
“Que jogada eu faço agora?” costuma ser a pergunta mais difícil de responder
em jogos de tabuleiro — e especialmente no go, cuja simplicidade de suas poucas
regras e o tamanho do tabuleiro a tornam particularmente difícil e importante. “Onde
colocar a primeira pedra num tabuleiro vazio (e por quê)? Onde e quando devo
responder às jogadas de meu oponente (e por que ele as fez para começo de
conversa)? Quantas pedras devo investir nessa área (e qual o melhor ponto para
começar)? Que objetivo quero atingir no tabuleiro (e qual é minha estratégia para
alcançá-lo)?” Todas essas e muitas outras perguntas surgem durante uma partida.
Por exemplo, este é um tabuleiro após algumas jogadas:

O go tem alguns princípios gerais, formas e relações entre as pedras que
mantemos em mente e aplicamos dependendo da situação e do objetivo que
queremos alcançar. Já que estamos na fase inicial do aprendizado, por enquanto
eu só apresentarei por alto essas formas e seu funcionamento — mas não se
preocupe: os exemplos vão mostrá-las em muitos casos e situações para que você
possa conhecer os prós e contras de cada uma. Vejamos primeiro quais são elas.
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Então, e agora?8

Tantas jogadas possíveis… Mas por quê? Como decidimos quanto a elas?
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Encontramos nas relações mais comuns e mais estáveis entre duas pedras as
ferramentas primárias à nossa disposição. Tratam-se de seis posições que podem
ser usadas por ambos os jogadores: duas pedras aliadas assim posicionadas estão
trabalhando em uníssono, enquanto que uma pedra inimiga que estabeleça uma
dessas configurações estará atacando (ou “se aproximando” de) nossas pedras. 
A primeira relação é a conexão sólida:

A segunda é a conexão diagonal: 

Relações entre duas pedras8

Conectar duas pedras dire-
tamente é a jogada mais 

sólida (e mais lenta) no jogo.

Conectar diretamente uma de
nossas pedras a uma pedra 
inimiga é o que chamamos 

de acoplamento.

Ela geralmente é usada para
criar muros (e obter influência)

ou para cercar uma área.

Consideram-se conectadas
duas pedras posicionadas
diagonalmente entre si…

...em exemplos como esse, em que
as pedras existem como grupos
isolados no tabuleiro. Contudo…

...porque na verdade o opo-
nente não pode fazer uma
jogada que as separe… 

...em casos em que uma jo-
gada ameaça duas posições
diferentes ao mesmo tempo… 

Aproximar-se dessa maneira
de uma pedra inimiga é
chamado de ombrada.

...a diagonal pode ser separada.
Escolher entre duas jogadas
que têm resultado equivalente é
chamado de miai.



A terceira é o pulo de um ponto, que consiste em estender a partir de uma
pedra mantendo um ponto vazio entre ela e a pedra recém-colocada. Ao contrário
das duas relações anteriores, a primeira solidamente conectada e a segunda
raramente rompida, essa e todas as seguintes podem ser desconectadas 
(ou “cortadas”) e são objeto de combates muito comuns no tabuleiro: com efeito,
lutas podem começar assim que estabelecemos essas relações ou conforme
prossegue a partida e seus pontos fracos são expostos e voltam para nos
assombrar quando menos esperamos.
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O pulo de um ponto é uma 
jogada muito sólida e tem ape-
nas um ponto de corte (em A).

Ambos os jogadores costu-
mam perseguir um ao outro
com os pulos de um ponto.

Pulos de um ponto podem 
desembaraçar nossas pedras
de situações difíceis…

...mas precisamos lembrar que
mais tarde eles podem ser corta-
dos se houver outras pedras ad-
versárias por perto. 

...como a daquela pedra preta,
que estava em apuros e precisava
escapar. Pulos de um ponto são
ideais em casos assim…

Não há muito espaço aqui,
então geralmente evita-se
cortar precocemente…

Esse é outro exemplo de uma
tentativa de corte feita sem ter
pedras de apoio por perto.

...porque a maior parte das
variações acaba mal, como

nesse diagrama.

Essa extensão pode ser usada
várias vezes para nos expan-
dirmos mais rápido no tabuleiro.
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A quarta é o cavalo, assim chamada por ser uma jogada igual ao movimento

da peça homônima no xadrez. Embora a pedra seja colocada numa posição
relativamente diagonal, trata-se de uma extensão semelhante ao pulo de um ponto,
mas com dois pontos fracos passíveis de corte. Embora esses cortes costumem
ser um mais grave que o outro, ambos resultam em combate pesado, de modo que
é preciso escolher cuidadosamente quando e onde cortar. 

O cavalo tem dois pontos 
de corte: A e B.

Após o corte, Branca está conectada e Preto
precisa defender três pontos de corte (A, B e C)
com sua próxima jogada, o que é impossível,
então Branca está contente com o resultado. 

Em muitos casos, especialmente nas margens
do tabuleiro, o cavalo não pode ser cortado.
No exemplo, Preto jogou o cavalo. Se Branca
jogar A, Preto bloqueará facilmente com B…

Tentar o outro ponto de corte tampouco funcionaria.
As pedras de Branca estão mortas e Preto está a salvo.
Veremos depois, mais detalhadamente, como avaliar
quando e onde cortar as pedras de nosso oponente.

Os resultados de cada um
são bem diferentes. Aqui, 

o corte foi em A…

Os resultados anteriores não são bons para
Branca, então a tendência é cortar quando temos
apoio ao nosso redor. As duas pedras assinaladas
fazem uma grande diferença nesse exemplo…

...e aqui, em B. O que decide qual
corte é melhor são as pedras 

na proximidade.



A quinta é o pulo de dois pontos, uma extensão de dois espaços a partir de
uma pedra. Seu uso principal é criar espaço para uma pedra viver e formar dois
olhos (o que chamamos de criar uma base para essa pedra), mas também a
usamos com frequência em situações variadas, geralmente quando queremos
avançar mais rapidamente, mas ainda de modo relativamente seguro, rumo ao
centro do tabuleiro. Naturalmente, o pulo de dois pontos é mais fácil de cortar que
o de um, mas ele compensa essa fraqueza adicional com sua velocidade — e em
muitos casos, mesmo que nossas pedras sejam de fato separadas, ganhamos
alguma compensação defendendo a conexão.
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Esse é o exemplo mais comum de um pulo de dois pontos. Branca joga 1 para impedir que seu oponente faça ele
mesmo essa jogada e transforme toda a lateral numa área em que teria a vantagem. Preto responde com 2, ten-
tando apoderar-se do máximo que puder em segurança, e Branca joga o pulo de dois pontos com 3 para criar es-
paço para dois olhos (ou seja, criar uma base) para suas pedras na área marcada com os triângulos e estabilizar
seu grupo. Note que embora existam dois pontos de corte evidentes, A e B, Preto não tem, nessa fase inicial da
partida, pedras o bastante ao redor para ameaçar imediatamente um corte — casos assim, e como se desenrolam,
serão melhor discutidos no capítulo sobre ataque e defesa, mas vejamos por enquanto um exemplo:

Por isso, Preto faria melhor em deixar de lado aquelas
pedras até uma fase posterior da partida, quando
tiver uma visão mais clara do objetivo a alcançar
naquela área e mais pedras para ajudá-lo a conduzir
as jogadas necessárias, ou, se quiser avançar ali ime-
diatamente, usar uma ombrada numa das pedras
para confiná-las embaixo — nesse caso, usar um pulo
de dois pontos para estender rapidamente para o cen-
tro seria uma boa continuação.

Realmente, se Preto tentar algo assim, a maior
parte dos resultados possíveis não serão bons
para ele: se Branca bloqueia em cima, ela ganha
tanto o exterior como algum território, e se blo-
queia embaixo, seu ganho ainda é excelente...
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A sexta é o cavalo maior, semelhante à jogada do cavalo mas com uma

linha extra entre as duas pedras. De todas as conexões apresentadas, ela é a
mais fraca e com mais pontos que podem ser atacados, mas ainda é útil,
especialmente quando usada em extensões laterais ou para prepararmos o
terreno para conectar dois de nossos grupos. Embora o cavalo maior não possa
ser cortado imediatamente pelo oponente, devemos ter sempre em mente que
isso pode mudar conforme a partida progride.

Esse é o desenvolvimento 
do corte em C...

A jogada do cavalo maior
tem quatro pontos de corte, 
dependendo das pedras ao
redor.

Ela pode quase sempre ser cortada,
ou ao menos constitui um ponto
que o oponente vai querer atacar.
(O diagrama mostra o desenvolvi-
mento do corte em A.)

...e aqui, do corte em D.

Em vista disso, o cavalo maior pode ser
perigoso. Uma jogada menos gananciosa, como
um cavalo simples de Branca em A no exemplo
acima, pode ser uma escolha mais segura em
muitas situações.

Então, dependendo da situação
e das variações possíveis, pode-
mos querer evitar de todo essa
jogada. (No diagrama, temos o
corte em B.)

E há mais possibilidades, uma vez
que a pedra auxiliar de Branca
poderia estar em qualquer lugar.

Seguindo com o exemplo, se Branca insistir em jogar
o cavalo maior, ela não poderá fazer nada para im-
pedir que Preto corte suas pedras e seus grupos en-
contrem-se repentinamente sob risco de ficarem sem
olhos e acabarem morrendo.



Tendo estabelecido as relações principais entre duas pedras, podemos agora usá-
las para criar formas mais intrincadas envolvendo múltiplas pedras. Cada uma
dessas formas tem seus próprios pontos fortes e suas fraquezas e decidir entre
elas é uma questão de se considerar não apenas a situação a nível local, mas o
tabuleiro como um todo e os objetivos que nós, e nosso oponente, queremos atingir.
Começaremos com a forma mais óbvia: o muro. 

A primeira imagem que vem à mente quando ouvimos sobre um muro é a de
várias pedras conectadas, uma após a outra, numa linha reta. Com efeito, esse é
o muro ideal em termos de conectividade e força, mas muitas vezes construir algo
assim pode ser terrivelmente lento, então, em partidas efetivas, muros tendem a
ter falhas e até mesmo lacunas. Geralmente o oponente tentará dispor suas pedras
em posições que lhe permitam explorar essas lacunas, mas podemos evitar isso
se formos cuidadosos. Seja como for, o dilema entre “muro perfeito, mas lento”
versus “muro imperfeito, mas rápido” é um dos aspectos mais importantes no jogo.
Por ser esse um ponto que precisamos ter sempre em mente, em relação ao qual
devemos buscar um equilíbrio, ainda tratarei disso a fundo no livro. Com esse
intuito, introduzirei agora o conceito de influência.

Já vimos que território é a quantidade de pontos relativamente seguros que
cercamos e que o oponente geralmente não pode reivindicar. Mas se território
costuma ser fácil de identificar no tabuleiro, não é o caso da influência. Influência
é o “campo” de força que emana de nossas pedras e de suas formas— quanto
mais sólidas e amplas são essas formas, melhor a influência. Em geral é preciso
conceder território para obter influência e é difícil decidir depois se a troca valeu ou
não a pena, já que o uso ideal da influência não é simplesmente transformá-la em
território, mas frustrar a expansão e as jogadas de nosso oponente.
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Relações entre múltiplas pedras8

Aqui vemos um muro com um ponto de corte em A.
Muros projetam influência não na direção para a qual
estão se expandindo (nesse caso, para cima) mas na do
lado vazio para o qual estão voltados (aqui, para a di-
reita). A regra geral é que a influência de um muro se
prolonga, grosso modo, por um número de pontos igual
ao seu comprimento (aqui, cinco pontos, marcados com
os quadrados). É evidente nesse exemplo que a próxima
jogada chave para Preto seria em torno de B ou C, e se
ele conseguir jogar ali ele estará no rumo para criar
uma estrutura/caixa que Branca precisaria de muito es-
forço para invadir ou reduzir. Assim, se depois dessas
jogadas for a vez de Branca, ela se apressará em jogar
em B ou C, dependendo do resto do tabuleiro, para frus-
trar os planos de Preto, fazendo com que ele perca tanto
o território no canto como uma quantidade significativa
de influência na lateral.
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Precisamos estar sempre atentos a oportunidades como essas e não devemos
desperdiçá-las, senão nosso oponente poderá obter muita influência e transformá-
la em território sem que tenhamos retorno suficiente. Por exemplo: 

Esse é um resultado possível e seguro. Branca
reduz a influência e os possíveis ganhos de Preto
enquanto estabelece seu próprio muro.

Esse é quase que um cenário ideal para Preto. Ele abriu mão de território no canto e na lateral em troca
de três muros (marcados com os quadrados) que, combinados com as cinco pedras assinaladas, criaram
território mais que suficiente para compensar pelo perigo. Tivesse Branca jogado naqueles pontos
primeiro, entretanto, Preto estaria perdido. Jogar por influência nem sempre compensa, podendo ser
uma escolha de alto risco.

Se Branca deixa a chance passar, Preto joga ali
primeiro. Agora Branca precisa fazer uma redução e
Preto tem pelo menos cinco jogadas possíveis, depen-
dendo do resto do tabuleiro, para atacar aquela pedra.



Contudo, pensar num muro extenso como nada mais que parte de uma caixa
que pode ser transformada em território, reduzir a influência a algo necessário para
defendê-lo e alcançar esse objetivo, jogar muito perto de nossos muros ou
desperdiçar jogadas tentando afastar deles o oponente é uma abordagem
equivocada. Por difícil que seja superar essa mentalidade e usá-los corretamente,
muros e influência não existem para serem defendidos, e sim para expansões, para
atrair o oponente ou para atacar outras áreas. Essa é uma matéria mais avançada,
a que retornarei adiante no livro, mas vejamos um exemplo:
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Branca eventualmente vai querer
tomar parte desse território, mas
isso se torna cada vez mais difícil
conforme segue a partida e mais
pedras entram em jogo. Jogadas
como a pedra branca assinalada
só funcionarão se Preto cometer
um erro — uma pedra solitária
raramente sobrevive entre tantos
adversários.

Preto joga 1 e 3 para criar um pe-
queno muro, mal grande o suficiente
para funcionar em sintonia com a
pedra assinalada — que estaria “mais
segura” em A, mas então não opera-
ria com o muro conforme planejado
—, agora perfeitamente posicionada
para atrair Branca e ameaçar suas
pedras com uma jogada em B.

É assim que o tabuleiro ficaria com a
pedra preta em A. Branca estenderia
imediatamente a partir de suas pe-
dras. Preto pode jogar em A, B ou C,
mas agora ele está bastante limitado.
O corte em D ainda é possível, porém
bem menos ameaçador e mais difícil
de fazer funcionar.

Na partida efetiva, Branca quis in-
vadir a estrutura de Preto e todos os
seus grupos foram cortados uns dos
outros. O muro de Preto é forte o bas-
tante para que ele ataque agressiva-
mente e, a menos que Branca jogue
em A, a ameaça de uma jogada em B
ainda é um problema sério, seus três
grupos estando separados.
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Mas por que A seria uma boa jogada no diagrama anterior? 
A resposta vem da segunda forma envolvendo múltiplas pedras:  A boca de tigre.

Há um provérbio do go que diz que “o ponto fraco de nosso oponente é nosso
ponto forte”. Isso se aplica também à boca de tigre: seu ponto fraco é com
frequência a consideração principal no que diz respeito a usá-la ou não — e
naturalmente que não devemos sair pelo tabuleiro criando essa forma (ou
qualquer outra) a esmo: ela precisa ter algum contexto e despontar naturalmente
a partir das jogadas de ambos os jogadores.

Imagem à esquerda: A boca de
tigre será formada pelas duas pedras
conectadas diagonalmente mais uma
terceira em A, B, C ou D. As quatro
imagens seguintes mostram o resul-
tado. O número 1 indica o ponto fraco
da boca de tigre. Posicionar ali uma
pedra inimiga é o que chamamos de
espiada.

Imagem à esquerda: Quando o oponente joga no ponto fraco, quase sempre precisamos responder
conectando nossas pedras. Essas jogadas coercivas são sempre boas de se tentar explorar numa situ-
ação como a de Branca — e sempre uma possibilidade com a qual devemos ser cuidadosos quando na
posição de Preto
Imagem no centro: Se Preto ignora a espiada e joga 2 em outro lugar, o que é possível, o resultado é
o que geralmente ocorre nesses casos: ele termina com suas pedras divididas em dois grupos — e con-
siderando que essas formas quase sempre têm pedras ao redor, um desses grupos pode estar morto.
Imagem à direita: Se Preto decide jogar ele mesmo no ponto fraco, isso cria uma forma que chamamos
de diamante. Mas reitero: formas não devem ser criadas a esmo, elas precisam surgir do intercâmbio
de jogadas no tabuleiro para realmente serem úteis.



Voltando à partida mostrada anteriormente, suponhamos que Branca espiasse
na boca de tigre e Preto ignorasse a ameaça.

A boca de tigre costuma ser usada quando é seguro conectar indiretamente as
nossas pedras e jogar com leveza cobre mais pontos fracos do que essa forma cria.
Isso geralmente se aplica aos cantos do tabuleiro, onde nosso oponente
normalmente não pode conectar uma pedra que esteja espiando em nossos pontos
de corte.
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Se Preto joga 2 em outra parte,
ainda que por perto, Branca honra
imediatamente sua ameaça e
ataca duramente. 
As jogadas 4 e 5 são inevitáveis.
Preto vê-se com três pedras bem
encrencadas e as restantes sepa-
radas umas das outras.

A boca de tigre tem menos força quando voltada para
o centro, pois concede jogadas livres ao oponente.
Aqui, Branca faz um hane duplo com 1 e 3 e uma
boca de tigre dupla com 5, o que resulta em dois pon-
tos fracos: A e B. É certo que Preto acabará fazendo
essas jogadas e destruindo a forma de Branca.
Ao contrário dos exemplos no canto, as duas pedras
pretas, 1 e 3 no diagrama à direita, estão voltadas
para o centro e, dependendo do resto do tabuleiro,
podem se conectar aos outros grupos de Preto.

Imagem à esquerda: Vimos essa posição comum anteriormente. Agora Branca contorna as pedras
pretas com a diagonal em 1 (uma jogada que chamamos de hane). Preto bloqueia e Branca conecta.
Agora Preto tem uma escolha: A ou B.
Imagem no centro: A conexão sólida em A tem esse resultado. Preto está seguro, mas ele precisou de
duas jogadas para garantir sua boa forma — e agora Branca pode jogar primeiro em outra área.
Imagem à direita: Mas se Preto joga a boca de tigre em B, ele pode criar uma segunda boca de tigre
e bloquear com apenas uma jogada. Agora é ele quem joga primeiro em outra área. Isso pode parecer
trivial agora, mas ganhar a iniciativa é algo muito importante.
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Conectar as pedras da boca de tigre não é a única defesa possível. Às vezes

podemos simplesmente alongar uma das pedras “mandibulares” que formam a boca
de tigre e defender nosso ponto fraco criando uma escada.
A escada não é uma forma em particular, mas uma técnica de captura que
impossibilita  que as pedras de nosso oponente escapem de uma série de ataris
consecutivos — a menos que ele tenha uma pedra aliada (que chamamos de
quebra-escadas) na trajetória da escada.
Vejamos os exemplos a seguir e tentarei explicar melhor tudo isso:

Imagem à esquerda: Branca ameaça cortar as pedras de Preto. A é a resposta típica, mas Preto tam-
bém pode jogar em B, o que criará uma escada se Branca cortar em A.
Imagem no centro: É isso que acontece se Preto apenas conecta. Sua forma agora é só uma massa es-
quisita e Branca pode disparar para o centro ou para a lateral sem que ele possa pará-la.
Imagem à direita: Agora, se ele não conecta e Branca corta, Preto 4 coloca a pedra branca em atari
e dá início à escada...

Imagem à esquerda: Se Branca tentasse resistir, as jogadas de 5 a 8 apenas adicionariam outro “de-
grau” à escada — e suas pedras continuariam em atari.
Imagem no centro: Ela poderia persistir, mas tudo seria em vão: com a jogada 12 seu grupo encon-
traria-se outra vez em atari e não poderia escapar da escada.
Imagem à direita: Assim, Branca precisa fugir — e a perseguição começa. Preto eventualmente terá
de conectar em A com a jogada 6, mas sua forma agora é bem melhor quando comparada com o re-
sultado da escolha típica — e Branca está em fuga.

Em suma, uma escada prende as pedras numa série de jogadas que levam
sempre a um atari sem possibilidade de fuga. É muito importante, no go, ficarmos
atentos a possíveis escadas. Muitas vezes, quando nos favorecem, elas permitem
fazer jogadas poderosas e arriscadas. E mesmo quando usadas contra nós: a
ameaça de colocar uma pedra na trajetória de uma escada, partindo seus degraus,
pode resultar em jogadas livres para desenvolvermos outras posições no tabuleiro
e ganhar uma vantagem em outra parte.

Mostrarei a seguir outro exemplo de uma partida real...



...mas vejamos antes, a nível local, com que se parece uma quebra-escadas e
por que elas funcionam. Usarei o diagrama anterior, acrescentando uma pedra
branca, para aplicar o conceito.
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Vejamos agora a partida. 
Preto joga o cavalo em 1 para
pressionar a pedra solitária, mas
Branca ignora calmamente essa
jogada e faz a sua em outra área
(o que chamamos de tenuki)
para ameaçar outro ponto antes
de responder a Preto 1. Preto
deixa-se levar e reage com 3, sem
perceber que Branca 2 agora
funciona como quebra-escadas
para um corte do outro lado do
tabuleiro. Branca segue com seu
plano e joga 4. Como mostram as
setas, se Preto tentar capturar
essa pedra, seus esforços serão
frustrados por Branca 2. 
É digno de nota que, nessa par-
tida, era eu jogando com as pretas
e sendo ludibriado. Eu conhecia as
escadas e não obstante cometi um
erro — mas essa é a beleza do
jogo: cada erro que comete-
mos é uma oportunidade
para aprendermos algo me-
lhor.

Imagem à esquerda: Qualquer pedra colocada na trajetória da escada altera o resultado que vimos
na página anterior. Basta escolher um dos pontos assinalados...
Imagem no centro: ...e vemos que a escada foi mesmo quebrada. As jogadas são as mesmas de antes,
mas agora Branca tem uma aliada que lhe dá liberdades extras e faz a escada falhar.
Imagem à direita: A regra geral é que qualquer pedra adversária colocada na trajetória das quatro
diagonais ligadas à escada funciona como uma quebra-escadas.

Então não se preocupe quanto a entender tudo sobre essas formas.
Nosso objetivo agora é aprender que elas existem. Naturalmente, cada uma será explorada com mais
detalhes, mas é jogar go que eventualmente nos revela a maior parte de suas nuances e é a experiência
que nos ensina a atentar para elas.



30Formas

Seja como for, falar em quebra-escadas não basta. Vejamos na prática por que aquela escada não fun-
cionaria. Se Preto seguisse com ela, não só ele não conseguiria capturar a quebra-escadas, mas todas as
suas pedras ficariam em perigo: Branca poderia usar ataris duplos para capturar a maior parte delas.
É por isso que quase ninguém realmente joga uma escada que pode ser quebrada — ao menos não até o
fim, como nesse exemplo.

Então, como seguiu a partida? Imagem à esquerda: Essa é a continuação. Preto atacou a pedra
branca para consertar sua escada e Branca ignorou mais essa jogada (tenuki), praticamente garan-
tindo para si o canto superior esquerdo. Preto apressou-se então em fechar o negócio no canto inferior
esquerdo. Não sei se Branca escolheu bem ao tenukar... 
Imagem à direita: Essa variação parece bem mais favorável para ela — e é isso o que torna o go tão
excitante: uma simples escolha pode resultar numa partida e em possibilidades completamente dife-
rentes.



Outra forma importante e muito comum é o nó de bambu.
Composto por duas linhas paralelas, cada uma com duas
pedras conectadas, ele é uma das formas mais estáveis, já
que não é possível cortá-lo uma vez formado. Há inclusive
várias situações em que é melhor formar um nó de bambu que
simplesmente conectar nossas pedras, a ideia sendo
conservá-las mais versáteis e influentes no tabuleiro. Vejamos
como isso funciona na prática:
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O nó de bambu

O nó de bambu não pode ser cor-
tado uma vez formado. A e B são
miai: se Branca joga em A,
Preto joga em B— e vice-versa.

Contudo, ele tem um ponto fraco
(A) enquanto não está total-
mente formado.

Se Preto deixar Branca cercar
suas pedras e jogar nesse
ponto, ele não poderá impedir
que sejam capturadas.

Imagem à esquerda: Branca quer
conectar suas pedras. Qualquer jogada de
A a F seria possível, dependendo da situ-
ação, mas a mais estável, que não poderá
ser cortada e que irradiará força em todas
as direções, será formar um nó de bambu
com A.
Imagem à direita: Após A, qualquer jo-
gada nos pontos assinalados é viável e difí-
cil para Preto responder.

Vejamos uma aplicação prática de tudo isso. O que queremos ardente-
mente quando consideramos uma jogada é encontrar um ponto que
desempenhe mais de uma função ao mesmo tempo. A imagem
à esquerda mostra algumas opções para Preto conectar suas pedras.
A jogada 1 faz isso, mas é tudo o que faz: Branca pode ignorá-la e as-
sumir a iniciativa, tenukar e ganhar dinamismo em outra parte do
tabuleiro.
Essa transferência de iniciativa é o que chamamos de assumir sente.
Uma jogada a que precisamos responder também é chamada de sente.
Por outro lado, uma jogada que pode ser ignorada é chamada de gote.
Quanto à jogada 2, ela conecta as pedras de Preto e espia o pulo de
um ponto (ameaçando A) mas deixa para trás uma fraqueza poten-
cial (ou aji negativo) que Branca poderá usar depois para atacar e

reduzir o espaço de olhos de Preto.
Agora, se Preto joga em 3, ele atinge três objetivos: conecta solidamente suas pedras, garante espaço
para olhos e ameaça jogadas de continuação tanto em A quanto em B. E como isso gera uma ameaça
significativa, Branca precisa responder e Preto conserva a iniciativa (sente) para fazer nova jogada
ameaçadora em outro ponto.
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Uma variação do nó de bambu é a mesa, uma forma mais

diversa e criada com maior frequência em partidas graças à
sua estabilidade e ao modo natural como às vezes emerge no
tabuleiro. Ao contrário do nó de bambu, a mesa pode ser
cortada ou ameaçada, mas só quando o oponente tem várias
pedras ao seu redor ou pode colocar duas partes dela num
atari duplo. A mesa

A mesa tem três pontos fracos,
os principais sendo A e B, mas
é muito difícil explorá-los...

...já que pelo menos metade dela
precisa estar cercada para os
cortes funcionarem. Jogar em C
captura as duas pedras assina-
ladas...

...enquanto jogar em A resulta
nessa variação, em que as pe-
dras de Preto acabam sepa-
radas.

Imagem à esquerda: Foi assim que prosseguiu a partida mostrada na página 30. Branca fez um
hane sobre as duas pedras pretas, tentando viver na direita. Muitas jogadas boas são possíveis para
Preto 6, indo de A a G, a maior parte envolvendo jogar longe da situação presente (tenuki). Preto
pode fazer isso e obter boa vantagem, já que suas pedras não estão sob sério risco, mas se ele quiser
jogar localmente, B formará uma mesa, trazendo ainda mais segurança. Jogar em A, por outro lado...
Imagem à direita: ...pode criar complicações. Não é necessariamente uma jogada pior (Preto 7
também acaba criando uma mesa), mas há ocasiões em que ela pode ser prejudicial. Eu explicarei essas
jogadas com mais detalhes na página 35, mas esse é um dos resultados mais comuns. A situação
parece equilibrada. Preto deu uma ótima forma para suas pedras, voltadas para o centro, mas em
troca cedeu bastante território (assinalado com os triângulos) e ainda precisa se defender contra
Branca 8, possivelmente em X.



Conteúdo extra para referência futura
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Naquela partida, Preto jogou a mesa e considerou
suas formas estabilizadas. Isso levou a uma situ-
ação complexa em que Branca tentou cercá-lo e
cada um começou a lutar para isolar e matar os
grupos assinalados do outro.
Branca vencerá a luta se conseguir cortar em A,
então ela joga 1 para ameaçar tanto isso quanto
o corte em B. O primeiro corte é difícil de fazer
funcionar, então ela não se importará de perder
seu grupo no meio se em compensação puder
tomar o canto de Preto...

Imagem de cima: Branca encontrou uma
dessas jogadas cobiçadas que desempenham
múltiplas funções. Agora Preto precisa descobrir
uma jogada que defenda os dois pontos de corte.
Ele tem cinco opções para isso, mas quase todas
envolvem alguma perda.
Imagem de baixo: Por exemplo, jogar 3 não
dá certo e Preto perde muitos pontos...

Imagem à esquerda: Contudo, formar a mesa em 5 funciona: isso não só reforça o ponto de corte
em A, que já não pode ser cortado, mas agora o resultado do corte em B é uma escada a favor de Preto.
Ele respondeu à ameaça dupla encontrando uma jogada que defendeu os dois pontos. Branca já não
pode fazer aquelas jogadas, então...
Imagem à direita: ...ela faz um último esforço desesperado para ameaçar o corte, mas Preto forma
a boca de tigre em 2. Branca ainda tenta matar o pequeno grupo de Preto no topo, mas falha graças à
boca de tigre — e renuncia à partida. Esse foi um exemplo mais complexo do que deveria ser no começo
do livro, mas temos aqui uma lição importante, e é esta:

Fazer e manter boa forma é importante. Sempre busque bons pontos de forma.
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Uma variação da mesa é a mesa dupla, cuja vantagem

é geralmente garantir a formação de um olho para podermos
continuar lutando com eficiência em situações nas quais
nossas pedras estão sobrevivendo com esforço — mas
reitero ainda outra vez: não devemos sair pelo tabuleiro
criando essa forma (ou qualquer outra) sem razão, ela deve
surgir de uma sequência sensata de jogadas.

A mesa dupla

O olho geralmente é criado em A.
O principal ponto fraco dessa
forma é B, quando falta uma
pedra ali.

Se Branca joga em B antes, as
pedras de Preto ficam prontas
para o corte e ele precisa
conectar em A.

Suponhamos que Preto queira estabi-
lizar sua forma na área assinalada. Um
jeito fácil de fazer isso seria formar uma
mesa dupla.

Ele faz a jogada 1 e Branca precisa defender sua
própria forma e sua área. As jogadas 3 e 4 seguem
a mesma lógica, a jogada 5 estabelece a mesa dupla
e ameaça um atari duplo em A, forçando Branca a 
responder. Preto conseguiu boa forma e manteve a
iniciativa (sente).

Imagem à esquerda: Branca
está cercada e precisa sobreviver.
Imagem à direita: Então ela se
acopla à pedra preta, ameaçando
conectar a pedra isolada à direita
de 2. Preto defende, mas as jo-
gadas até 5 garantem pelo menos
um olho para Branca, em A,
graças à mesa dupla, de modo que
ela pode conservar suas espe-
ranças, lutar por um segundo olho
e viver.

E ele tem de ter cuidado para
não se deixar cercar, senão
Branca vai invadir seu olho
com um atari duplo em A.



Voltando a ideias mais simples, já vimos que um hane é
uma jogada diagonal “contornando” uma pedra inimiga, então
é fácil deduzir que um hane duplo consiste em dois hanes
sequenciais. Muitos iniciantes têm medo de fazer qualquer uma
dessas jogadas, já que elas resultam em pontos de corte
evidentes (especialmente o hane duplo), mas, como veremos,
geralmente não há o que temer: é possível lucrar o bastante
para compensar por um possível corte. Depois de um hane no
topo de duas ou três pedras, o que chamamos de golpear a
cabeça dessas pedras, podemos jogar passivamente ou partir
para o máximo de ganho com o hane duplo. Vejamos como
isso funciona.
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Essa é a opção passiva.
Preto teme o ponto de corte em A, então
ele alonga com 3 para expandir e se de-
fender ao mesmo tempo. Como vimos na
página 27, isso funcionaria nos cantos
do tabuleiro...

...mas com isso acontecendo em campo aberto, Branca
fica contente com o resultado: ela ganha um belo muro,
só um pouco menor que o de Preto, de onde pode estender.
Dependendo do resto do tabuleiro, Preto talvez não se be-
neficie por ter jogado tão cautelosamente.

O hane duplo é uma flecha muito importante em nossa aljava de jogadas.

Preto golpeia a cabeça
de duas pedras com
um hane. A é o ponto
de corte evidente.

Imagem à esquerda: Agora, esse é o hane duplo. Dessa vez há dois pontos de corte (A e B), mas a
menos que Branca tenha apoio significativo de pedras em torno, nenhum desses cortes seria vantajoso...
Imagem no centro: O primeiro corte costuma levar a isso: essencialmente, Preto está vivo e a pedra
branca em 1 está morta. As jogadas de A a D são pontos-chaves de ataque e defesa para ambos os jo-
gadores e, dependendo da situação, Preto terminará com um belo muro e muito aji em potencial.
Imagem à direita: O segundo corte é mais severo, uma vez que a pedra branca em 1 só estará morta
se a escada favorecer Preto. Entretanto, ainda que não favoreça, Preto terá dois pontos, A e B, para
ataques futuros — e obteve influência bem mais ampla que na versão “segura” que vimos acima.
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Para concluir este capítulo, veremos algumas formas que ocorrem
regularmente em partidas, porém sem analisá-las a fundo, umas porque seus prós
e contras são mais óbvios, outras porque ainda vou explicá-las mais
detalhadamente no livro e também falar sobre quando e onde são usadas. 
Uma dessas formas é o pilar de ferro. Apesar do nome
imponente, trata-se apenas de duas pedras conectadas numa
linha. Sua principal vantagem é sua força, já que essas pedras
não podem ser separadas, e poder defender a lateral com
bastante eficiência. Apesar da desvantagem óbvia de ser uma
jogada muito lenta, ela ainda é muito útil: é possível se apoiar
em sua estabilidade para fazer jogadas fortes como o hane duplo
mencionado há pouco.

Temos a seguir o triângulo vazio, uma forma ruim que
geralmente buscamos evitar por não ser um uso eficiente de
nossas pedras. No mais das vezes, fazer um triângulo vazio não
é senão desperdiçar uma jogada, de modo que ele só é usado
quando é a única opção segura.

O pilar de ferro

Branca joga 1, tentando sair do confinamento ou expandir para o lado, mas Preto responde com 2
para tomar a lateral e minar as pedras inimigas. Branca joga então o pilar de ferro com 3, para de-
fender sua expansão e proteger sua base, e Preto faz o mesmo com 4. Agora é a vez de Branca e ela
pode partir para um hane em A ou C ou pular para o centro com B, graças à estabilidade do pilar.

O triângulo vazio

A razão para o triângulo vazio ser considerado tão ruim é que ele acaba
não contribuindo em nada para nossas pedras e formas em comparação a
simplesmente ter pedras posicionadas diagonalmente — jogar em A ou B,
por exemplo, formaria um triângulo vazio com pedras que, como vimos na
página 18, já estão conectadas. É por isso que o triângulo vazio costuma
ser reservado para situações em que nada mais funciona para defender
nossas pedras.
Outro problema sério com um triângulo vazio é se tratar de outra jogada
muito lenta. No diagrama, qualquer um dos pontos de C a F seria uma
opção muito melhor, mais rápida e eficiente onde investir uma jogada.



Passemos agora à tenaz. A ideia por trás dessa jogada, que costuma ser usada
durante a fase de abertura da partida, é pressionar pedras fracas a partir de duas
direções e tentar privar o oponente do espaço necessário para estabelecer uma
base para elas poderem viver onde se encontram. A tenaz também é projetada para
fazer o oponente fugir enquanto obtemos ganhos com a perseguição. Falarei mais
sobre isso adiante no livro, mas vejamos por enquanto três tenazes típicas:
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Em cada um desses diagramas, Preto 2 atenaza Branca com auxílio de uma pedra já posicionada.
Em geral, Branca teria desejado jogar ela mesma em 2 ou num ponto próximo, de modo a criar es-
paço para uma base, mas Preto furtou-lhe essa possibilidade segura, o que geralmente limita suas
opções a duas: correr (jogada A) ou lutar (jogada B). Naturalmente, A e B são apenas exemplos
de jogadas possíveis para cada escolha, normalmente havendo várias alternativas para cada uma.

Imagem à esquerda: Dois cavalos combinados. O ponto fraco em A ameaça cortar a forma no meio,
em qualquer direção — a direção dependerá das pedras ao redor.
Imagem no centro: Dois cavalos grandes combinados. Essa forma tem dois pontos fracos, A e B, que
podem ser usados contra nós. Novamente, as pedras ao redor definem de onde vem o perigo...
Imagem à direita: Temos aqui um exemplo.
Se Preto joga no ponto fraco da forma de Branca, ela precisa defender, com uma só jogada, três inter-
secções ao mesmo tempo, o que nesse caso é impossível. O grupo dela pode ser cortado e Preto pode conec-
tar sua pedra a um dos grupos que tem por perto.

Nossas últimas formas, ao menos por enquanto, são a combinação de dois
cavalos e a de dois cavalos maiores. Elas são, obviamente, mais fortes que cada
uma dessas jogadas isolada, mas ainda podem ser cortadas. O ponto fraco da
maior parte das formas que tentamos estabelecer costuma ser ou seu centro de
simetria ou pedras faltando para completar a forma. Daí que um provérbio que
devemos ter em mente ao jogar é que “o ponto fraco de nosso o oponente é
nosso ponto forte — e vice-versa”.
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Liberdades A quantidade de intersecções que o oponente precisa preencher para capturar
nossas pedras e grupos.

Território A quantidade de pontos que cercamos.

Influência Um campo onde nosso oponente hesitará em jogar, gerado quando temos muitas
pedras (e geralmente muros) numa área.

Komi Uma quantidade de pontos concedidos ao jogador com as pedras brancas para
compensar por ser o segundo a jogar.

Atari A situação em que nossas pedras têm apenas uma liberdade, estando a uma jo-
gada de serem capturadas e removidas do tabuleiro.

Olho Uma liberdade em que o oponente não pode jogar a menos que o grupo inteiro
esteja em atari.

Grupo morto Um grupo que não pode formar dois olhos e que, portanto, não poderá evitar 
captura.

Grupo vivo Um grupo com pelo menos dois olhos e que, portanto, nunca poderá ser posto em
atari.

Seki Uma situação rara em que dois grupos inimigos não têm dois olhos mas compar-
tilham liberdades, então nenhum pode ser posto em atari e ambos estão vivos.

Tenuki Ignorar uma jogada do oponente e fazer a nossa em outra parte do tabuleiro.

Sente Uma jogada que não pode ser ignorada sem que incorramos em perdas significa-
tivas.

Gote Uma jogada que pode ser ignorada ou que cede a iniciativa ao oponente.

Miai Duas jogadas possíveis que “refletem” uma à outra e terão resultado equivalente,
seja lá qual delas cada jogador escolha.

Ko Uma situação em que uma pedra pode ser capturada mas sua captura imediata-
mente coloca a própria pedra captora em atari.

Ameaça de ko Uma jogada que representa uma ameaça significativa o bastante para que o opo-
nente não possa salvar uma pedra que é parte de um ko.

Acoplamento Uma conexão direta a uma pedra ou grupo inimigos, removendo uma de suas
liberdades. É incomum acoplar pedras a grandes grupos.

Ombrada Uma conexão diagonal em relação a uma pedra ou grupo inimigos. É possível om-
brar grupos grandes, mas isso não tão eficiente.

Quebra-escadas Uma pedra posicionada na trajetória de uma escada, impedindo sua formação.

Tudo isso está muito bem, mas não é um pouco demais? E quanto ao jogo?
Já sabemos o bastante para entender o que está acontecendo, então está mais
do que na hora de estudarmos uma partida real na íntegra e vivenciar um pouco
da beleza do go. Mas antes de passarmos ao próximo capítulo, eu gostaria de
oferecer um pequeno “glossário” dos termos que já usamos para você não precisar
desperdiçar tempo precioso e concentração voltando a páginas anteriores à
procura de definições.


