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SISTEMA b6 PARA AS PRETAS 
CONTRA QUALQUER ABERTURA 

 
 
Muitas pessoas não têm tempo de estudar e memorizar as incontáveis combinações de 
lances provenientes das diversas aberturas de Xadrez porque elas teriam de se dedicar 
a isso o dia todo, o tempo inteiro. 
 
Eu andei pensando nesse problema por um longo tempo e, finalmente, uma nova idéia 
me veio à mente. Uma nova abordagem, onde você precisará saber um único sistema 
de iniciar a partida. Sim! Inacreditável, mas verdadeiro: um único sistema de iniciar 
qualquer partida! 
 
 
Jogue um único sistema (b6 para as Pretas e b3 para as Brancas) 
 
Eu estou dizendo para você usar a mesma abordagem de abertura, tanto jogando de 
Pretas ou de Brancas. Isso vai economizar muito do seu tempo.  
 
Isso permite que você use o conhecimento que você adquiriu jogando com as peças 
pretas e aplique esse conhecimento para os jogos onde você joga com as peças 
brancas, e vice-versa. Isso pode ser feito porque a estrutura de abertura é semelhante 
e os primeiros movimentos são os mesmos, não importando se você joga com as 
Brancas ou com as Pretas. 
 
Quando você joga esse sistema com as Brancas, você terá um movimento à frente de 
seu adversário, que você pode usar para obter alguma vantagem. 
 
E o bom é que você não necessita memorizar inúmeras linhas de abertura, mas jogar 
um Xadrez posicional onde, nesse caso, você precisará entender alguns conceitos-
chave. Isso significa que os conceitos básicos do Xadrez devem ser entendidos, tais 
como à respeito das casas frágeis, dos dois bispos, do Bispo fraco, do Bispo forte, 
sobre uma estrutura de peões danificada, uma Torre mal colocada, uma Dama mal 
posicionada etc. 
 
Você pode utilizar esse sistema em qualquer partida contra qualquer tipo de jogo que o 
seu adversário jogar contra você. 
 
Mas o Xadrez é muito complexo e quando você joga esse sistema, você vai encontrar 
um monte de posições incomuns. Mas é dessa forma que se aprende Xadrez! Dessa 
forma o jogo nunca fica chato e é nas posições complexas que você finalmente pode 
aprender a jogar bem, não é mesmo? 
 
A idéia de reduzir o seu repertório de aberturas de Xadrez ao extremo, para apenas um 
ÚNICO sistema, surgiu em minha mente quando o Grande Mestre Smirnov introduziu 
um sistema raramente jogado pelas Pretas, chamado de Sistema b6 (ou Defesa 
Owen, também conhecida como Defesa do Fianchetto da Dama ou Defesa Grega), que 
pode ser usado para surpreender os jogadores de 1.e4. Mas você pode usá-lo para 
igualmente surpreender os jogadores de d4 e também os de c4. 
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Esse sistema é útil para anular as linhas de abertura preparadas por jovens jogadores 
que jogam com as Brancas. Esses jovens são aqueles que memorizam inúmeras linhas 
de abertura, lembra-se? Por exemplo, ele sabem a Espanhola, a Italiana, a Francesa, a 
Escocesa etc. Existem um monte de experts nesses assuntos.  
 
Se o Sistema b6 pode surpreender os jogadores de e4, então, eu pensei, talvez ele 
possa também ser usado contra os jogadores de 1.d4, contra os jogadores de 1.c4 e 
ainda contra os jogadores de 1.f4, tão como contra os jogadores de 1.b4 e contra todos 
os outros. 
 
 
E de fato, ele pode! 
 
Mas, é claro, você vai jogar contra um monte de estruturas diferentes e, pelo jeito, você 
ainda tem que aprender muito sobre Xadrez. Mas você não precisa memorizar 
incontáveis linhas de abertura como antes porque você vai jogar Xadrez de uma forma 
mais posicional. E você não vai mais entrar em linhas preparadas em casa pelos seus 
adversários.  
 
Como eu disse antes, o Xadrez é muito complexo e não importa o quanto você possa 
simplificar a abertura, o jogo ramifica-se depois dela ter terminado e então começa 
realmente a verdadeira luta do Xadrez. 
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Bem, a questão das Pretas está resolvida e a pergunta agora é: podem as Brancas 
fazer o mesmo e dar seu primeiro lance como sendo 1.b3? 
 
A resposta é: sim! Esse sistema, quando aplicado para as Brancas, é conhecido por 
um nome diferente, é claro, chamado de Abertura b3, Ataque Larsen , Abertura de 
Larsen, Ataque Nimzowitsch-Larsen, Ataque Nimzo-Larsen, Abertura de Owen ou 
Abertura do Fianchetto da Dama. Apenas nomes diferentes para a mesma coisa. No 
entanto, o GM Bent Larsen usou 1.b3 há muito tempo, com sucesso, quando ele era 
ainda jovem. 
 
 
 

VOCÊ JOGANDO DE PRETAS 
 
 
Vamos agora começar a aprender mais sobre o Sistema b6 para as Pretas. É muito 
simples e direto, tal como parece. E isso é bom. Eu gosto de coisas simples.  
 
Em resumo, você ataca a casa e4 com seu Bispo de b7 e com seu cavalo f6, seguido 
de um ataque contra o defensor de e4, que é o Cavalo branco de c3. As Brancas são 
forçadas a proteger seu Peão da coluna "e" lance a lance ou elas perderão esse Peão. 
Se as Brancas jogarem uma linha diferente, você deve fazer alguns ajustes em seus 
lances, mas sempre mantendo esse conceito básico.  
 
Você pode ver a posição padrão no diagrama abaixo: 
 
1.e4 b6 
2.d4 Bb7 

3.Nc3 e6 
4.Nf3 Bb4 

 
Agora as Brancas são forçadas a proteger o seu Peão de e4 ou ele será capturado. 
 
5.Bd3 
 
 

 
 
 
5...Nf6 6.Qe2  
 
Agora é hora das Pretas jogarem e atacarem o Peão de e4 novamente 
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6...d5!  

 
 
 
Agora, as Brancas, ou avançam o Peão para 7.e5 ou trocam o Peão com 7.exd e o 
jogo continua. 
 
 
Morphy, Paul - Owen, John 
Londres 1858 – 0-1 
 
Nessa partida, você pode conferir como o lendário gênio do Xadrez, Paul Morphy, 
perdeu uma partida contra o inventor do Sistema b6, John Owen. 
 
1. e4 b6  2. d4 Bb7  3. Bd3 e6 
 
Talvez fosse melhor Nc6 e depois Nb4, para eliminar o Bispo branco de d3. 
 
4. Nh3 
 
Uma jogada duvidosa, com igualdade para as Pretas agora. O Peão em d4 agora está 
fraco porque ele não está protegido pelo Cavalo em f3. 
 
4… c5  
 
Isso aplica pressão em d4 de imediato, tirando vantagem do Cavalo mal colocado em 
h3 que não controla o centro. 
 
5. c3 cxd4  6. cxd4 Nc6  
 
Isso coloca pressão em d4 novamente. 
 
7. Be3 Nb4 
 
Owen pretende trocar o forte Bispo. 
 
8. Nc3 Nxd3+  
9. Qxd3 Bb4  

10. O-O Bxc3  
11. bxc3 Nf6  
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Atacando de novo a casa e4. 
 
12. e5 Nd5 13. c4 Ba6  
 
Melhor seria Ne7 ou NxB. 
 
14. Bd2 Rc8  15. Rac1 O-O  16. Qb3  
 
Melhor seria Ng5 para trazer o Cavalo de volta para o centro. 
 
16… Ne7  
17. Bb4 Re8  

18. Rfd1 Nf5  
19. g4?  

 
Isso enfraquece o lado do Rei. As Pretas estão melhores agora. 
 
19… Nh4  20. f4 f6=  
 
Melhor seria f5. 
 
21. Be1 fxe5  22. dxe5 Qe7  
 
Melhor seria Bb7. 
 
23. Ng5 h6  24. Ne4  
 
Se 24.BxN hxN    25.Bxg Qc5+ e as Pretas ficam melhores. 
 
24... Bb7  
25. Qd3 Rf8  
26. Bxh4 Qxh4  
27. Nf6+ Rxf6  
28. exf6 Qxg4+  

29. Qg3 Qxg3+  
30. hxg3+/= Bc6  
31. fxg7 Kxg7  
32. Kf2 Kf6  
33. g4 h5  

34. g5+ Kf5  
35. Ke3= h4  
36. Rd2 h3  
37. Rh2 Bg2    

 
Vantagem para as Pretas. A Torre branca está paralisada. 
 
38. Rc2 d5  
39. g6 dxc4  
40. g7 Rg8  
41. Rcxg2 hxg2  

42. Rxg2 Kf6  
43. Rc2 Rxg7  
44. Rxc4 Rg3+  
45. Ke4 Ra3  

46. Rc2 Ra4+  
0-1 

 
 
Morphy, Paul - Owen, John 
Londres 1858 – 1-0 
 
Acredite ou não, John Owen poderia ter ganhado esse jogo, transcrito abaixo, mas ele 
errou no lance 18, quando deveria ter jogado 18... Rf8 para depois jogar Qd8 e capturar 
a Torre. Morphy teria que trocar a Torre por Bispo, perdendo qualidade, e as Pretas 
teriam boa vantagem. 
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1. e4 b6  
2. d4 Bb7  
3. Bd3 e6  
4. Nh3 c5  
5. c3 Nc6  
6. Be3 Nf6  

7. Nd2 cxd4  
8. cxd4 Bb4  
9. O-O Bxd2  
10. Qxd2 Ne7  
11. f3 Ng6  
12. Rac1 O-O  

13. Bg5 h6  
14. Bxf6 Qxf6  
15. e5 Qh4  
16. Bb5 Rfd8  
17. Rc7 Bc6  
18. Be2 Ne7?  

 
As Pretas teriam vantagem se tivessem jogado 18… Rf8 seguido de Qd8 e a Torre 
branca estaria capturada. 
 
19. Nf4 Qg5  
20. Rd1 Rf8  
21. Qc1? Nf5  
22. g4 Nh4  
23. Kf2 Qd8  

24. Rxc6 dxc6  
25. Qxc6 Rc8  
26. Qe4 Qg5  
27. Bd3 g6  
28. Rg1 Rc7  

29. Ne2 f5?  
30. gxf5 Qxf5  
31. Qxf5 exf5  

 
As Brancas estão ganhando por conta do forte centro de peões. 
 
32. Nf4  
 
Melhor seria 32. d5 
 
32… Rc6?  
33. d5 Rc5  

34. Nxg6 Nxg6  
35. Rxg6+  

1-0 

 
 
 

ESTUDANDO A POSIÇÃO BÁSICA 
Incomum e ainda não refutada 

 
 
Essa é a posição básica da Defesa Owen. Pode ser duvidosa para muitas pessoas, 
mas a verdade é que ela nunca foi refutada. Se você estudá-la em profundidade, você 
poderá tirar muito proveito dela pelo fato de seu oponente não ter idéia do que você 
deseja e devendo encontrar a linha correta de jogo, lance a lance, a partir do início, 
enquanto você já terá conhecido o Sistema muito melhor, por já tê-lo estudado e 
utilizado em suas partidas. 
 
Eu vou começar com o que chamo de "posição básica", afinal de contas, precisamos 
começar por algum ponto e nomear as diferentes posições que podem ser 
encontradas. Você vai se deparar com essa posição abaixo em somente 20% dos 
casos, mas deve ter uma idéia do que esperar.  
 
1. e4 b6 
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2.d4 Bb7    3.Nc3 e6    4.Nf3 Bb4 
 
Agora as Brancas tem que proteger a casa e4 ou você irá capturar o Peão de e4 com o 
Bispo, já que o Cavalo branco está cravado.  
 
5.Bd3 - Veja a posição abaixo 
 
 

 
 
 
Na posição acima, você joga 5... Nf6 e ataca o peão da coluna "e" novamente. As 
Brancas precisam proteger o peão jogando 6. Qe2 (Esse é o melhor lance, pois se  
6. e5 Ne4    7. Bd2 BxN e as Pretas tem um forte Bispo apontando para o Rei Branco. 
Se 6. Bg5 h6 e. BxN, depois QxB e as Pretas ficam com dois Bispos fortes).  
 
Depois disso você joga 6... d5 e ataca e4 novamente. Veja o diagrama seguinte: 
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Atacar a casa e4 é o princípio fundamental dessa defesa. 

Nunca se esqueça disso! 
 

 
 
As Pretas aplicaram uma pressão adicional jogando 6... d5. 
 
 
Variante 1 
 
As Brancas avançam o peão da coluna "e" atacando seu Cavalo de f6. O Cavalo pula 
para e4. 
 
7.e5 Ne4    8.Bd2 NxBd2 
 
Idéia chave: Troque o Bispo de d2 pelo seu Cavalo. Depois disso você terá dois Bispos 
fortes contra um Bispo e um Cavalo brancos.  
 
Na posição básica acima, é vantajoso trocar o seu Cavalo de e4 pelo Bispo branco de 
d2. 
 
Depois de 8. Bd2 você impreterivelmente precisa reagir, não podendo permanecer com 
seu Cavalo em e4, pois as Brancas podem tentar capturá-lo jogando NxNe4. 
 
O Bispo branco de d2 pode vir a atacar sua ala do Rei, por isso é uma boa idéia 
removê-lo da partida.  
 
 
Variante 2 
 
As Brancas não avançam o Peão da coluna "e", mas ao invés disso capturam o Peão 
de d5. 
 
7. exd Qxd 
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Idéia chave: Recapture com a Dama e mova a Dama para h5 quando necessário. A 
casa h5 é uma casa branca e sua Dama não poderá ser atacada pelo Bispo Branco 
uma vez que ele está posicionado na outra diagonal e não pode se mover para e2 
rapidamente para incomodar sua Dama. Então, sua Dama estará protegida em h5. 
 
 
E SE AS BRANCAS JOGAM 3. Bd3 ? 
 
A posição abaixo faz parte do Sistema b6 de aberturas para as Pretas e ocorre com 
bastante frequência, então você deve saber como lidar com ela. 
 
Nessa posição, as Brancas jogam seu Bispo para d3 em seu terceiro lance já para 
proteger seu Peão da coluna "e", ao invés de jogar o Cavalo para c3, que seria o lance 
usual. 
 
Como o Bispo Branco se movimentou muito cedo, ele pode ser atacado jogando-se o 
Cavalo Preto para c6 e depois para b4 (veja o diagrama abaixo) para ser trocado por 
esse perigoso Bispo que está apontando para a ala do Rei Negro e que pode ser usado 
para futuros ataques. 
 
 

 
 
 
Como você pode notar, o Bispo branco não pode ir para lugar algum sem que você 
capture o Peão da coluna "e" com o seu Bispo de b7. Depois de você ter eliminado o 
Bispo Branco, as Pretas terão dois fortes Bispos.  
 
Nos jogos seguintes você perceberá que os jogadores de Brancas freqüentemente 
tentam impedir as Pretas de jogar Nb4 jogando a3 ou c3, para preservar o seu Bispo. O 
movimento a3 pode ser considerado uma perda de tempo, visto que as Pretas 
continuam desenvolvendo suas peças, por exemplo o Cavalo para f6. 
 
 
E SE AS BRANCAS JOGAM C3 ? 
 
O movimento c3 é muito passivo, permitindo que as Pretas joguem e5 e tentem colocar 
seu ainda não desenvolvido Bispo de f8 na casa c5, onde ela será bastante efetivo. 
Mas isso nem sempre é possível, é claro, mas tenha isso como uma diretriz. 
Eventualmente você precisa jogar d6, por isso é importante que você libere o seu Bispo 



P4R.COM.BR 
O site do Xadrez - 10/11 

antes de fechá-lo com sua cadeia de peões em e5 e d6, visto que seus peões centrais 
estão sobre as casas Pretas e reduzem a força de seu Bispo, se ele estiver sobre a 
casa e7, por exemplo. 
 
Tenha isso em mente: O seu Bispo de f8 será um Bispo morto por causa da sua 
estrutura de peões. Então, libere-o para c5 ou b4 e tire proveito dele. Troque-o pelo 
Bispo Branco que pode ir para e3 ou então obrigue as Brancas a trocá-lo na casa c5. 
 
 
Destaque 
 
A posição abaixo tem grande possibilidade de acontecer quando você joga o seu Bispo 
para d3, então veja: 
 
 

 
 
 
Na posição acima as Pretas capturam o Peão de "e" com o Cavalo: 
1...Nxe4!!    2.BxB NxQ    3.BxQ NxN+ capturando logo em seguida o Bispo Branco em 
d8. 
 
Monte as partidas com essa linha, observe e entenda o que vai acontecer com o Bispo 
Preto de f8 e como o Bispo de b7 pode brilhar no tabuleiro. 
 
 
 

O SISTEMA b6 CONTRA UMA  
CADEIA DE TRÊS PEÕES 

 
 
O Sistema b6 pode ser usado contra qualquer tipo de combinação que as Brancas 
possam tentar contra você. Para usar o Sistema b6 com sucesso você tem que estar 
familiarizado com as posições mais comuns e entender suas idéias estratégicas. Essa 
abertura é bastante incomum e raramente jogada, e se você conhecê-la bem 
provavelmente irá obter alguma vantagem sobre seu adversário em um jogo, pois será 
muito provável que você a conheça melhor do que ele. 
 
Vamos continuar com essa linha. Você agora está lidando contra um centro de peões. 
Existem duas estruturas de três peões que você pode encontrar: 
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_ a estrutura de peões f-e-d 
_ a estrutura de peões e-d-c 
 
Veja os diagramas abaixo onde as Brancas têm três peões no centro. No diagrama da 
esquerda, o jogador das Brancas avançou os peões "f", "d" e "e" para frente com o 
intuito de dominar as casas centrais. No diagrama da direita ele avançou os peões "e", 
"d" e "c", deixando o Peão de "f". 
 
 

 
 
 
Existe diferença nessas estruturas? 
 
Sim! Se o Peão de "f" for avançado (veja o diagrama da esquerda) haverá uma 
debilidade próxima a ala do Rei porque a diagonal h4-e1 estará enfraquecida. Você 
poderia dar um xeque em h4 com sua Dama. Eu não estou dizendo que as Pretas 
devem sempre fazer isso. Eu estou dizendo que existem algumas variações onde isso 
pode ser feito. Isso não significa necessariamente que as Pretas terão alguma 
vantagem dando xeque com Qh4+, mas essa possibilidade existe e pode ser 
explorada.  
 
Nas duas estruturas acima, o Peão Branco de "e" está sob pressão e as Pretas devem 
sempre dar atenção para a casa e4, já que o Bispo de b7 está apontado para e4 que é 
onde está a pressão. Essa é a razão pela qual as Pretas jogam f5, que é para fazer 
pressão em e4. 
 
No diagrama da direita, avançando os peões de "e", "d" e "c", as Brancas não podem 
capturar o Peão de "f" senão as Brancas jogam Bxg2 e ganham a Torre, levando 
vantagem. As Brancas podem montar um ataque, mas ele será fraco. Por exemplo 
(diagrama da direita): 1. exf5 Bxg2    2. Qh5+, mas o Rei Preto pode recuar em 
segurança para f8 e as Pretas se desenvolvem jogando Nf6 atacando a Dama e 
ganhando tempo para se recuperarem. Depois disso o jogo fica melhor para as Pretas. 
 
Gostou? Então estude e aplique em suas partidas! 

 
 

Fonte: http://www.expert-chess-strategies.com/ 
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