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De um iniciante para iniciantes8

Sinto que devo explicar que há duas razões principais para a existência deste livro.
Quanto a sua versão em inglês, a razão é, sobretudo, que nunca encontrei um livro
escrito com uma mentalidade de iniciante. O go tem regras extremamente simples de
se aprender e memorizar, mas sua complexidade é simplesmente alucinante. Do mesmo
modo que um estudante de arte sente-se acabrunhado diante de uma tela em branco,
um iniciante fica sobrepujado diante de um tabuleiro vazio. Sentimos que não temos
nenhuma estratégia ou razão clara para fazer algumas jogadas, também sabemos que
não possuímos as aptidões, a reflexão profunda ou a habilidade para fazer uma "jogada
formidável" ou orquestrar uma grande concepção tabuleiro adentro. Cada nova técnica
com que nos deparamos (e há tantas delas) nos deixa nervosos. Sentimo-nos perdidos
e buscamos nos aprimorar, mas o trabalho é árduo, "só estudar" não garante o avanço
e as pessoas acima de nós parecem entender muito mais do que nós.

O vasto conhecimento de um jogador profissional ou de alto dan parece estar além
de nossas possibilidades e muitas pessoas "se desesperam" ou "se consomem" tentando
assimilar à força mais conhecimento do jogo. Mas, (in)felizmente, o go não é esse tipo
de jogo, então talvez devamos ocasionalmente recuar um passo e rever os fundamentos
a partir de uma perspectiva mais simples/diferente. Nesse sentido, tentarei abordar neste
livro tantas coisas quanto puder, mantendo-as tão claras e simples quanto possível.
Então, por que você deveria ler este livro? Ele se destina a dois grupos diferentes de
pessoas:

a) Aqueles que querem introduzir o jogo a amigos que não sabem nada sobre ele
e oferecer-lhes uma abordagem que seja acessível a iniciantes e que, espero, não os
desencorajará de jogar e experimentar com jogadas e estilos de jogo;

b) Jogadores de nível kyu de dois dígitos que, tomara, encontrarão neste livro
algumas ideias básicas que poderão aprimorar, escritas com uma forma de pensar
semelhante à deles mesmos e, portanto, mais facilmente absorvida.

A segunda razão é que, até onde sei, não parece haver um livro gratuito que
possamos compartilhar legalmente se quisermos disseminar o conhecimento do jogo
para novos jogadores em todos os países. Eu quis disponibilizar algo que pudesse ser
compartilhado fácil e legalmente, um livro que não precisaria de negociações e de
editoras a se coordenar de modo a traduzir e distribuí-lo. A Europa tem muitos países e
muitos idiomas e nem todo cidadão sabe inglês o bastante para de fato estudar um
manuscrito escrito numa língua estrangeira. Mas recursos e livros não se encontram
imediatamente disponíveis em toda língua nativa, então senti que algo precisava ser
feito. Este livro é parte de um projeto que aspira a preencher essa lacuna. Meu objetivo
é disponibilizá-lo gratuitamente a tantas pessoas e em tantos idiomas quanto
possível.
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Eu tenho de admitir que este livro é, segundo penso, o único escrito por alguém

que não seja um jogador profissional de go ou um amador de nível dan elevado, mas
não é preciso ser um profissional para escrever um guia para iniciantes. Tenho
esperanças de que todos os grupos alvos supracitados o acharão útil e que muitas outras
pessoas se juntarão a mim e ajudarão nessa ideia e nesse projeto.

A situação do go em meu país natal, a Grécia, foi crucial para a criação desse
projeto. Enquanto escrevo estas linhas, não há uma "Associação" formal de go na
Grécia, nem sequer um único clube estabelecido no país. O que temos são de 20 a 30
pessoas que de fato jogam esse jogo a cada ano e que estão fazendo tudo o que podem,
ativamente, para representá-lo dentro e fora de nosso país.  Estamos todos dando o
nosso melhor, mas podemos propagar esse jogo maravilhoso sem clubes, sem uma
organização, sem meios de ensinar? Não podemos. Precisamos de uma forma de
ensinar, uma forma de atrair mais pessoas para que apreciem esse jogo e participem.
Penso que a melhor ferramenta para esse trabalho seja um livro, então escrevi um,
acreditando que isso seja o melhor que posso oferecer ao nosso esforço coletivo. Fora
desse contexto, este livro pode parecer vão e beirar a blasfêmia naquilo que
intenta, mas nunca se tratou de vaidade: para o go em nosso país, é apenas uma
questão de necessidade. E talvez outros países e idiomas também precisem de um livro.
Tenho observado os times do Campeonato Europeu de Go1 do Pandanet:2 vários deles,
de países como o nosso, não parecem ter muitos jogadores jovens. Oferecer aos jovens
um livro em seu próprio idioma pode ajudar bastante.

Uma última observação antes de passar ao conteúdo propriamente dito. Em
meu ramo de atividade, como professor de programação para crianças na escola,
eu percebi algo: crianças entediam-se facilmente quando lhes dizemos algo novo
sem explicarmos por que essa novidade é importante, útil e excitante. Elas acham
isso fastidioso e inútil. Pensam que é apenas "mais trabalho" para elas. A solução
que encontrei para esse problema foi mostrar-lhes imediatamente, usando um
programa real de computador, a aplicação prática de cada nova ideia que explico.
Naturalmente, isso quer dizer que, naquele momento, elas não conseguem captar
plenamente o que exatamente aconteceu, mas a curiosidade delas desperta. Elas
percebem que o que acabaram de aprender é realmente útil e não algo vago e
entediante. Pois bem, apliquei a mesmíssima ideia neste livro: ao introduzir algo
novo, tentei fornecer imediatamente um exemplo tirado de uma partida real, com
os pensamentos e decisões que fundamentaram aquelas jogadas. Encorajo todos
os que lerem os exemplos mais complexos a tentar fazer num tabuleiro real (ou
num editor de go no computador) as jogadas apresentadas nos diagramas e espero
que isso tenha o mesmo efeito benéfico que tem para meus alunos. Se você não
entender tudo imediatamente, não se preocupe: ao final deste livro, assim como
quando se encerra o período letivo do estudante, tudo estará muito mais claro.

Obrigado por seu tempo e pela fé neste livro,
Haris Kapolos, 3 kyu no DGS3

1) https://pandanet-igs.com/communities/euroteamchamps
2) https://pandanet-igs.com/communities/pandanet       3) https://www.dragongoserver.net/
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O go / igo (japonês) / weiqi (chinês) / baduk (coreano), também conhecido
como "o jogo de cercar [território]", é um jogo de estratégia para dois jogadores
inventado na China há aproximadamente 2.500 anos, sendo, portanto,
provavelmente o jogo de tabuleiro mais antigo ainda sendo jogado.

Segundo a lenda, ele foi criado pelo antigo imperador
chinês Yao, ou por seu conselheiro, para educar o
herdeiro do imperador a respeito do mundo e ensinar-lhe
disciplina e equilíbrio. Outros dizem que o jogo evoluiu a
partir de comandantes militares e seus mapas, sobre os
quais colocavam pedras para delinear suas estratégias.
Qualquer que possa ser a verdade de suas origens, o fato
é que o go tinha tamanha importância na China Antiga que
integrava as Quatro Artes (四藝, siyi) cultivadas pela aristocracia, juntamente com
a caligrafia, a pintura e o guqin, um instrumento musical.

O go também atingiu status elevado no Japão, onde, durante o Período Edo
(1603-1868), o xogunato estabeleceu o cargo de ministro do go ("Godokoro") e
quatro casas hereditárias para ensinar o jogo. Sua versão moderna baseia-se na
maior parte naquele período — e é por isso que este livro focará principalmente
nas regras japonesas, de modo a manter as coisas simples para jogadores novos.
Hoje, naturalmente, o go não tem ministros, mas ainda é tido em alta conta como
jogo e, em muitos lugares, como uma forma de arte, e os detentores de seus
títulos, não mais hereditários, ainda são respeitados em larga medida.

Na China, no Japão e na Coreia há vários títulos e copas
em torno dos quais orbita o mundo profissional do go,
bem como muitas competições internacionais tanto para
profissionais como para amadores. Estimou-se em 2008
que mais de 40 milhões de pessoas jogavam go e que a
maior parte delas residia no leste da Ásia, mas desde
então o jogo progrediu rapidamente para fora de seu
núcleo tradicional, especialmente nos Estados Unidos,
onde a Associação Americana de Go4 começou a
certificar jogadores profissionais a partir de 2012.

O jogo viu-se no centro das atenções quando uma
Inteligência Artificial, chamada AlphaGo, conseguiu derrotar dois dos melhores
jogadores de go desta década, Lee Sedol e Ke Jie, causando, tanto na comunidade
do go quanto na da Ciência da Computação, uma comoção significativa que difundiu
o jogo mundialmente.
4) American Go Association: http://www.usgo.org/

O que é o go3

Passado e presente8

Os E.U.A. realizaram mais
de trinta Congressos de Go

Antigo tabuleiro de go

http://www.usgo.org/


Bem, por que deveríamos ligar para seja lá que jogo?
Acho que essa é a pergunta que precisa ser respondida
primeiro. Em muitos países do mundo moderno, os jogos foram
relegados à condição de passatempo reservado a crianças e
adolescentes, enquanto que adultos são vistos como imaturos
ou maçantes quando passam o tempo aprendendo ou jogando
um jogo. Mesmo no caso de crianças, a maior parte dos pais
considera os jogos como algo em que se espera que a criança
se engaje para se distrair e lhes propiciar alguma quietude ou
algo que possam fazer juntos para se aproximarem e se
divertirem. Mas os jogos são realmente uma distração?
Antes de tratarmos da ciência pertinente, vale notar que, na natureza, os jogos ainda
constituem um dos principais meios pelos quais uma geração de qualquer espécie pode
transmitir conhecimento à sua progênie. Assim, mesmo sem qualquer auxílio científico,
a observação empírica deveria sozinha nos mostrar que os jogos representam uma
questão mais séria do que a maioria das pessoas imagina ou reconhece. Introduzindo a
ciência na equação, há uma abundância de estudos que indicam que, na verdade, os
jogos podem melhorar o comportamento das crianças, sua memória, concentração,
intuição, autocontrole e inteligência em geral. Naturalmente, nem todos os jogos farão
isso, mas o go chega muito perto de oferecer a maior parte desses benefícios ao mesmo
tempo. Treinar a mente segue os mesmos princípios básicos que treinar o corpo: do
mesmo modo que se objetiva o desenvolvimento físico ao contrair alguns músculos em
particular, os jogos contraem nossos "músculos mentais". Vejamos então um breve
resumo do que faz o go:

• Ele nos faz reavaliar nosso comportamento e nosso caráter, por ser um jogo que 
pune ativamente a ganância, a inveja e a imprudência;

• Treina nossa memória, porque eventualmente teremos de nos lembrar das formas 
que nos levaram a vencer uma luta e das que nos fizeram perdê-la;

• Melhora nossa concentração e nossa intuição, porque o tabuleiro de go e as 
situações que despontam nele são frequentemente complexos e únicos;

• Desperta nossa imaginação, porque temos de ser capazes de antecipar o 
desenrolar da partida;

• Ensina a planejar, porque não é um jogo que se pode vencer por acidente, sendo 
preciso elaborar estratégias de curto e longo prazo para alcançar nossos objetivos;
• Desafia nossa inteligência, porque fixar tais objetivos não é fácil proeza;
• Melhora nosso senso analítico, porque em seu vasto tabuleiro as possibilidades 
são muitas e precisam ser constantemente reavaliadas.
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Mas por que deveríamos nos interessar por ele?8

Yasutoshi Yasuda 9p:  
Um pioneiro na promoção
do ensino do go nas escolas



"Como ele faz tudo isso?", você pode perguntar. Bem, continue por aqui e você
vai ver. Prometo que será uma jornada interessante. Mas espere, isso tudo é só para
crianças? Também queremos entrar nessa!

Por que não podemos também nós, adultos, colher todos aqueles benefícios? 
A sociedade nos diz que jogos são para crianças, mas não é o caso. Essa é apenas
uma percepção falha do que adultos deveriam ou não passar o tempo fazendo 
— e, aparentemente, a sociedade acredita que um adulto passou da fase de crescer
e se divertir. Bem, é verdade que talvez não sejamos mais capazes de crescer com
a mesma rapidez e eficiência de uma criança, mas podemos efetivamente nos
aprimorar como seres humanos em qualquer idade — ou ao menos tentar conservar
a acuidade mental que já alcançamos. Se uma cruzadinha é considerada um bom
exercício mental para manter nossa mente afiada, por que não um jogo tão complexo
e desafiador como o go?
Com efeito, por que não? Mas chega de falar! Vejamos como se joga go.

O que é o go5

O go viaja por toda parte e pode ser jogado em qualquer lugar. 
Fonte: Ailin Hsiao (2p taiwanês)



O go é jogado numa superfície plana (geralmente de madeira) dividida
numa grade de linhas retangular de dimensões variáveis — 9x9, 13x13 e 19x19
sendo as mais comuns nos tempos modernos. A dimensão horizontal costuma
ser representada por letras e a vertical por números.

As peças usadas no jogo são chamadas de "pedras" e têm duas cores: um
jogador fica com as brancas, o outro com as pretas. Essas pedras são colocadas
nas intersecções da grade (isto é, nos pontos onde as linhas se cruzam, inclusive
nas bordas e nos cantos do tabuleiro) e são todas iguais umas às outras. Os
pontos vazios adjacentes à posição da pedra são chamados de "liberdades".
Uma pedra não pode ser movida uma vez que seja colocada no tabuleiro, nem
pode ser introduzida num ponto em que não terá liberdades. As pedras
conectadas ao longo de uma linha da grade são consideradas um "grupo" e
todas elas compartilham liberdades entre si.
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Tabuleiros e colocação das pedras8

Um tabuleiro de 19x19 vazio

Um tabuleiro de 13x13

Cada pedra tem no máximo
quatro liberdades

Grupos de pedras 
compartilham liberdades

Um tabuleiro de 9x9

Uma pedra preta
não pode ser colocada aqui



Não há no go outro tipo especial de peça e é isso que torna suas regras básicas
simples de aprender, mas cada pedra pode ser introduzida praticamente em
qualquer lugar no tabuleiro e isso introduz imensa complexidade no jogo. Cada
jogador fica com as pedras de uma cor e joga uma pedra por vez, tentando cercar
tanto território (contado em termos de pontos vazios na grade, ou simplesmente
"pontos") do tabuleiro quanto possa.

O jogo começa com o tabuleiro vazio, no caso de uma partida simétrica. Nesse
caso o jogador com as pedras pretas joga primeiro. De modo que o jogo siga
equilibrado, uma vez que a primeira jogada é considerada vantajosa, a jogadora
com as brancas4 recebe alguns pontos compensatórios (chamados de "komi"). 
O número exato do komi é decidido pelos jogadores antes da partida e geralmente
varia entre 5,5 a 7,5, com o meio ponto incluído para evitar um empate (chamado
de "jigo"). Resumindo o que foi visto até aqui, podemos colocar nossas pedras em
quase todo lugar que quisermos e o objetivo do jogo é cercar tanto território quanto
possível. O próximo capítulo discorrerá sobre qual é a melhor maneira de fazer isso
e alcançar esse objetivo em várias fases do jogo, mas foquemos por enquanto na
ideia óbvia de que queremos que nossas jogadas protejam e abranjam a maior área
possível com a menor quantidade factível de jogadas. Vejamos um exemplo:

Regras Básicas7

Um exemplo clássico de jogadas ineficientes de Preto. Precisamos abrir nossas asas e voar, como fez
Branca. Dispor as pedras iniciais em tantas áreas quanto pudermos é melhor que proteger uma parte
pequena do tabuleiro.

4) Por uma questão de conveniência, a partir daqui os jogadores serão designados respectivamente como Preto e Branca.
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Ambos os jogadores fizeram três jogadas

cada e é a vez de Preto. Mas qual deles foi
mais eficiente em suas jogadas? Preto parece
ter garantido um canto do tabuleiro, mas
Branca apressou-se em dispor suas peças
numa área mais ampla primeiro, assegurando
que Preto tenha de lutar arduamente para
recuperar dela o controle daquela área.
Naturalmente, Branca não conservará todos
aqueles pontos assinalados até o fim da
partida, mas poder fazer a primeira jogada
numa área nos dá uma grande vantagem pelo
resto do jogo. 

A próxima regra é a da captura. Isso se consegue cercando completamente
as pedras do oponente, isto é, preenchendo todas as suas liberdades. Uma vez
que uma pedra ou grupo inimigo sejam capturados, eles são removidos do tabuleiro
e somados à nossa pontuação no fim da partida. 
Quando nossas pedras têm apenas uma liberdade restando e estão a ponto de
ser capturadas, isso se chama "atari".

Uma estimativa de pontos ou influência

Capturando pedras inimigas8

Atari: A pedra preta só tem
uma liberdade (em A).

Quando Branca joga aqui, a
pedra é capturada e removida.

Preto geralmente resiste es-
tendendo e termina com três

liberdades.

Grupos grandes compar-
tilham liberdades...

...mas ainda podem 
ser capturados...

...e removidos!



Eu mencionei antes que, pelas regras japonesas, uma pedra não pode ser
colocada onde não terá nenhuma liberdade, mas como ainda não tinha falado
sobre captura não era possível explicar por quê. Porém agora é evidente que algo
assim constituiria "suicídio" para aquela pedra (ou para o grupo de pedras a que
ela fosse adicionada) e causaria sua autorremoção. Fazer efetivamente uma
jogada do tipo não somaria nada (exceto em alguns casos obscuros), então é
proibido em muitas versões do jogo.

Contudo, a regra também
estabelece que podemos jogar
num ponto que não tinha
liberdades quando fizemos a
jogada mas que adquiriu pelo
menos uma pela captura de
uma pedra do oponente.

Uma liberdade que o oponente não pode preencher dessa maneira é chamada
de "olho". Mas não basta simplesmente que nossos grupos de pedras tenham um
olho para estarem a salvo de ser capturados. É verdade que ter um olho nos dá
uma vantagem, mas se nosso grupo estiver completamente cercado e em atari, o
oponente pode jogar dentro do olho e capturar o grupo inteiro. Em muitas situações
a existência de um olho ou o potencial para sua criação nos dá uma falsa sensação
de segurança que pode levar à destruição (ou "morte") de nossos grupos se não
formos cuidadosos.

Regras Básicas9

...mas Branca PODE! Sua pedra re-
move o grupo de Preto e obtém liber-
dades. Capturar é o único jeito de fazer
uma jogada nessas situações.

Nosso grupo de pedras pretas
parece seguro com quatro liber-
dades e um "olho" em "4". Branca
não pode jogar em 4... ainda!

Mas se descuidarmos de nosso
grupo, ele pode ser cercado. Uma
vez reduzido a uma liberdade,
Branca pode jogar no "olho"...

...e capturar nosso grupo.

Se Preto jogasse em A,
seu grupo ficaria sem
liberdades, então ele não
pode jogar ali...

Um olho não é o bastante...8
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Assim, para que um grupo fique a salvo quando está sendo cercado, ele
precisa garantir duas liberdades que o oponente não pode preencher, de modo
que o grupo não poderá ser capturado com uma jogada que crie liberdades extras
para a pedra de captura. Portanto, grupos com um olho podem ser capturados
e grupos com dois olhos não podem. Dizemos que esses últimos estão "vivos".

A regra de captura, juntamente com a questão dos "dois olhos", cria situações
e combates muito interessantes. Conforme prossegue o jogo, as áreas dos dois
jogadores colidirão e suas pedras, dependendo de como estejam posicionadas,
poderão sofrer pressão significativa, se perder e ser de todo capturadas. 
De interesse particular são os casos em que há formações que se parecem com
olhos mas que na verdade têm um defeito que permite que o grupo seja
capturado: são o que chamamos de "olhos falsos". Posteriormente, num capítulo
mais avançado, examinaremos mais a fundo sua formação.

Imagens à esquerda e à direita: Exemplos
típicos de dois olhos. Note que Preto não pode
preencher as liberdades nos pontos 1 ou 2, por-
tanto os grupos de Branca nunca poderão ser
colocados em atari e estão vivos.

...dois olhos são necessários!8

Resultado final de um combate no canto.
Todas as pedras pretas assinaladas estão mortas
porque não há espaço para formar dois olhos.

O ponto A se parece com um olho mas é um
olho falso, já que a pedra assinalada pode ser
capturada, colocando o grupo inteiro em
atari. O ponto B é um olho real, mas um olho
não é o bastante.



Capturar um grupo do oponente é também chamado de "matar um grupo",
embora muitas vezes esse processo seja deixado inacabado quando se considera
que o grupo está perdido e sem chances de ser salvo. Às vezes, conforme
prossegue o jogo, torna-se possível ameaçar "salvar" grupos "mortos" de seu
destino, mas isso não é algo facilmente planejado e a melhor conduta é evitar,
antes de mais nada, que nossos grupos sejam reduzidos a tal estado incerto.

Em geral, um grupo que não pode ser salvo mesmo que joguemos ali primeiro
é considerado "morto" e não vale a pena desperdiçar jogadas e esforço tentando
salvá-lo, já que sabemos que o oponente vai capturá-lo. Do mesmo modo,
tampouco devemos desperdiçar jogadas tentando matar grupos que não podem
ser capturados mesmo que joguemos primeiro e que são portanto, como já foi
explicado, considerados "vivos".

Às vezes, grupos inimigos compartilharão duas
liberdades de um modo tal que quem jogasse
em qualquer uma delas estaria preenchendo
uma de suas próprias liberdades, o que
resultaria na captura de seu grupo ao invés do
grupo do oponente. Essa situação em que, na
prática, nenhum dos jogadores pode seguir
com o esforço para capturar um grupo de
pedras é chamada de "vida mútua" ou "seki".
Criá-la numa partida, entretanto, é raro,
especialmente se ambos os jogadores
estiverem cientes da possibilidade e tentarem
ativamente evitá-la.

11

O caso raro da "vida mútua"8
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É a vez de Branca e o grupo de Preto está
morto. Ele não pode formar dois olhos de

modo algum...

...mesmo se fosse sua vez de jogar.
Ele pode tentar outras jogadas 
mas nenhuma funcionará.

O primeiro que jogar em A colocará
seu próprio grupo em atari, então
nenhum dos jogadores estará disposto
a preencher essa liberdade e nenhum
dos grupos pode ser morto.
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Apesar de tudo isso, o objetivo principal do jogo não é capturar as pedras
do oponente, mas garantir ou cercar tanto território quanto possível. Assim,
geralmente é mais produtivo atormentar e ameaçar os grupos inimigos sem
capturá-los do que de fato fazê-lo. Esse é um conceito mais avançado que será
aprofundado posteriormente, mas é muito importante tê-lo em mente desde já,
uma vez que ser ganancioso e agressivo, querendo tomar tudo o que o
oponente tem, é o erro mais comum que um jogador pode cometer.

A regra final do jogo é que não podemos introduzir uma pedra que repita
uma configuração do tabuleiro ocorrida anteriormente. Isso leva à criação
de uma situação especial, chamada de "ko", em que pedras que poderiam
capturar e recapturar umas às outras infinitamente são impedidas de fazê-lo.

Regras Básicas

Capturar é bom, mas...8

Evitando repetições8

É a vez de Branca e ela pode
capturar uma pedra...

...mas agora sua pedra também
está em atari. Devido à regra do
ko, entretanto, ela não pode ser
capturada nesse exato momento...

...de outro modo, acabaríamos
de volta a essa situação e isso
continuaria para sempre...

Nossos instintos podem clamar por rigoroso
combate corpo a corpo contra aquelas pedras
brancas extraviadas dentro de nosso território,
mas frequentemente é mais proveitoso atacá-las
de longe...

Esse é um ótimo resultado para Preto: as pe-
dras de Branca ainda NÃO estão vivas e ele
está ganhando jogadas livres do lado de fora.



Essa regra põe um fim a essa situação e cria um problema estratégico
específico: ter de fazer em outro lugar uma jogada que represente uma ameaça
significativa o bastante para o oponente (chamada de "ameaça de ko") que o
impeça de preencher a liberdade deixada pela pedra que ele capturou. Ponderar
o valor do ko e da ameaça é um problema avançado que raramente é fácil de
resolver. Para que a ideia da ameaça de ko seja ao menos compreendida agora,
talvez seja preciso um exemplo de uma partida real:
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Preto faz a Jogada 1 e ela
prepara um ko tendo em jogo
as duas pedras assinaladas. Ele
está ameaçando invadir a área
de Branca, à direita, caso cap-
ture aquela pedra...

...então Preto segue com essa
opção. Como era de se esperar,
Branca responde e Preto retoma
sua pedra com a Jogada 3.
Agora Branca precisa encontrar
uma ameaça e a disputa pelo ko
começa.

...portanto Branca captura, es-
tabelecendo o ko. Preto não pode
jogar no ponto assinalado com o
triângulo, então ele precisa de
uma jogada a que Branca tenha
de responder. Jogar em A
ameaça muitos pontos...

...então Preto é forçado a
fazer uma jogada em outro
lugar...

...e se Branca ignorar essa
jogada, ela poderá preencher
a liberdade e vencer a luta de
ko...

...e se não ignorar, Preto poderá
então capturar a pedra e será
Branca que terá de fazer uma jogada
em outra parte antes de capturar.
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Outra coisa, que não é óbvia, é que embora a regra impeça a repetição de

configurações anteriores do tabuleiro, ela não se aplica quando mais de uma pedra
é capturada, já que nesse caso a recaptura não recria uma disposição do tabuleiro.

Por último, mas não menos importante, temos a questão da pontuação. 
O jogador com mais pontos vence a partida. Como já foi explicado, o objetivo
principal do jogo é obter o maior território, medido pelo número de intersecções
que o jogador cercou. Soma-se a esses pontos o número de pedras que foram
capturadas ou que ambos os jogadores concordam que estão mortas, bem como
o komi. 

Pontuação e resultado8

Jogar em A pode parecer
um ko, mas...

...na verdade Preto pode jogar
imediatamente em B...

...porque fazê-lo não recriaria
no tabuleiro uma disposição

idêntica à da primeira imagem.

Esse é um exemplo típico de partida.
Os quadrados pretos e brancos são os
pontos cercados por cada jogador.
As pedras marcadas com a cor oposta
à delas estão mortas.
Quadrados cinzas indicam pontos con-
siderados "neutros", ou seja, que ne-
nhum jogador cercou completamente.
Tudo somado e contabilizado, Preto
vence por 25 pontos.



Diferente de muitos outros jogos, em que o jogador mais habilidoso em geral
vencerá facilmente um mais fraco, o go tem um mecanismo muito interessante para
equilibrar diferenças de habilidade, conferindo ao jogador mais fraco as pedras
pretas e permitindo-lhe fazer algumas jogadas livres no tabuleiro antes que o
oponente comece a jogar — a quantidade de jogadas sendo decidida com base na
diferença entre os ranks dos dois jogadores: uma pedra extra concedida para cada
rank de diferença, geralmente até o máximo de 9. Essas são as partidas com
handicap.

Os ranks no go dividem-se tradicionalmente em níveis "kyu" (estudante) e "dan"
(mestre) para amadores, enquanto que os profissionais têm seu próprio ranking de
nível dan acima dos anteriores. O sistema funciona em ordem decrescente para
os ranks kyu e crescente para os ranks dan, com 30 kyu sendo o rank mais baixo
e 7 dan sendo o mais alto para amadores — o ranking profissional vai até 9 dan.
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Ranks no go e partidas com handicap para todos8

Disposição convencional para partidas com uma a nove pedras de handicap
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A distinção mais comum quanto aos níveis kyu é entre jogadores de 30 a 10
kyu, frequentemente categorizados como "kyus de dois dígitos" (KDDs), 
e jogadores de 9 a 1 kyu, chamados de "kyus de um dígito" (KUDs).

Entre os níveis kyu e dan amadores, a diferença no ranking se iguala à
quantidade de pedras de handicap que o jogador com o rank mais baixo deve
receber para garantir uma partida mais justa. Entre os profissionais a diferença não
é tão pronunciada e uma pedra de handicap costuma ser concedida para cada três
ou quatro ranks de diferença.

30 a 20 kyu Geralmente é esse o ranking de um iniciante. Um jogador
nesse nível costuma conhecer apenas as regras cobertas
até aqui no livro e pouca aplicação prática delas.

19 a 10 kyu Geralmente é esse o ranking de um jogador habitual que
passou algum tempo fazendo leituras básicas sobre o go
e/ou jogou um bom número de partidas, adquirindo um
conhecimento prático do jogo.

9 a 1 kyu Costuma ser esse o ranking de um jogador que começou
a estudar mais seriamente o go e que está começando a
explorar os meandros do jogo. 9 a 8 kyu é também o nível
que este livro aspira a ajudar seus leitores iniciantes a al-
cançar mediante seu estudo.

1 a 7 dan
amadores

São aqueles que romperam a barreira de jogador habitual
e que geralmente são mais rigorosos em seu estudo do
jogo.

1 a 9 dan 
profissionais 

Estão acima dos ranks amadores e é preciso passar por
provas ou competições especiais para obter essa classifi-
cação. Esses ranks e a elegibilidade para participar de
competições profissionais só são concedidos pelas asso-
ciações nacionais.


