than a reference to the universe of electronic 
games, an intended provocation to the observer, suggesting three options for an outcome of 
this "game of power": Yes / No / Until when? 
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