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SOBRE O AUTOR
DURANTE O CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO APRENDI GO, JOGAVA ONLINE E
PARTICIPAVA DE ALGUNS RAROS ENCONTROS PRESENCIAIS DO GRUPO GO UNICAMP.
ERA A FEBRE DO ANIME HIKARU NO GO, MEADOS DE 2006, MUITOS INICIANTES ENTRAVAM
NO KGS, FORMANDO UM AMBIENTE PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO.
BUSQUEI TANTO O XADREZ, QUANTO O GO PARA MELHORAR MINHA CONCENTRAÇÃO.
O JOGO ENVOLVE MUITA DISCIPLINA, PERSEVERANÇA, ESTUDO E PRÁTICA.

PREFÁCIO
O JOGO GO É MUITO PARECIDO COM O JOGO DE XADREZ EM CERTOS ASPECTOS,
POR TER TEORIA DE ABERTURA, MEIO JOGO E FIM DE JOGO.
AMBOS SÃO JOGOS DE PLANEJAMENTO, COM TÁTICA E ESTRATÉGIA.
AMBOS AJUDAM NA CONCENTRAÇÃO, NO XADREZ, O JOGO É HIERÁRQUICO. NO
GO O JOGO É BASEADO SIMPLESMENTE EM CONQUISTA DE TERRITÓRIO, COM
REGRAS MUITO MAIS SIMPLES.
EXISTE UMA VASTA LITERATURA SOBRE AMBOS OS JOGOS E AMBOS SÃO
CONSIDERADOS ARTES DE MAESTRIA.
UM DOS DESAFIOS É A DIVULGAÇÃO DO GO NO BRASIL, POIS O JOGO NÃO FOI
INTRODUZIDO DURANTE A FORMAÇÃO DO PAÍS, POR ISSO É MUITO MAIS DIFÍCIL
DISSEMINAR CULTURALMENTE O JOGO, O QUE ACABA DIFICULTANDO A CRIAÇÃO
DE UMA INFRAESTRUTURA PARA ENSINAR O JOGO, DESDE CLUBES AMADORES
ATÉ CLUBES PROFISSIONAIS.

Introdução
■ A apresentação é um guia, mostra diferentes facetas do jogo,
sumarizando diferentes tópicos, deixando a responsabilidade do
estudo para o leitor (veja as referências).
■ Go foi uma das 4 artes dos cavalheiros eruditos chineses, que
tinham a missão de apoiar o imperador durante seu governo.
■ As 4 artes englobavam tocar um instrumento musical, jogar go,
escrever ideogramas e pintar paisagens.
■ Go é um jogo em que dois jogadores se alternam colocando
pedras brancas e pretas num tabuleiro 19x19, tentando cercar
territórios.
■ Maiores informações no site:
– https://en.wikipedia.org/wiki/Four_arts
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Introdução
■ “As regras de Go são elegantes, orgânicas e rigorosamente lógicas
que se existir outras formas de vida inteligente em outra parte do
universo, é quase certo que elas joguem Go.”
Edward Lasker
■ Maiores informações no site:
– http://senseis.xmp.net/?GreatQuotes
■ Go faz parte dos Jogos da Mente, que são jogos que abordam
diversos aspectos do desenvolvimento cognitivo, que incluem:
xadrez, bridge, damas, go e poker.
■ Maiores informações:
– Associação Internacional de Esportes da Mente:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Internac
ional_de_Esportes_da_Mente
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Glossário
■ Tsumego: Problemas de vida e morte da construção de território
irredutível, também conhecido como dois olhos.
■ Tesuji: Jogada Habilidosa que garante vantagem tática no jogo em
relação ao oponente.
■ Joseki: Faz parte da Teoria de Abertura, sequências de
movimentos que garante uma distribuição balanceada de território
em potencial, começando pelos cantos do tabuleiro.
■ Fuseki: Teoria de Abertura olhando o tabuleiro como um todo,
considerando os 4 cantos.
■ Kifu: É um mapa com a sequência de todos movimentos do jogo.
■ Go: Nome japonês do jogo.
■ Weiqi: Nome chinês do jogo.
■ Baduk: Nome coreano do jogo.
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Áreas Prioritárias: Para fazer uma mesma quantidade de pontos, o canto gasta
menos jogadas do que as laterais e as laterais menos jogadas do que o centro.
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Estimativa de Pontos na Invasão: Caso você não queira perder pontos durante
uma invasão, poderá fazer uma jogada para cada jogada do oponente.
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Movimentos Elementares: Usadas para demarcar território. Uma conexão pode
ser rompida quando há um espaçamento de três linhas entre duas pedras, a
segunda linha é o ponto de invasão.
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Pontos de Abertura: Localizados na terceira e quarta linha do tabuleiro,
jogados em ordem do canto para o lado e depois do lado para o centro.
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Joseki: Sequência de movimentos que leva a uma distribuição justa de
pontos envolvendo cantos e laterais.
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Fuseki: Sequência de movimentos da abertura, envolve os 4 cantos e
laterais do tabuleiro.
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Batalha de Fusekis: Quando dois Fusekis entram em conflito.
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Tsumego: Conhecido como problema de vida e morte, caracteriza um território
irredutível, se o oponente branco tentasse tomar um olho do preto em uma
rodada, na próxima rodada o preto tomaria a pedra branca de volta.
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Formas Boas: Formas que ajudam a construir dois olhos, demarcar
território e invadir território, fornecendo uma vantagem tática no jogo.
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Formas Ruins: No caso, as formas de preto são fáceis de se cercar e separar
em poucos lances de jogadas, reduzindo a vantagem tática no jogo.
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Formas Neutras: Com nenhuma inclinação para ganhar ou perder
vantagem tática no jogo, usada principalmente para demarcar território.
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Redes: A rede é uma armadilha para capturar pedras, semelhante a uma rede de
pesca, quando o oponente joga na rede, não há como fazer dois olhos e sobreviver.
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Tesuji: Movimento habilidoso, melhor jogada em uma posição local.
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Provérbios

“Go não é um jogo de bloqueio, é um jogo de ação.”
Pierre Audouard
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Curiosidades
■ A forma como se desenvolve o aprendizado de Go é muito
semelhante ao aprendizado de algebra.
■ Primeiros se define um conjunto de axiomas, que são verdades
irredutíveis e a partir disso, começa-se a construir
relacionamentos entre estes axiomas, de acordo com suas
propriedades, que variam entre relacionamentos simples a
complexos.
■

Maiores Informações:

■ https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
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Curiosidades
■ Estimativa de pontos do centro do tabuleiro:
09x09: 05%;
11x11: 10%;
13x13: 20%;
15x15: 30%;
17x17: 40%;
19x19: 50%.
– Método: Desenhar um quadrado usando as quartas linhas do
tabuleiro, contar número de pontos dentro e fora do quadrado e
comparar.
– Não é por acaso que o 19x19 é o tabuleiro oficial, ele possibilita o
equilíbrio entre as estratégias de conquista de território no centro
versus a conquista de território nos cantos e laterais.
■ Quantos Livros de Go existem?
– Considerando que o jogo tem 3000 anos de idade e que 1 pro
(profissional de Go) escrevia aproximadamente um livro a cada
100 anos, existem no mínimo 30 livros de Go escritos por pros.
■ Maiores Informações: https://pt.wikipedia.org/wiki/Go
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Curiosidades
■ Níveis dos jogadores de Go, de acordo com Zenmin do KGS:
Principiante

30-20k

Elementar

19-10k

Intermediário

9-1k

Avançado

1-5d

Especialista

6-8d

Mestre

9d

Grande Mestre

Jogador top (pro)
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Desenvolvimento no Jogo por Degraus
■ Os avanços no Go são alternados por períodos de modificação interna
da pessoa.
■ Desde a estrutura física do cérebro (aumento da área responsável
por processamento de padrões visuais, entre outras coisas), até a
forma como se organiza a informação do jogo no subconsciente e
inconsciente.
■ Nestes períodos que variam de pessoa para pessoa e de sistema de
ranking para sistema de ranking, a pessoa passa um tempo sem
evolução aparente.
■ Exemplo fictício dos platôs, fases sem desenvolvimento aparente:
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Zona de Competividade
■ Uma tática para progredir no jogo é jogar com pessoas de rank muito
próximo ao seu, para manter os jogos competitivos.
■ Já que a oferta de jogadores em servidores de Go não é tão alta, uma
possibilidade é jogar na zona de diferença de 2 níveis de rank.
■ O que possibilita jogar com 5 níveis de jogadores, mantendo os jogos
competitivos.

Rank + 2
Rank + 1
Rank
Rank - 1
Rank - 2
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Treinamentos Oficiais
■ O professor geralmente tem muita experiência e certamente fará
um projeto de ensino dedicado ao aluno, criando um atalho para o
aprendizado, mostrando e recomendando somente o que é
essencial ao aprendizado.
■ Diz-se que o ideal é ter um professor de nível dan, para não ser
passado vícios para o aluno.
■
–
–
–

Maiores Informações:
http://abrago.org/
http://www.paulistagocenter.com.br/
http://cobrago.blogspot.com.br/2008/06/nihon-kiin-dobrasil.html
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Treinamentos Informais
■ Treinamento de Longo Prazo
–
–

1 jogo ou 1 revisão de jogo por dia, todo dia, exige muita disciplina, é
possível conciliar com família, trabalho, estudos e filhos.
É um treinamento bem lento, diversão para vida toda.

–

Cerca de 1 hora/dia.

■ Treinamento de Médio Prazo
– É um treinamento mais intensivo, com dedicação de umas 3
horas/dia;
–
–

15 minutos de Tsumego;
2 jogos de 1 hora;

–

1 revisão de jogo de 45 minutos;

–

É possível conciliar com trabalho de meio período ou estudos de meio
período.
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Treinamentos com Livros
■ Repetir a sequência de movimentos anotada (kifu) no tabuleiro
(Goban);
■ No caso de livros digitais, passar os livros para o tablet e colocar
em um apoio ao lado do goban, repetir a sequência de
movimentos do livro (kifu);
■ Traduzir livros estrangeiros e publicar em sua própria língua
nativa;
■ Manuscrever livros estrangeiros para a sua própria língua nativa.
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Treinamentos com Sites
■ Um site com ensinamentos básicos muito bom é o site do Senseis:
– http://senseis.xmp.net/ (gratuito)
■ Se você quiser resolver tsumegos e tesujis de forma gratuita, um
site muito bom é o Goproblems:
– http://www.goproblems.com/ (gratuito)
■ Se quiser estudar josekis, tem um dicionário gratuito de josekis
chamado Kogo:
– http://waterfire.us/joseki.htm (gratuito)
■ Video-aulas de Go online para todos os níveis:
– http://internetgoschool.com/find.vhtml?tab=studyguide (pago)
■ KGS Plus - Serviços extras do servidor de Go gratuito KGS, aulas e
torneios:
– https://www.gokgs.com/kgsPlus.jsp (pago)
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Treinamentos Móveis
■ Com o advento dos PCs, Smartphones e Tablets surgiram vários
programas para auxiliar no treinamento de Go, que podem ser
usados nos mais variados lugares. No caso dos Smartphones,
tem-se:
■ Aplicativos para Smartphone Android:
– Goproblems; (amostra + pacote pago)
– Tsumego Pro. (amostra + pacote pago)
■
–
–
–

Aplicativos para Smartphone IOS:
Goproblems; (amostra + pacote pago)
Tsumego Pro; (amostra + pacote pago)
SmartGo Kifu. (pago)
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Servidores online de Go
■ Existem vários servidores online de Go, como Wbaduk, IGS, KGS e
OGS, entre outros. Entre os mais populares, destacam-se o KGS e
o OGS.
■ KGS: Kiseido Go Server
–

Servidor com várias salas de chat, é possível jogar jogos simultâneos,
rengo (jogos de duplas), jogos free sem contar no sistema de rank, jogos
teaching para ensinar e jogos ranked que contam no sistema de rank
(somente 19x19).

■ OGS: Online Go Server
–

Servidor Online mais popular entre os iniciantes, é possível logar com a
conta do Facebook para jogar, a fórmula de rank do KGS é diferente do
OGS, não estranhe, seus ranks são diferentes nos dois programas.
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Salas do KGS
■ Beginners’ Room
–
–

Sala com bots para principiantes;
Professores voluntários oferecem jogos para principiantes na Beginners’
Room.

■ Computer Go
–

Possibilidade de jogar com bots de vários níveis.

■ English Game Room
–

Sala que tem mais jogos abertos para se jogar.

■ KGS Teaching Ladder
–
–
–
–

Baseada em voluntariado;
Quem aprende com outro tem a missão de ensinar outro;
Responsabilidade de ensinar somente a partir dos 15 kyu;
Sala utilizada principalmente para revisões de jogo.
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Dicas e truques de jogadores do KGS
■ Geralmente áreas vazias tem mais pontos em potencial.
■ Conecte seus grupos.
■ Disconecte os grupos do oponente.
■ Use formas fortes.
■ Não perca a iniciativa do jogo.
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O Anime Hikaru no Go
■

Hikaru no Go foi um desenho animado
muito popular que inspirou milhares de
jovens a jogar Go.

■

Hikaru acha um Goban antigo e o
fantasma do pro Shusaku (Sai) começa a
conversar com ele.

■

Somente Hikaru pode ver Sai.

■

Hikaru começa a jogar e Sai vai dizendo
as respostas corretas, enquanto ele joga e
assim Hikaru aprende rapidamente o
jogo.

■

Para treinar, Hikaru decide jogar em todos
clubes de Go de sua região metropolitana,
o que não é difícil de se fazer no Japão,
porque tem metrô para todo lado.

■

Hikaru gosta de aprender com gente.

■

Toya é o adversário de Hikaru, Toya não se
importa em praticar sozinho, representam
dois perfis bem diferentes de jogadores.
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Filmes com Go
■ Existe uma referência ocidental ao jogo no filme Mente Brilhante,
que retrata a vida do matemático John Nash que fez grandes
contribuições para a Teoria dos Jogos em matemática.
■ Maiores Informações:
– https://pt.wikipedia.org/wiki/Uma_Mente_Brilhante_(filme)
■ Existe uma referência oriental ao jogo no filme chamado Divine
Move, no qual um jogador profissional de Go busca vingança por
uma trapaça que o colocou na prisão.
■ Maiores informações:
– https://en.wikipedia.org/wiki/The_Divine_Move
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Filmes com Xadrez
■ O xadrez é mais difundido no Ocidente do que Go e por isto,
acabou rendendo alguns bons filmes, entre eles destacam-se:
■

Face a Face com o Inimigo, estrelando Christopher Lambert, um campeão
mundial de xadrez se vê envolvido numa trama de assassinato.

■
–

Maiores Informações:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Knight_Moves

■

O Último Lance, estrelando John Turturro, um campeão mundial de xadrez
se vê envolvido numa trama romântica.

■
–

Maiores informações:
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Luzhin_Defence
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A vida de um pro (grande mestre)
■ Tem um TED (idéias que valem a pena espalhar) de Koichi
Kobayachi, um pro japonês.
■ Ele explica toda sua trajetória até se tornar pro, que quando ele
era criança ele tinha talento para Go e sugeriram que ele fosse
para uma cidade com clube profissional de Go aprender a arte.
■ Segundo seu depoimento, repetiu várias vezes jogos do Shusaku,
conhecido também como o Sai do anime Hikaru no Go.
■ Maiores Informações:
– TED Koichi Kobayachi:
https://www.youtube.com/watch?v=Nj3pB_R9AaU
– Perfil do Jogador: http://senseis.xmp.net/?KobayashiKoichi
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Partida de Desafio da Google DeepMind
■ Lee Sedol é um dos pros mais habilidosos e que acumulou vários
títulos em torneios do mundo, foi o grande convidado a jogar 5
partidas contra o AlphaGo, o bot da Google DeepMind (2016).
■ AlphaGo foi produzido com uma mistura de Redes Neurais,
Simulações e Busca Monte Carlo, tendo uma rede formada por jogos
de jogadores dans do KGS que interage com uma rede formada por
simulações de jogadas.
■ Os jogos foram lentos e com 2 horas de tempo para cada
participante.
■ Exigindo grande habilidade de leitura de Lee Sedol (habilidade de
visualizar jogadas a frente).
■ Placar final do Desafio:
– 4 vitórias de AlphaGo e 1 vitória de Lee Sedol.
■ Maiores Informações:
– Canal da DeepMind com as partidas:
https://www.youtube.com/channel/UCP7jMXSY2xbc3KCAE0MHQA/videos
– Perfil do Jogador: http://senseis.xmp.net/?YiSeTol
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Conclusão
■ A apresentação buscou sumarizar diferentes tópicos sobre o jogo
com referências.
■ Inclue noções de áreas aonde jogar, invadir, sobreviver a um
ataque, construir uma forma de território, demarcar território e
alguns princípios de abertura.
■ Tratou de alguns treinamentos, curiosidades, servidores do jogo,
programas do jogo e produção artística envolvendo o jogo.
■ No final, tratou sobre a disputa ocorrida em 2016 entre Lee Sedol
e AlphaGo, na qual pela primeira vez na história, um programa de
computador ganhou de um campeão mundial de Go.
■

Servindo de guia para curiosos, principiantes e qualquer jogador
de Go.
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ESPERO QUE
TENHAM GOSTADO
DA VIAGEM!

