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RESUMO

Esta dissertação objetiva examinar a proposta didática pedagógica e sua aplicação utilizando
como instrumento mediador o RPG digital e suas contribuições para o ensino de história de
Canudos, para professores e estudantes do ensino fundamental II e do ensino médio das
escolas do município de Canudos. A base epistemológica adotada foi o socioconstrutivismo
de Vygotsky, base essa fundamental para uma aplicaç ão participativa, engajada e interativa,
de modo que os sujeitos implicados sejam protagonistas no processo de ensino-aprendizagem.
A questão fio condutora desta dissertação foi: A Guerra de Canudos pela sua importância
histórica, não tem sido devidamente difundida e apreendida nos diversos sistemas de ensino.
No ensino fundamental essa constatação tem sido fortemente constatada. O que fazer para
alterar essa lógica? Metodologia: o percurso metodológico foi desenvolvido utilizando da
DBR, sustentando a importância do contexto; a participação colaborativa entre os sujeitos
implicados; o formato cíclico das aplicações, criando meios para uma pesquisa aplicada
objetivando a solução de prática dentro do contexto desta pesquisa. Resultados: os resultados
foram tematizados através dos princípios analisados nas Categorias de Acompanhamento e de
Referência. Os achados destas categorias revelaram a pouca habilidade dos docentes com o
uso de tecnologias; a possibilidade do desenvolvimento de propostas didáticas para o ensino
de história capaz de gerar nos sujeitos implicados um pensamento crítico e colaborativo
mediado por ambientes virtuais de aprendizagem. Conclusão: A conclusão geral da
dissertação valida a eficácia do jogo digital de RPG Guerra de Canudos, sustentada, entre
outras razões, pela correta aplicação dos cenários de aprendizagem em sintonia com a análise
das categorias de acompanhamento e de referência, e, sugere em uma nova etapa de estudo a
reelaboração de uma proposta didática que melhor dê conta de sua aplicação presencialmente
e virtualmente, como em momentos pandêmicos; realização de uma formação em RPG para
docentes; criação de um RPG Guerra de Canudos de mesa e elaboração de uma revista com
preparação, sistema de regras, informações pedagógicas, classes, descrição do ambiente e as
aventuras.

Palavras-chave: Guerra de Canudos, RPG, DBR, Socioconstrutivismo, Proposta Didática.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate if the digital tool Role Playing Game (RPG) may be used
in support to pedagogical didactics in primary schools. RPG is a digital game based on the
selected subject of study, where both students and teachers are interacting. Specifically for
this experiment, the subject selected was history and more in details, “The Canudos’ War”,
because of its national and local historical significance. The student is therefore involved and
he/she became the protagonist of the teaching process under the leading role of the teacher
who manages the digital activity. The fundamental of this new pedagogical method is based
on the social constructivism theorised by Vygotsky, who believes that building someone’s
knowledge happens within the social –cultural contest where that person interact.
Methodology: RPG through Designed Based Research (DBR) generates a visual itinerary of
the interactive topic. Pupils are therefore projected within the virtual story which is based on a
true reconstruction (Canudos’ War) where the correct path to follow is categorised by their
answers. Results: The tutorial game has highlighted the efficiency of the new digital,
interactive, teaching method RGP. Also, it allowed to generate interest within all the students
of the primary school of Canudos (Bahia). All based on their history roots such as the
Canudos’ War. Before trying to promote this kind of teaching method it is important to
evaluate teachers’ IT knowledge.
Keywords: Teaching proposal; Canudos Primary school, Bahia; Canudos’ War; Socialconstructivism.
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INTRODUÇÃO: Permanência, contexto e problemática
CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO
Em análise ao projeto “A Física e o Cotidiano”, parte do programa “Conteúdos
Digitais” do Ministério da Educação (MEC), regulado pelo Edital MEC/MCT 001/2007 e
pelo Convênio 656052/2008 com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC, que
fez uso de RPG (Role playing game) By Moodle, foram analisadas partes para solução
didática do projeto e as possibilidades pedagógicas que o RPG By Moodle oferece na
promoção dos processos de aprendizagem numa perspectiva socioconstrutivista. Ao investigar
as potencialidades do RPG Digital, já sinalizadas nos estudos de Matta (2001), Cabalero
(2007), Cardoso (2008) Rodrigues (2004), Pereira (2004), Vidal (2013), é possível constatar
que o RPG pode viabilizar, de modo significativo, a construção do conhecimento e do pensar
histórico. Esses autores oferecem uma base objetiva para estudar as potencialidades de
aplicação do jogo e as adaptações dos seus sistemas de regras como instrumento pedagógico
mediador e interativo na relação ensino-aprendizagem, notadamente na disciplina de História,
no Ensino Fundamental.
A pesquisa foi desenvolvida no município de Canudos, com estudantes e professores
do Ensino Fundamental II das escolas Maria José de Sousa Alves/EMMJSA e Centro
Educacional Cardoso Gama/CECG e do Ensino Médio do Colégio Estadual Luiz
Cabral/CELC.
Desnecessário afirmar que foi aí onde ocorreu a guerra de Canudos (1896-1897), que
segundo Neiva (2013), um dos maiores acontecimentos da história do Brasil, no final do
século XIX; desde então, esse episódio desperta interesse de uma plêiade de intelectuais,
estudiosos e pesquisadores.
Pensando assim, o estudo intenta contribuir para fornecer instrumentos pedagógicos
acessíveis aos jovens na perspectiva de maiores êxitos, na tarefa de preservar a memória e a
história de Canudos.
PERTINÊCIA CIENTÍFICA E SOCIAL DO ESTUDO: MOTIVAÇÕES PESSOAIS
Difícil começar a análise de uma vida profissional sem antes refletir sobre os
momentos iniciais da minha vida, como o nascimento em Canudos, Bahia. Família humilde
de dois filhos; pai agricultor e mãe doméstica e semianalfabetos, indicaram desde sempre a
saída para a salvação dos filhos: a educação. Residí até os 12 anos na zona rural do município
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onde cursei o ensino fundamental. Aos 15 anos optei pela vida religiosa na Congregação das
Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus, onde dei continuidade aos estudos do Ensino
Médio na Escola Mestre Sivuca, João Pessoa e na Escola Professor Mário Sette, Caruaru - PE.
Retorno à minha terra em 2010 e sou tomada por uma inquietação e um imenso desejo de dar
continuidade aos estudos. Em 2012 presto vestibular na cidade de Euclides da Cunha pela
Universidade Norte do Paraná-UNOPAR, ingressando no curso de Bacharelado em
Administração de Empresas na modalidade EaD, concluído em 2016, com a distinção de
segunda colocada da turma.
Iniciei, e estou em fase de conclusão, do curso de especialização em Tutoria em Educação a
Distância e Docência do Ensino Superior na Universidade Cândido Mendes, polo de Feira de
Santana.
Universidade do Estado da Bahia-UNEB
Não se pode pensar um modelo de desenvolvimento sem se levar em conta a inclusão
dos sujeitos como copartícipes dos processos e resultados das políticas públicas. A inclusão é
vista aqui não mais como uma peça de retórica, mas espelhada em projetos, programas e
ações de caráter regional e local definidos com a participação da população, levando em conta
os problemas e as potencialidades efetivas. Corroborando com essa assertiva, muitos autores,
entre os quais se destacam Freire (2002) e Martins (2011), mostram que a pobreza no
Semiárido nordestino tem forte associação com a questão educacional.
Sobre isso, estudos como os de Silva Júnior (2004) têm demonstrado que a
característica que influencia mais fortemente a probabilidade de o cidadão ser pobre é o nível
de escolaridade. Assim, enquanto um indivíduo com nível superior tem 1% de chance de ser
pobre, aquele que nunca estudou tem 70% de probabilidade (SILVA JÚNIOR, 2004).
Na perspectiva de mudar esse quadro, ampliando as chances de superação da pobreza
em Canudos, a gestão municipal realizou convênio com a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), através do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus
XXII, com o objetivo de implantar o Curso de Pedagogia – Licenciatura, do Programa de
Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), direcionado aos professores que
atuam na Educação Básica em Canudos.
O referido Curso apresentou especificidades que o diferencia dos cursos de oferta
contínua, anualmente oferecidos por essa Universidade. Dentre as especificidades, destaca-se
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a articulação da prática com a teoria, através do aproveitamento da experiência docente dos
professores-alunos, sem perder de vista a qualidade desse processo, possibilitando a absorção
de uma demanda de formação para professores em exercício, que atuam na educação básica.
As premissas anteriormente citadas são as bases que me levaram a integrar como membro da
gestão de importantíssimos programas capitaneados pela UNEB:
a) Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica- PARFOR: de
2011 a 2016 exerci a função de secretária acadêmica deste programa, executado sob à
égide do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – DCHT XXII, Euclides
da Cunha.
Na secretaria acadêmica pude realizar tarefas exitosas, tais como: articular a
contratação/ viabilização de bolsas CAPES para os docentes, bem como apoiá -los nas
atividades acadêmicas cotidianas; responsabilizar-me pela guarda dos arquivos, diários
de classe, etc; viabilizar as atividades de oficinas articular e seminários temáticos e
atividades extra classe.
Essa experiência me proporcionou estabelecer um forte vínculo com a vida
universitária, um diálogo permanente com professores da UNEB, fato que me
estimulou a investir na pós-graduação latu senso e strito senso.
b) Educação a Distância: em 2017 participei do edital para seleção de tutores. Tendo
sido aprovada, iniciei os trabalhos como tutora presencial dos Cursos de Ciências da
Computação e Administração Pública ofertados no Campus Avançado de Canudos.
Das principais funções que ainda exerço, destacam-se: intermediar a comunicação
entre o curso e o estudante; planejar e organizar as situações didáticas
(recursos/materiais didáticos, equipamentos, instalações) de cada encontro presencial,
com periodicidade quinzenal, de acordo com o planejamento pedagógico do Professor
Formador da disciplina; acompanhar a participação e registrar a presença dos
estudantes nas atividades pedagógicas propostas para cada encontro presencial;
comunicar à coordenação as dificuldades identificadas no desenvolvimento das
atividades do curso; participar de reuniões pedagógicas e do plantão de atendimento
programados pela coordenação do curso; garantir a qualidade do atendimento aos
estudantes no polo.
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c) Coordenação Acadêmica: o Campus Avançado de Canudos instituído pelo Conselho
Universitário – CONSU em 31 março de 2015, necessitava de uma coordenação
acadêmica para organizar as múltiplas ações no âmbito da pesquisa, ensino e extensão.
Em razão da Universidade não ter contratado um profissional para este fim, fui
nomeada por solicitação da direção do Campus Avançado a assumir, informalmente,
essa função, utilizando-me da carga horária da secretaria do PARFOR e da tutoria
EaD.
d) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - Projeto Canudos: Ingressei
como bolsista de AT3 no Projeto Canudos de Desenvolvimento Sustentável no
período de 01/05/2013 à 30/04/2014 e 01/07/2014 a 30/04/2015, atuei desenvolvendo
as mais diversas atividades, tais como: reuniões com agricultores e presidentes de
associações; articulação de seminários de atualização; coordenação de prestação de
contas; visita técnica a área irrigada e as áreas de sequeiro; elaboração de relatórios
técnicos; supervisão dos bolsistas de Iniciação Cientifica.
O objetivo central do Projeto é contribuir para o desenvolvimento da região,
vinculando a investigação de aspectos de diversas dimensões que compõem as
realidades do semiárido à proposição de soluções inovadoras, aptas a reforçar e
aperfeiçoar a infraestrutura socioeconômica local e o seu sistema produtivo. Deve
capacitar, ainda, para preservar o patrimônio ecológico, histórico e cultural da região,
ajudando a superar os desafios da realidade do semiárido, mais especificamente nos
sertões de Canudos. Com isso, tenta-se promover meios de sobrevivência, de forma a
melhorar as condições de vida da população local e do entorno. Dessa forma, a
experiência foi desenvolvida a partir de grandes eixos quer sejam, Agricultura e
Irrigação; Preservação do Bioma Caatinga e dos Sítios Arqueológicos; Pesca no
Açude Cocorobó; Memória, Cultura e História; Educação para a Convivência com o
Semiárido; Saúde, e Turismo.
O Projeto tem-se firmado nos últimos anos como vetor central de atuação da
Universidade do Estado da Bahia em tão desafiante cenário. A estratégia principal é a
corporificação de um Fórum Municipal de Desenvolvimento Sustentável, cuja
representatividade se sedimenta na participação de 61 entidades da sociedade civil
local.
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Os resultados obtidos têm demonstrado a ampliação das demandas por emancipação
dessas entidades, observando-se uma mudança qualitativa no nível de seu
empoderamento. Esta categoria de análise – compreendida como um mecanismo de
autonomia das associações (ou comunidades) no sentido do controle das ações e
decisões por meio da reivindicação de direitos – tem permitido não somente a
compreensão

da

problemática

do

sertão

baiano

(espaço

demarcado

por

incompreensões e descasos históricos por parte do poder público), como também tem
orientado as ações no sentido de sua mudança. É importante destacar que o
empowerment tem estreita vinculação com o conceito de participação, corporificada
no diálogo com as instâncias de poder como recurso fundamental para o
desenvolvimento da região. A hipótese fio condutora do Projeto é a de que tal modelo
de desenvolvimento só é possível se houver um nível de participação e confiança entre
os indivíduos envolvidos na ação, tal como apontado em pesquisa desenvolvida por
Putnam (1996) na Emília Romana, Itália. O empoderamento das associações,
sindicados, entre outras entidades envolvidas no Projeto, começa a revelar os êxitos de
ações em marcha que, historicamente, se constituíam em impedimentos ao processo de
desenvolvimento.
Vale salientar a iniciativa de implantação do Núcleo de Robótica (UNEB, SECTI/
Instituto Campus Party/MCTIC), prefeitura Municipal de Canudos, onde tenho
desenvolvido atividades que oferecem base para o desenvolvimento desta pesquisa.

PROBLEMATIZANDO O OBJETO DE ESTUDO
O estudo se propôs a realizar uma integração teórico-prática dos jogos de RPGAD
como mediadores do processo de ensino-aprendizagem da História no Ensino Fundamental.
Ressalte-se que são inúmeras as potencialidades do RPG em fazer com que o discente se torne
um participante ativo na construção do pensamento histórico, uma vez que ele passa a
vivenciar de forma direta a realidade de um ser num outro contexto histórico. Além disso, a
pesquisa problematiza a função política e revolucionária do RPG como ferramenta
pedagógica, de certo que ele oportuniza aos seus participantes o exercício do vir-a-ser o outro
por meio da representação dos seus personagens. O processo de interdisciplinaridade é aqui
contemplado, tendo em vista que o RPG é um jogo interdisciplinar, privilegiando a
construção de Aventuras e Campanhas, os conhecimentos de História, Física, Geografia,
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Língua Portuguesa, Lógica e outras ciências transversalizadas ao longo da sua narrativa. As
Escolas Maria José de Sousa Alves, Centro Educacional Cardoso Gama e Colégio Estadual
Luis Cabral foram selecioados para o lócus do estudo por apresentarem as condições de
infraestruturais, notadamente laboratório de informática, internet e biblioteca. O estudo
também recebeu o apoio logístico e técnico do Núcleo de Robótica, do Campus Avançado da
UNEB em Canudos, que tem incentivado a criação e desenvolvimento de jogos no campo da
robótica, prioritariamente para alunos da escola pública.

QUESTÃO BÁSICA DA PESQUISA
A Guerra de Canudos pela sua importância histórica, não tem sido devidamente
difundida e apreendida nos diversos sistemas de ensino. No Ensino Fundamental essa
constatação tem sido fortemente confirmada. O que fazer para alterar essa lógica?
OBJETIVOS
i)

Objetivo geral

Contribuir para construção de um ambiente de aprendizagem, em base socioconstrutivista,
para fortalecer o pensamento crítico sobre a história da guerra de Canudos
ii)

Objetivos específicos
a) Analisar RPGAD na mediação da aprendizagem de história, com ênfase para a
história de Canudos no ensino fundamental;
b) Estudar as possibilidades pedagógicas do RPGAD e o socioconstrutivismo no
ensino de História;
c) Compreender como o RPGAD pode ser aplicado ao Pensar Histórico;
d) Examinar de que forma o RPGAD pode contribuir na construção de ambientes
de aprendizagens construtivistas.

METODOLOGIA
A base metodológica fincou-se na Design-Based Research (DBR), uma inovadora
abordagem de investigação que reúne as vantagens das metodologias qualitativas e
quantitativas, focalizando no desenvolvimento de aplicações que possam ser realizadas e, de
fato integradas às práticas sociais comunitárias considerando sempre sua diversidade e
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propriedades especificas, mas, também, aquilo que puder ser generalizado e assim facilitar a
resolução de outros problemas. (MATTA, SANTOS DA SILVA E BOAVENTURA, 2014, p
24.). O escopo da metodologia é detalhado no capítulo 5.
ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
O presente trabalho está dividido em 7 capítulos, assim constituídos:
Introdução – faz-se o setting the stage para o problema, estabelecendo-se o palco onde
se coloca o problema, isto é, o tema e a contextualização – espaço e tempo onde a questão
básica é explicada. A questão básica que vai gerenciar o percurso epistemológico e, ademais,
os objetivos geral e específicos, em termos de ações que conduzirão às conclusões; também é
apresentado o percurso do argumento epistemológico e metodológico.
O primeiro e o segundo capítulos trazem o contexto socio-histórico dos primórdios de

Canudos ao seu vicejar na contemporaneidade; para melhor compreensão fez-se necessário
trazer para discussão autores como Cunha (2003), Neiva (1996), Calasans (1978). Apresenta-se,
também, aspectos sociais, aspectos ambientais, cultural, econômico, religioso e educacional
presentes na Canudos Conselheirista e notadamente reproduzidos na contemporaneidade. Os
aspectos destacados foram utilizados para situar a pesquisadora e os participantes no roteiro do
jogo RPG.
O terceiro capítulo, denominado articulação conceitual, prepara a autora para o
desenvolvimento metodológico, ressaltando os princípios abordados do Socioconstrutivismo com
base em Vygotsky (2007), Matta (2006) e (2011) e Cabalero (2008); Sociedade em Rede e Jogos
RPG digital dialogando com autores como Castells (2006), Santos Filho (2019), Oliveira (2001) e
Vidal (2013) e por conseguinte, em aderência, é apresentado quadro-guia para o desenvollviemtno
da Proposta Didática Pedagógica.

No Capítulo 4 é apressentada a Modelagem da Proposta Didática do Jogo digital de
RPG, que está articulado com as discussões pedagógicas desenvolvidas no capitulo 3. É
apresentado o passo a passo da modelagem e dos elementos que serviram como guias no
decorrer da pesquisa, adotando como base a prosposta elaborada por Brien (1990) e Matta
(2006).
No Capítulo 5, delineia-se a metodologia alicerçada na modelagem desenvolvida no
capítulo 4, apresentando

o desenho

metodológico e estabelecendo as categorias e
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subcategorias, as características do jogo RPG Guerra de Canudos e os instrumentos de
levantamento de dados.
No Capítulo 6, análise da Proposta Didática, são apresentados os resultados das
aplicações do jogo digital de RPG Guerra de Canudos, analisando a eficácia da modelagem,
bem como a análise dos instrumentos da pesquisa. Apresenta-se também, os principais
caminhos para o sucesso da aplicação do jogo, suas pertinências com a questão básica fiocondutora; aponta os limites e as possibilidades da aplicação do jogo e recomenda novas
iniciativas para fortalecer os estudos aqui desenvolvidos.
Na Conclusão, são abordadas questões mais relevantes problematizadas no estudos,
bem como, recomendações para novas iniciativas. Finalmente, registra-se as Referências que
embasaram a relevante fundamentação teórica.

24

1 O CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO: DOS PRIMÓRDIOS DE CANUDOS AO SEU
VICEJAR NA CONTEMPORANEIDADE
Este capítulo endereça-se a construir as bases e as realidades de Canudos, desde os seus
primórdios, para construir um entendimento pessoal e sistemático da Canudos pré-conselheirista;
seguida de Belo Monte – renomeada assim pelo beato Antônio Conselheiro ao se fixar definitivamente
no lugar a partir de 1893, que alimenta o sonho de milhares de sertanejos seguidores do beato até o seu
aniquilamento total pelo Exército Brasileiro, em 05 de outubro de 1897.
O mergulho nessa realidade se constitui como o primeiro substrato da escolha pela
metodologia pesquisa aplicação, evocando povoamento, processo de ocupação, a terra, os conflitos e
contradições. Constrói-se, assim, um contexto histórico que indica o perfil sócio-político-econômicocultural para alicerçar as razões do projeto de gamificação aqui proposto. Nesse sentido, passa-se a
entender o contexto histórico deste território emblemático, analisando-se heranças e ancestralidades.

Ressalte-se que o presente contexto não tem a intenção de finalizar a discussão ou
apresentar interpretações conclusivas sobre tal tema, e sim sistematizar o entendimento da
pesquisadora através de aspectos relevantes para uma compreensão crítica e engajada,
tornando os seus achados aptos para aplicação e execução no jogo RPG, com ênfase no ensino
de história, notadamente no ensino de história de Canudos.
De acordo com Souza (2016), considera-se o contexto, uma leitura preliminar para a
integração entre os sujeitos da pesquisa, a fim de salientar as motivações históricas que
influenciaram direta ou indiretamente, “[...] a maneira pela qual uma sociedade, uma
coletividade, reproduz sua existência; (...) suas praticas sociais, suas relações, sua estrutura
organizacional, cultura, hábitos, etc.” Meszaros (2002).
Ademais, para a realização de pesquisas em comunidades, o estudo do contexto é
muito importante, como afirma a pesquisadora Aline Santos (2014, p.15), “é impossível estar
engajado e implicado em uma pesquisa sem desenvolver um diálogo com os conhecimentos
existentes [...], sobretudo ao contexto que envolve a comunidade baseada em seus processos
históricos e sociais e nos sujeitos presentes nela”. A autora explicita a necessidade de realizar
o estudo do contexto para uma pesquisa bem sucedida e com engajamento dos atores sociais
locais. Logo, acreditamos que todo o processo deve ser dialogado com a comunidade, estando
o pesquisador à serviço da comunidade, e não o contrário.
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O contexto é feito para sistematizar o entendimento do pesquisador (pesquisadores)
envolvidos sobre as comunidades de práticas participantes das pesquisas. Serve para:
1) Amadurecer a leitura que os pesquisadores têm da comunidade.
2) Ser base de diálogo e construção coletiva do contexto sobre a questão em estudo pelo
grupo de participantes, sem prevalência de privilégio hegemônico.
3) Servir de base de conteúdo e conhecimento para a elaboração da solução aplicada em
questão (no caso a proposta didática de uso do jogo).

1.1 Elementos contextuais indígenas da comunidade de Canudos
Inicia-se aqui uma reflexão substantiva da marcante presença indígena nesse território,
para contribuir, entre outras razões, a respeito das heranças combativas e de resistência da
comunidade conselheirista ao enfrentamento das adversidades ambientais e da própria luta
fratricida em defesa dos ideais de Antônio Conselheiro e seus seguidores. Embora o sertão
seja equivocadamente pensado como algo vazio, no entendimento de Assunção (2006), ele era
habitado por diversas tribos, entre as quais os tapuia; ainda que diferentemente dos índios do
litoral, reconhecidos pelos lusitanos como tupi, entretanto, os índios do sertão foram
denominados efetivamente de povos tapuia, Portanto, antes de ser um povo em si, tapuia é
uma macro denominação para os diferentes povos indígenas que habitavam o Sertão.
Originalmente os tapuia eram nômades e eram facilmente reconhecidos pela sua bravura e
estratégias de guerrilhas, ancoradas na estrutura física robusta e forte.
Ao analisar a ancestralidade indígena da região é possível identificar a existência de ao
menos três comunidades indígenas sertanejas participando de forma ativa na experiência de
Belo Monte e, por conseguinte, na guerra de Canudos, sendo eles os Kiriri de Banzaê e
Natuba – hoje Nova Soure-, os Kaimbé de Massacará e os Tuxá de Rodelas. De acordo com
Vidal (2013), vilarejos como Mirandela, eram formados por simples casebres de pau-a-pique,
sem estradas e em meio a uma paisagem seca e árida. Situação que não mudou muito até a
criação do vilarejo de Canudos.
Uma característica relevante dos Kiririzeiros é de que eram jagunços natos, brigavam
a peito, ficavam nas tocaias de pedra de fogo. Já a participação dos índios Tuxá de Rodelas,
foi de suma importância, tendo como destaque Manoel Quadrado, uma espécie de “médico”
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da comunidade de Belo Monte, que tratava feridos, dava remédios, rezava nas dores; era
menzinheiro, “curador” dos baleados.
Os índios tinham em Canudos a sua rua - a rua do caboclo; tinham suas rezas, todos os
dias ao amanhecer e à tarde rezavam o terço e acompanhavam a Ave Maria. Segundo o
professor e antropólogo Reesink (2017), os índios já haviam sido convertidos ao cristianismo
no século XVII pelas missões jesuítas, mas acabaram se juntando à luta de Canudos, devido
tanto ao carisma do Conselheiro, quanto aos problemas que enfrentavam com os brancos,
representados pela opressão e pela discriminação.
Os pajés usavam a “ciência” com fé nos “encantados” para a defesa de Canudos. De
acordo com Mascarenhas (1997), para as sociedades indígenas o sertão era simples, sem
ostentação, sem luxo, sem exibição, era terra de autóctones. Ainda segundo a autora, os
Kiriris e os Kaimbés, embora vizinhos, viveram tal experiência de forma distintas.
Mirandela/Kiriri e Massacará/Caimbé eram pontos importantes de passagem para Canudos, e
um dos eventos marcantes foi a passagem das toras de madeira para a construção da Igreja
nova em Canudos, aduz ainda a antropóloga Maria de Lucia Mascarenhas:
[...]na região do “acampamento”, o terreno é vermelho, não tem mata, é deserto.
Tinha o rio, “terra de muita pedra de fogo”. “Era gente que nem formiga.” Na terra
do “rio de leite e barrancos de cuscuz” – a água era água mesmo, ...pedras eram
pedras mesmo.”. Muitos índios passavam mais tempo em Canudos do que na aldeia.
“Vinham, faziam farinha, massa ralada e espremida, pegavam o que tinham para
comer e seguiam para Canudos. Mas quando acabavam os mantimentos que
levavam, os índios passavam o dia caçando, pescando, viviam da raiz do cuxi e do
olho da macambira (MASCARENHAS, 1997, p73.)

Pensando assim é possível compreender a importância destes povos para a formação
histórica e social do sertanejo. É fundamentalmente relevante, pois muitas tradições e
costumes, que são reproduzidos séculos mais tardes pelos habitantes do sertão, estão atreladas
à práxis destes grupos originários, tais como: caça, pesca, confecção de artesanatos de
cerâmica, de produtos extraídos da natureza; há também o tratamento de doenças com ervas
da natureza, tais como: erva-cidreira, capim santo, aroeira, catingueira, boldo e etc.
Ademais, outros aspectos culturais segundo Carvalho (2011), em artigo intitulado
Heranças Culturais Iindígenas, é herança cultural indígena o costume de descansar em redes,
visto que eles dormem em redes de palhas dentro de suas ocas; a vontade de andar descalço; a
língua portuguesa também teve influências das línguas indígenas. Várias palavras de origem
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indígenas são encontradas no nosso vocabulário cotidiano, tais como palavras ligadas a fauna
e a flora: abacaxi, caju, mandioca, cuscuz, tatu, teiu, são apenas alguns exemplos.
Os principais aspectos indígenas e a sua contribuição presente na formação histórica e
social do sertão são elementos pré-cabralinos, cujo tempo se perde na memória e são práticas
que nos permitem mais facilmente traçar o perfil e compreender a cultura das pessoas que
habitam o município de Canudos e região, visto que algumas destas práticas são
respectivamente

reproduzidas

na

contemporaneidade.

Tais

aspectos

encontram-se

sumarizados no Quadro 1.
Quadro 1 : Elementos contextuais indígenas e sua contribuição para a formação do sertanejo.
CARACTERIZAÇÃO

ASPECTOS

Sociais




Kiriri de Banzaê e Natuba
Originalmente os tapuias eram nômades.



Culturais

Religiosos
Étnicos

Uma característica relevante dos Kiririzeiro é de que os mesmos eram jagunços
natos, brigavam a peito, ficavam nas tocaias de pedra de fogo
 tratava de ferimentos, dava remédio, rezava dores ele era menzinheiro, “curador
dos baleados.
 faziam farinha, massa ralada e espremida
 passavam o dia caçando, pescando, viviam da raiz do cuxi e do olho da
macambira.”
 confecção de artesanatos de cerâmica e de produtos extraídos da natureza e
tratamento de doenças com ervas da natureza
 descansar em redes, visto que os índios dormem em redes de palhas dentro de
suas ocas; a vontade de andar descalço; a língua portuguesa também teve
influências das línguas indígenas.
 todos os dias ao amanhecer e à tarde rezavam o terço e acompanhavam Ave
Maria
 os índios já haviam sido convertidos ao Cristianismo no século XVII pelas
missões jesuítas
 estrutura física robusta e forte

Fonte: Autoria nossa

Ademais, destaque-se que essas antigas características indígenas, de alguma forma,
foram sobrevivendo de maneira que, se desejamos em bases construtivistas e comunitárias
trabalhar a educação local, exige considerar estes elementos da herança indígena ainda como
parte constitutiva dessa comunidade, e por conseguinte, do perfil do estudante que objetiva-se
alcançar.
Esta pequena nota de inspiração etnográfica, no que tange a influência indígena no
Sertão e, particularmente em Canudos, mostra quão importante para se estudar a memória
histórica, os processos identitários e territoriais dos povos sertanejos, não podemos, em
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hipótese alguma, ignorar a importância da memória indígena sertaneja para compreendermos
o que hoje nomeamos como Sertões.
Sabemos da existência, nessa dimensão história, de centenas de povos, parte vivendo
entre o Sertão e as margens do São Francisco, outra grande quantidade, nas áreas de serras e
brejos. A alma sertaneja também é indígena por natureza. Assim, dentro de uma perspectiva
freiriana, a escola deve ser um espaço da assunção dessas complexas identidades.

1.2 Aspectos contextuais da formação do sertanejo: Casa da Torre, coronelismo,
currais, cultura do gado e do couro – repercussões presentes em Canudos
Esta secção está endereçada a construir um entendimento de percepção da identidade
sertaneja, a partir das tradições ibéricas, das heranças agrárias advindas do litoral sob a égide
do complexo Casa da Torre, que passa a constituir um modo de vida, em que a luta pela
sobrevivência num território hostil enseja uma cultura, assim chamada, sertaneja com suas
fortes marcas na atualidade.
Habitada pelos Tupinambás e Tapuias desde há muito tempo, oferecendo suas matas
do litoral, cerrado e caatinga no interior - isso em meio a uma malha de rios perenes,
temporários, serras e chapadas - era esta a Bahia que, no final do século XV, integra-se à
sociedade humana mundializada que começava a se formar, como fruto da expansão marítima
europeia, conforme Bahia (2000). De acordo com Matta:

[...] dos romanos, além da língua, de diversos hábitos alimentares, festas, religião,
dentre as quais o cristianismo, a península herdou suas principais instituições: a
estrutura urbana, a ideia de câmara e de prefeito, a cidadania, a representação por
voto, as municipalidades. É impressionante como até hoje as estruturas
organizacionais e instituições do Brasil são tão romanas. Isso por herança
portuguesa. (MATTA, 2013, p. 71 ).

O Professor Alfredo Matta, estudioso do processo de formação do sertão a partir das
heranças colonizadoras, ainda afirma que:

Em termos de estrutura social, Portugal e Espanha eram regiões dominadas por uma
sociedade senhorial de base comercial e com urbanização milenar. Afinal Lisboa,
Sevilha, Cadiz e outras, já eram cidades com 2500 anos, ou mais, no século XV.
Esta ordem sociometabólica funciona com a propriedade das condições necessárias
para a reprodução da existência social, na mão dos senhores, que se constituem em
classe dominante das relações sociais. Na Ibéria, a disputa pelo prestígio e
reconhecimento desta propriedade de recursos estava exatamente depositada sobre a
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disputa de prestígio popular entre o cristianismo e o islamismo. (MATTA, 2013,
p.71)

A dependência da estrutura de poder pela sobrevivência num território marcado pela
imensa desigualdade social e econômica pouco a pouco vai se evidenciando. As classes,
ainda mais baixas, necessitam validar com sua crença e participação o prestígio e poder dos
senhores de cada reduto. Esta disputa já vem desde a Europa e ganhou a África e a América,
na medida da expansão das nações ibéricas para além-mar. A expansão levou da África ao
extremo oriente, e depois ao Brasil, servindo para mundializar a humanidade, e,
particularmente, para lançar as bases de um conjunto de povos de expressão portuguesa que
hoje existe no mundo.
Além da língua e da literatura representada no cordel, outros elementos herdados pelos
lusitanos são a indumentária e a concepção de “cavaleiro regional”, visivelmente representada
na figura do vaqueiro e do cangaceiro que são uma espécie de incorporação dialética do
cavaleiro trovador medieval. Além disso, tem a religião, a religiosidade, a questão do
salvacionismo, do sebastianismo, messianismo, a estrutura fundiária, de propriedade e de
organização da produção, são todas elas manifestações de origem latina, romana ou moura.
Por outro lado, infere-se que esta disposição geral de influencia ibérica parece ter sido
fortemente assimilada pela região em estudo.
Ademais, compreende-se que a história da formação do sertão brasileiro está
intimamente vinculada aos processos de colonização empreendidos pelos lusitanos e outros
grupos europeus no século XVI.
Na percepção de Vidal (2013), neste processo, o contato entre índios e brancos
permitiu, embora com tensões e resistências, que muitas tradições ibéricas e indígenas
pudessem ser compartilhadas, de modo a possibilitar reproduções e ressignificações de
diferentes modos e estruturas socioculturais característicos destes grupos, e quanto à religião
afirma que em Canudos a sua base era católica, herdada da tradição europeia colonial, a
princípio construída pela presença jesuítica no século XVI e do processo de catequização.
Destarte, Bezerra (2014, p. 91), afirma que ao contrário da “civilização” própria do
açúcar e de sua ostentação, o sertão era tido como o lugar selvagem, dissoluto, perigoso, livre
de amarras, onde os criminosos se escondiam. Logo, o Sertão era taxado de “bárbaro”. Surgia,
assim desde então, a dicotomia entre o branco (colonizador) e o índio (selvagem).
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Vale ressaltar que o contexto da região de Belo Monte - assim rebatizada Canudos por
Antônio Conselheiro em 1893 - tem sua fundação conectada com o processo de
desbravamento do sertão nordestino; seu surgimento apresenta uma direta ligação com o
domínio e avanço da Fazenda Casa da Torre, fundada por Garcia D’Ávila, no século XVI.
Durante esse período, com a intenção de promover o povoamento das terras mais afastadas do
litoral, utilizou-se da criação do gado bovino para adentrar as terras do sertão, bem como
abastecer a cidade de Salvador.
Revisitando Matta (2013), compreende-se que a Casa da Torre avançava combatendo
e “amansando” índios e instalando currais de criação de bois, principalmente, mas também, de
animais de pequeno porte.
É oportuno lembrar que sendo ponto de encontro entre várias estradas, Belo Monte
servia de travessia e pouso obrigatório de viajantes que ali acabavam pernoitando. Nesse
sentido, Calasans (2015, p. 107), afirma que: “ali tratavam de suas montarias, dando ensejo à
atividade de ferreiros, consertadores de ferradura de animais. O criatório de bode muito
difundido nas redondezas era o principal esteio da pequena economia, por causa de couro
vendido para o Cumbe (Euclides da Cunha atual) e Monte Santo”.
Ademais, Belo Monte demonstrava se integrar num relativo circuito comercial, fato
este anotado por Matta (2013, p.48) “[...] a indústria do couro se espalhava, assim como a da
carne charqueada: surgia toda uma cultura alimentar, os primeiros rudimentos de feiras
periódicas assim como o deparar-se com a seca e com a forma de vida necessária para
enfrentar a vida no sertão.”
Registra-se que tais influências culturais persistem até os dias atuais no município de
Canudos e região, tanto na produção de artefatos de couro quanto nos pratos típicos, a
exemplo da carne seca imensamente utilizada na sua culinária. Observe-se, também, que às
margens do vaza-barris e seus afluentes era comum o plantio de cana para produção de
rapadura, iguaria bastante utilizada no consumo da população. E por fim, esse circuito
comercial era potencializado pelas grandes fazendas que se destacavam também pela criação
de gado vacum.
Essa caracterização aqui descrita, em grande parte viceja na região, embora com as
atualidades reinantes.
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Oportuno registrar que a estratégia dos “Coronéis” de utilização dos povos locais
como arrendatários nos novos currais, favorecia o sertão a dentro para a instalação de outros,
expandindo cada vez mais seu domínio e poder. As terras da Casa da Torre eram doadas em
regime de sesmarias, e no entendimento Rocha (1987), gerando assim a ascensão de senhores
das terras, também chamados de Barões da Torre que mantinham domínio sobre os
procuradores da terra, a fim de manter o controle sobre a grande extensão de propriedades.
Ainda nessa perspectiva, Matta (2010) diz que “a extensão do território da Casa da
Torre começava no bairro da Pituba em Salvador, até o estado de Piauí”. Dessa maneira, a
região que engloba o povoado de Belo Monte estava incluída no antigo território da Casa da
Torre. A figura 1 permite observar a delimitação do domínio de terras da Torre e da Casa da
Ponte na Bahia, registrada por volta do ano de 1711.
Figura 1. Áreas baianas de currais das casas da Ponte e da Torre

Fonte: Ferraro Junior; Bursztyn (2008, p.4).

Situada na Praia do Forte, município de Mata de São João, a Casa da Torre também
nominada de Castelo da Torre (Figura 1), embora em ruínas, funciona como um forte ponto
turístico da região. Segundo Andrade (2020), era esta a sede do maior e mais poderoso
latifúndio do século XVI. Foi de lá que partiram os primeiros sertanistas, para o
desbravamento do sertão, que ofereceram uma contribuição bastante expressiva no
desenvolvimento,

povoamento

e

inserção

da

pecuária

no

sertão

nordestino,

e,

consequentemente, no desenvolvimento do Brasil.
A região de Canudos, por sua vez, pertencente a esta área, era historicamente habitada
por prepostos da Casa da Torre e/ou seus descendentes, ou relacionados, conforme
constatações de Calasans ( 2015).
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Figura 2 - Castelo da Torre de Gárcia D’Ávila.

Fonte: www.casadatorre.org.br/monumento.htm##1. Acesso em 11 de mar. de 2018.

Pensando assim, compreende-se que o processo de formação da comunidade de Belo
Monte apresenta influências históricas, culturais, sociais, econômicas e políticas, provenientes
do processo de expansão da Casa da Torre, que se insere na Civilização do Couro no Sertão,
bem como o trabalho largamente conhecido dos tropeiros. Destarte, com o enfraquecimento
do poderio da Casa da Torre, as terras foram passadas para os chamados Barões da Torre, e,
posteriormente, deles para o Barão de Jeremoabo.
Aspecto importante a considerar nesse itinerário formativo do sertão é a influência da
Abolição da Escravatura, ocorrida em 1888 e a peregrinação de Antônio Conselheiro, que
começou por volta de 1874 e só cessou em 1893, quando foi refundado o arraial de Canudos,
e tendo sido denominado de Belo Monte pelo beato Conselheiro, em razão das belas
montanhas que circundavam aquele lugar, que era situado às margens do rio Vaza Barris, o
mesmo rio que banhava a vila de Jeremoabo e que dá nome ao poderoso Barão de Jeremoabo.
Destaque-se que com reconhecida influência política, em nota publicada em um
jornal, o Barão de Jeremoabo demonstra a sua preocupação com a presença de Conselheiro na
região, alertando as elites dominantes sobre uma pretensa associação perigosa entre o
conselheirismo e a Abolição da Escravatura:
O povo em massa abandonava suas casas e afazeres para acompanhá-lo. Com a
abolição do elemento servil ainda mais se fizeram sentir os efeitos da propaganda
pela falta de braços livres para o trabalho. A população vivia como em delírio ou
êxtase e tudo quanto não fosse útil ao inculcado enviado de Deus, facilmente não se
prestava. Os cemitérios e capelinhas eram construídos com materiais carregados na
cabeça ou puxados por pessoas do povo na distância. Assim foi escasseando o
trabalho agrícola e é atualmente com suma dificuldades que uma ou outra
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propriedade funciona, embora sem a precisa regularidade. (Barão de Jeremoabo
apud. Calasans, 1968, p.5).

Os aspectos observados pelo Barão são de total importância, pois confirmam a
vinculação entre o movimento abolicionista e as novas questões trazidas à baila por Antônio
Conselheiro, que em suas pregações teria incitado a fúria das elites ao perceberem as
alterações nos padrões de dependência local. O Barão demostra de forma evidente a sua
preocupação em torno das motivações pelas quais as pessoas – ou apenas “os braços”, como
as elites costumavam reduzir a nominação – passaram a dedicar sua força de trabalho ao
arraial do Belo Monte.
A prática política do coronelismo perdurou por longo tempo, e conforme Andrade
(2010) vigorou no período republicano entre o final do século XIX e início do século XX.
Aduz, ainda Leal (2012, p.22) que: “O coronelismo é, sobretudo um compromisso, uma troca
de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência
social dos chefes locais, notadamente senhores da terra”. Compreende-se que o coronelismo é
herdeiro das formas de organização da propriedade e poder da península ibérica, de fato é
uma forma de caudilhismo, que surgiu na península na alta idade média, ou até mesmo antes,
na antiguidade, quando o poder militar se separa do religioso e passa a haver uma separação
entre o prestígio daquele que tinha o poder militar, daquele que detinha o poder moral e
religioso; dessa forma, estabelece-se uma organização de poder marcadamente ibérica no
sertão do Brasil desde o inicio da Colônia.
Observa-se assim, que os grandes proprietários de terra, denominados “Coronéis”,
embora fossem minoria, possuíam em suas regiões um poder quase que absoluto, controlando
a política e, consequentemente, seus habitantes. Várias eram as formas utilizadas para manter
o domínio dos coronéis, dentre elas, destaca Andrade (2020, p.28): “a criação dos currais
eleitorais com os votos de cabrestos, compra de votos e as fraudes eleitorais, o prestígio destes
líderes locais, estava relacionado com o quantitativo de votos para seus aliados políticos”.
Ainda Andrade (2020) compreende que a manipulação para assegurar a lealdade do
povo, se dava, portanto, por meio das trocas de favores, geralmente utilizando as necessidades
básicas das populações locais para ganhar votos e apoios políticos, e mais, os favores eram de
todos os tipos, desde os coletivos até os de ordem pessoal como a facilitação de empregos
públicos, emprestar dinheiro, legalizar terras, interferir em decisões judiciais, ajudas em
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tratamentos de saúde, batizar filhos, ser padrinhos de casamento, proteção e tantos outros. De
tal forma, o coronel apropria-se de um papel paternal em sua localidade, corroborando para a
manutenção da ordem social, na qual os políticos e coronéis se perpetuavam no poder,
enquanto seus “subalternos” permaneciam nas mesmas condições de vida, dependendo
sempre da “benevolência” de seus senhores.
Não obstante, a discussão sobre o Coronelismo não se constitui em objetivo fulcral
deste estudo, no entanto, considera-se pertinente uma rápida inserção necessária visando
compreender como tal prática política ainda repercute e provoca impactos na Canudos
contemporânea, sobretudo no que se refere às comunidades mais pobres, comumente
ignoradas pelos poderes municipais, exceto em períodos eleitorais. Percebe-se que a
manutenção dos currais eleitorais dificulta a execução de políticas públicas, tendo em vista
que os políticos ainda reproduzem a prática de trocas de favores, ao invés de investir em
melhorias para a o bem-comum, e não apenas para alguns privilegiados.
No município de Canudos ainda persistem práticas do coronelismo herdadas por
famílias de antigos coronéis, detentores de marcantes latifúndios, sendo agora os principais
capitalistas modernos, proprietários das principais empresas, que exercem o seu poder
econômico e o domínio político ante a população, em detrimento da ausência de
investimentos em saúde, educação, segurança e geração de emprego e renda; enquanto isso,
parcela minoritária da comunidade é agraciada por benesses por intermédio de troca de
favores e apadrinhamentos. O poder municipal lidera esse processo e, ademais, quase sempre
as iniciativas governamentais são decididas nos bastidores por alianças políticas privilegiadas,
das quais o povo não participa efetivamente. Esse quadro de distanciamento da classe
hegemônica com o proletariado se aguça ainda mais com relação às comunidades rurais,
desprovidas de políticas públicas necessárias ao desenvolvimento e a emancipação.
Pensando assim, o quadro 2 sintetiza os argumentos acima mencionados para a
organização de elementos contextuais, e que permitam concluir que os sertanejos, incluindo o
alunado da região, refletem essa realidade frente aos costumes e marcas que povoam o
inconsciente coletivo, tais como: lutas, fome, seca, estilo de vida rude e simples, duro e ao
mesmo tempo sensível, acostumados a sobreviver às vicissitudes.
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Quadro 2: Aspectos das tradições sertanejas e suas contribuições para a formação da
identidade do homem do sertão
ASPECTOS

CARACTERIZAÇÃO




Sociais





Além da língua e da literatura representada no cordel, outros elementos
herdados pelos lusitanos são a vestimenta e a concepção de “cavaleiro
regional” visivelmente representada na figura do vaqueiro e do cangaceiro que
são uma espécie de incorporação dialética do cavaleiro trovador medieval.
diversos hábitos alimentares, festas, religião, dentre as quais o cristianismo, a
península herdou suas principais instituições: a estrutura urbana, a ideia de
câmara e de prefeito, a cidadania, a representação por voto, as
municipalidades.
Criação de gado.
produção de artefatos de couros, pratos típicos da região como a utilização da
carne seca na culinária local.



Culturais





a base religiosa era católica, herdada da tradição europeia colonial, a principio
construída pela presença Jesuítica no século XVI e do processo de
catequização.



Pele branca, olhos e cabelos claros.

Religiosos
Étnicos

regiões dominadas por uma sociedade senhorial.
O criatório de bode muito difundido nas redondezas, era o principal esteio da
pequena economia.
tratavam de suas montarias, dando ensejo à atividade de ferreiros,
consertadores de ferradura de animais.
proprietários de terra, denominados “Coronéis” embora fossem minoria,
possuía em suas regiões um poder quase que absoluto, controlando a politica
e consequentemente seus habitantes.

Fonte: Autoria nossa.

Estas características de herança ibérica também são consideradas neste estudo como
parte do perfil da população e dos estudantes locais, pretendendo problematizar que a
educação da sociedade dos coronéis só era escolar para os filhos dos “senhores”, e ainda
assim pouco prática, não havia escola para os filhos dos subalternos; essa maioria continuou
educada pelo exemplo e experiência dos mestres de ofício; portanto, também aqui temos uma
herança que dificulta o ingresso na educação escolar formal, o que fazia interrogar os antigos
sobre o porquê da escola.

1.3 Os africanos, legado e tradições no sertão
De acordo com Person (2010) a presença africana no Brasil, originariamente, está
vinculada ao modo de produção escravista empreendido pelos povos ibéricos, a partir do
século XVI, promovendo o tráfico de pessoas, inicialmente, na costa africana, entre os rios
Gâmbia e Níger.
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No entanto, como afirma Vidal (2013), existia aí uma enorme contestação e repúdio
por seu aspecto ultrajante. Vale ressaltar que o escravagismo não foi o único modelo de
intercâmbio entre tais povos e a partir dele ensejaram importantes transações comerciais e até
mesmo guerras entre mouros e cristãos possibilitando trocas culturais entre diferentes grupos.
Da inserção de africanos, árabes e muçulmanos e de sua cultura é possível identificar
na formação do sertanejo alguns elementos introduzidos na Europa ibérica medieval e
advindos dos colonos lusitanos em suas práticas e costumes. Dentre as diversas práticas
reproduzidas pelo sertanejo na formação regional e para si próprio é possível ressaltar a
cavalaria, tradicional da intersecção entre o os povos árabes e cristãos e que posteriormente
foi reproduzida nesse território na forma de vaquejada, tradição bem presente do processo do
coronelismo e existente até hoje em práticas que se tornaram tradições em Canudos e região.
Outra prática africana de origem moura reproduzida no cotidiano sertanejo é a rítmica
musical, a exemplo do lundu, tocado tradicionalmente pela banda de pífanos nos festejos de
Santo Antônio. A culinária também evidencia costumes provenientes

de africanos

na

produção dos quitutes, tal como, a produção do doce de umbu. Essa cultura é reproduzida
atualmente pela população, sobretudo da zona rural. A COOPERCUC – Cooperativa de
Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, tem dinamizado essa prática, ampliando
para outras frutas como a goiaba, manga e maracujá do mato.
Embora pouco se saiba sobre essas tradições africanas no sertão, elas concretamente
existem, não somente nessa região, mas também no recôncavo e litoral. Vidal (2013) aponta
que os africanos estabelecidos do sul ao litoral baiano desenvolveram uma relação mais
íntima com as culturas iorubanas e nagôs, deixando como marcas o culto ao panteão africano
dos orixás. Não obstante, os poucos que migraram para o sertão nos parecem que foram se
deixando influenciar pelos índios tapuias, dos seus rituais xamânicos e de suas tradições
locais, ou como ainda ressalta Vidal (2013), há possibilidades de que tenham sido fortemente
tocados pela crença do catolicismo barroco, incorporado no sertão, a partir do legado ibérico,
na forma de procissões e festejos de santos.
Por oportuno, sabe-se que Antônio Conselheiro nutria admiração pelo regime
monárquico, contrariamente, o regime republicano à sua avaliação, promovia maiores
desigualdades, opressão e violência contra os pobres, a exemplo da cobrança de impostos.
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Como ponto positivo da monarquia, ressaltava notadamente, a promulgação da
abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, pela Princesa Isabel, como um ato benéfico
inspirado pelas leis divinas. Desta maneira, Conselheiro toma para si uma postura de
acolhimento da abolição, frente a atual condição dos negros escravizados. Não é por acaso
que os negros libertos pela Lei Áurea, residentes nas redondezas, buscaram agregar-se à
comunidade de Belo Monte, já habitada por sertanejos e índios.
Diante desse contexto, trata-se agora de uma compreensão sobre a participação negra
no locus histórico desta pesquisa, mais particularmente na guerra de Canudos, e para tal, fazse necessário um mergulho sobre os relatos de Euclydes da Cunha, em Os Sertões.
O professor José Calasans (2015, p.100), em Cartografia de Canudos, notadamente,
em artigo denominado Antônio Conselheiro e a Escravidão, escreve: “os negros de Belo
Monte eram, segundo depoimentos da época, ex-escravos, egressos das senzalas, inadaptados
ao novo regime de vida que, estabelecendo a alforria do homem, não criara condições para a
‘alforria da terra’, que tantos esperavam”. Negros apelidados “treze de maio”, jogados para
um canto, desvalorizados por certos grupos. O autor também afirma:

Mais de 2000 pessoas, porém surgiam a noite para ouvir os conselhos do Bom Jesus.
“Ao anoitecer” prosseguiu o empreiteiro, “começavam a chegar e às 08:00 horas a
praça estava cheia, tendo mais de duas mil pessoas, todas escravas e após o sermão,
que em seguida um explicava ao outro, visto como somente os mais vizinhos
poderiam ouvi-lo , todos cantavam a seguinte estrofe: “Louvado seja nosso Senhor
Jesus Cristo”. Ao que as mulheres e meninos respondiam: “Para sempre seja
louvado o nome de Maria”, e isto, até meia noite, algumas vezes. De manhã não
havia pessoa alguma no arraial.” A informação transcrita documenta, com
segurança, as relações de conselheiro com os escravos da zona citada, que
atentamente escutavam a Pregação do “santo” de Quixeramobim. Convém
esclarecer, desde logo, que na região de Itapicuru onde Antônio Conselheiro passou
grande parte da sua vida de pregador, havia, na época aqui estudada, apreciável
número de pequenos engenhos, o que explica a presença de grande quantidade de
escravos. (CALASANS, 1968, p.4)

Ao que se pode constatar, os negros habitantes das regiões próximas a Belo Monte,
aderiram ao movimento Conselheirista e à mensagem libertária e de superação das
desigualdades sociais evocadas pelo beato. Cada vez mais compreendiam que Belo Monte
seria para si um espaço de acolhida e amparo. A prática vivenciada em Canudos era tão forte
que atingiu fortemente os barões da região, a exemplo do Barão de Jeremoabo que externa a
dificuldade em encontrar gente para o trabalho servil, tendo em vista que os negros alforriados
da região estavam se deslocando para o Arraial, conforme relata o Professor José Calasans:
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O povo em massa, declarou o Barão, abandonava suas casas e afazeres para
acompanha-lo. Com a abolição do elemento servil ainda mais se fizeram sentir os
efeitos da propaganda, pela falta de braços livres para o trabalho. A população vivia
como que em delírio ou em êxtase e tudo quanto não fosse útil ao incalculado
enviado de Deus, facilmente não se prestava. Os cemitérios e capelinhas eram
construídos com materiais carregados na cabeça ou puxados por pessoas do povo na
distância. Assim, foi escasseando o trabalho agrícola e é atualmente com sua
dificuldade que uma ou outra propriedade funciona embora sem a precisa
regularidade. (BARÃO DE JEREMOABO apud. CALASANS, 1968, p.5)

Quadro 3 – Tradições Africanas e sua contribuição para a formação do sertanejo.
CARACTERIZAÇÃO

ASPECTOS


Aspectos Culturais





Religiosos




Étnicos



práticas de cavalaria, tradicionais da intersecção entre o os povos árabes e
cristãos e que posteriormente foi reproduzida no sertão em costumes como
a vaquejada.
prática africana de origem moura reproduzida no cotidiano sertanejo é a
rítmica musical, a exemplo do lundu tocado tradicionalmente pela banda
de pífanos nos festejos de Santo Antônio e de diversos padroeiros da
região
produção dos quitutes confeccionados do doce de umbu – planta nativa da
região-, prática reproduzidas atualmente pela população que habita na
zona rural do município e pela COOPERCUC
relação mais intima com as culturas iorubanas e nagôs, deixando como
marcas o culto ao panteão africano dos orixás.
há forte possibilidade de que os mesmos também tenham sido fortemente
tocados pela crença do catolicismo barroco, interpretado no sertão de forma
mais rústica e ligada diretamente a incorporações ibéricas, como
procissões, festejos de santos e reisados, etc.
ex-escravos, egressos das senzalas, inadaptados ao novo regime de vida
que, estabelecendo a alforria do homem, não criara condições para a
“alforria da terra”, que tantos esperavam. Negros apelidados “treze de
maio”

Fonte: Autoria nossa.

Por tudo exposto, compreende-se, a relevante presença e participação dos negros no
arraial de Belo Monte, que se constituiu, por assim dizer, na evocação de Calasans (2015)
como o último quilombo. Registre-se também, que essas constatações da presença histórica
dos negros naquele passado parecem permanecer com evidentes traços no perfil da população
atual.
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1.4 O contexto histórico da comunidade conselheirista – Canudos ou Belo Monte?
1.4.1

Antônio Vicente Mendes Maciel – Antônio Conselheiro, o demiurgo fundador de
Belo Monte

Antes mesmo de comentar a presença e participação marcante de Antônio Conselheiro
em Canudos, definitivamente estabelecido a partir de 1893, há de se registrar a existência do
lugar, evidentemente com um número incipiente de moradores espalhados no âmbito da
então fazenda Canudos, fruto de uma cadeia sucessória que desemboca à época como
propriedade de familiares de Cicero Dantas Martins, o Barão de Jeremoabo; nesse caso,
pessoas vinculadas à família da sua esposa. Quando a guerra eclode, a fazenda era de
propriedade do Dr. Paulo Fiel Fontes, casado como uma sobrinha do Barão. Indispensável
frisar que toda aquela região, expropriada pela Cassa da Torre, de Garcia D`Ávila, era em
verdade indígenas expropriados a ferro e fogo pelos colonizadores portugueses.
Estudos antropológicos situam Canudos como um espaço sacralizado para os grupos
indígenas fora das suas aldeias originais. Partindo dessa premissa, não é estranho considerar
que a participação dos índios nos conflitos (1896-97) vai ocorrer, não tão somente, pela
identificação com a proposta de Conselheiro de construção de um mundo solidário e fraterno,
mas também, pela defesa de um território que eles acreditavam ser sagrado.
É a partir da chegada do beato Conselheiro que a população pouco a pouco vai se
expandido, motivada pelos inúmeros fiéis que para ali acorriam para rezar na busca de um
lenitvo, para a superação das péssimas condições de vida reinantes naquela segunda quadra do
século XIX. E é aí que o Santo Antônio Conselheiro resolve rebatizar o povoado como Belo
Monte, em virtude das belíssimas montanhas que rodeiam a Tróia de Taipa¹.
Quem era Antônio Conselheiro?
As primeiras notícias sobre o beato cearense, que palmilhava os sertões nordestinos,
são informações de jornais interioranos que através de correspondentes locais, informavam
sobre as atividades de um homem vestido singularmente, cujo proposito por ele mesmo
proclamado era socorrer os “mal-aventurados”, ou seja, levar-lhes a palavra de Deus como
lenitivo para os sofrimentos e injustiças terrenas.
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Posteriormente, já mais notório e acompanhado de expressivo séquito, Antônio
Vicente Mendes Maciel, transmutado em Antônio Conselheiro, pregador inflamado e operoso
serviçal de Deus, passa a ser objeto das observações frequentes e nem sempre abonadoras do
clero católico, ameaçado pelo crescente prestigio do “homem de camisolão e cajado”, que se
fizera íntimo dos desvalidos de cidades, vilas, lugarejos e arruados situados nas terras áridas
do Ceará, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Em 1874 o Jornal “O Rabudo”, periódico de
Estância, pertencente a então Província de Sergipe Del Rey, dava conta da passagem de um
certo “Antônio dos Mares”.
Todavia, em que pese as constantes referências ao penitente que, obsequioso e
perseverante, tentava cumprir sua promessa de fé, naquela quadra ainda muito pouco se sabia
sobre ele. Apresentavam-no – quase todos que se ocupavam de sua figura e dos seus
seguidores – como um elemento ignorante, agressivo, agitador inflamado de aparência
selvagem, com barba e cabelos crescidos, somando-se a isso os trajes singulares: camisolão a
alcançar-lhe os pés e nas mãos o inseparável cajado, brandido sempre que ele julgava
oportuno e necessário. Mas quem era aquele apascentador de homens? De onde viera e o que
realmente desejava com seu discurso, em que se fundiam citações bíblicas e manifestações
oriundas do catolicismo popular, constituindo para alguns oratória grotesca e desequilibrada?
Nascera o menino Antônio Vicente, no dia 13 de março do ano de 1830, em
Quixeramobim, terras da Província do Ceará, filho de Vicente Mendes Maciel e Maria
Joaquina de Jesus, alcunhada de Maria Chana. Sua genitora morreria em 1834, antes casandose com seu pai, com vistas a legitimar o filho primogênito batizado ainda como filho natural,
posto que seus pais não eram casados na ocasião. A família paterna se notabilizara por travar
sangrento conflito clânico com os Araújo, família poderosa na região. Muito sangue correu e
numerosas mortes advieram deste celebre confronto, muito embora seu pai, dele não houvesse
participado. A morte prematura da mãe e o novo casamento do pai fez de Antônio uma
criança criada pela madrasta que lhe infligia maus tratos, ao passo que seu pai, fazendo uso
abusivo do álcool, sofria crescentes crises delirantes, provocando crise financeira no seu
pequeno comércio e trazendo graves entraves à subsistência de Antônio e suas irmãs por parte
de pai, nascidas do segundo matrimonio do velho Maciel.
Estes infortúnios do menino foram compensados na medida em que seu pai o colocou
sob os cuidados de um professor, o Sr. Manoel Antônio Ferreira Nobre, cuja competência e
seriedade eram reconhecidas na localidade. Os conhecimentos transmitidos pelo seu dedicado
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mestre tiveram grande serventia na vida de Antônio Vicente, pois o fato de ser homem letrado
lhe propiciou a capacidade de exercer diversas profissões para acorrer com o sustento de sua
família.
Com Ferreira Nobre o aluno Antônio aprendeu português, francês, latim e aritmética,
habilitando-o a desincumbir-se dos seus encargos de arrimo familiar, tarefa que lhe coube
após o falecimento do pai. Vicente Mendes Maciel deixou-lhe o pequeno comercio em
condição pré-falimentar, por força de vultosas dívidas acumuladas com a má condução do
modesto negócio. Contudo, em meio a tais dificuldades, Antônio Vicente casa-se com
Brasilina Laurentina de Lima, relação precocemente fracassada e da qual nasceram-lhe filhas,
que, acompanhando a mãe após a separação do casal, perderam-se para sempre. Faz de tudo
para sobreviver. Luta, como está habituado todo sertanejo, adaptado às adversidades da dura
vida nos sertões.
Trabalha como almocreve, vaqueiro, vendedor ambulante. E exerce, em determinado
momento, a função de mestre-escola, atividade que o marcaria para sempre, pois jamais
esquecera os ensinamentos recebidos nos seus primeiros anos, do mestre Ferreira Nobre. Mais
tarde, como a demonstrar suas habilidades intelectuais, exerceria a profissão de rábula, ou
seja, advogado sem diploma, mas reconhecido pelos conhecimentos específicos
demonstrados, assim como o fora o Major Cosme de Farias nas primeiras décadas do século
XX, em São Salvador da Bahia.
Depois de um segundo casamento, desta vez com uma conceituada artesã, conhecida
como Joana Imaginária, que no seu ofício produzia imagens de santos, casório do qual lhe
nasceu o filho Joaquim Aprígio, único dos seus descendentes direto identificado e
posteriormente localizado, Antônio Vicente, cedendo aos apelos de sua crença católica,
assume a condição de penitente e abandona para sempre a convivência tradicional em
sociedade. Transmuta-se em andejante, persevera para pagar suas promessas e levar a palavra
divina às mais recônditas e esquecidas populações interioranas do semiárido.
O educador que subsistia na sua consciência ressurge cheio de vigor e força
pedagógica. Os anos de leitura da Bíblia e de obras como a Missão Abreviada, do padre
Manoel Gonçalves Couto, e do Lunário Perpetuo, a influência do padre Mestre Ibiapina,
fundador das Casas de Caridade, instituições educativas e profissionalizantes na Paraíba em
amparo de moças pobres, contribuíram de forma decisiva para que o já acatado e respeitado
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Conselheiro exercesse, nos diferentes e itinerantes espaços de convivência

com seus

seguidores, a tarefa de educá-los para a compreensão do mundo fraterno e cristão que presidia
a cosmovisão da concebida e utópica sociedade igualitária que tentaria implantar ao se fixar
em definitivo em Canudos, a sua Belo Monte, em 1893.
Ao contrário do que afirmara Euclides da Cunha em seu livro clássico, Os Sertões – e
no que foi seguido por muitos outros autores –, Antônio Conselheiro não era um “bronco”,
pessoa vesânica. Soubera sempre compreender com clareza sua época e seu povo, estudando,
escrevendo e publicando como diligente mestre e competente professor, apreciações sobre
fatos históricos, como a Abolição da Escravatura e a Proclamação da Republica, assuntos
sobre os quais expressou suas opiniões com inequívoca clareza, sem descurar da orientação
religiosa dos seus acompanhantes, tema sempre presente nos seus textos, tornados conhecidos
pelo escritor Ataliba Nogueira em sua obra “Antônio Conselheiro e Canudos”.
Em Belo Monte, antiga Canudos, originária de uma propriedade senhorial, lugar eleito
para sua morada definitiva, vai organizar um modo de vida consubstanciado no trabalho, no
respeito escrupuloso ao próximo, na partilha criteriosa e fraterna da terra, no reconhecimento
do direito à vida do ser humano, de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Era o que a
professora Luitgarde denomina de “mundo beato”. Ninguém ali viveu à toa, ao Deus dará.
Negros, brancos, índios, agricultores, artesãos, comerciantes.
O que deve ensinar um bom professor aos seus alunos? A vida em consonância com o
estrito cumprimento dos seus deveres morais e éticos. O aprendizado constante e sempre
renovado com seus ancestrais, a observância escrupulosa aos requisitos de uma vida honesta e
laboriosa. Isso Antônio Conselheiro pregou e escreveu. Ensinou aos seus discípulos suas
convicções, servindo-lhes de exemplo. Ao longo de sua caminhada até o pouso definitivo, em
1893, fez-se trabalhador obstinado a serviço de suas crenças e em benefício da sua gente. No
seu caminho deixou marcas perenes: igrejas, cemitérios, aguadas, pequenos açudes, obras nas
quais aplicou a solidária pedagogia do mutirão, do fazer conjunto para o bem-estar de todos.
Bebia no saber do povo e usava suas palavras-chaves: fé, trabalho, honestidade, respeito,
vocábulos que criavam a magia do aprendizado consciente e revelador de uma nova
existência, de um mundo novo. Na cidade refundada, criou um ambiente de trabalho em que
cada qual, homens e mulheres, sabiam suas tarefas cotidianas, enquanto os mais velhos e os
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doentes eram cuidados com desvelo porque assim constava da Bíblia, e porque aprendera
assim nas suas leituras e fora essa sua formação cristã.
As crianças do mestre, a atenção do educador que nunca abdicara de ser; contratou
professoras, notadamente Maria Bibiana e Marta Fiqueira, às quais pagava ordenado e deu
moradia no vilarejo, em local que passou-se a chamar “Rua da Professora”. Fundou escola e
nela meninos e meninas foram aprender o ABC da vida. Propiciou-lhes conhecimento,
ferramenta utilíssima na construção do futuro, pautado no profundo sentimento de justiça que
levara a todos àquele lugar entre serras, onde ganhava formas e se espalhava rebelde e
desordenada a cidade da utopia. Sendo assim, visando sumarizar a trajetória do beato Antônio
Conselheiro, apresenta-se no Quadro 4 esses aspectos contextuais.
Quadro 4 – Aspectos Contextuais de Antônio Conselheiro: vida e morte nos sertões
ASPECTOS

CARACTERIZAÇÃO



Sociais





Culturais


Religiosos



A família paterna se notabilizara por travar sangrento conflito clânico com os
Araújo, família poderosa na região.
Antônio Conselheiro, pregador inflamado e operoso serviçal de Deus, passa a
ser objeto das observações frequentes e nem sempre abonadoras do clero
católico, ameaçado pelo crescente prestigio do “homem de camisolão e
cajado”, que se fizera íntimo dos desvalidos de cidades, vilas, lugarejos e
arruados situados nas terras áridas do Ceará, de Pernambuco, de Sergipe e da
Bahia.
aprendeu português, francês, latim e aritmética
Trabalha como almocreve, vaqueiro, vendedor ambulante. E exerce, em
determinado momento, a função de mestre-escola
exerceria a profissão de rábula, ou seja, advogado sem diploma
modo de vida consubstanciado no trabalho, no respeito escrupuloso ao
próximo, na partilha criteriosa e fraterna da terra, no reconhecimento do
direito à vida do ser humano, de acordo com os ensinamentos do Evangelho.
No seu caminho deixou marcas perenes: igrejas, cemitérios, aguadas,
pequenos açudes, obras nas quais aplicou a solidária pedagogia do mutirão,
do fazer conjunto para o bem-estar de todos.
Fundou escola e nela meninos e meninas foram aprender o ABC da vida
seu discurso em que se fundiam citações bíblicas e manifestações oriundas do
catolicismo popular.

Fonte: Autoria nossa.

De tudo exposto, conclui-se que a figura mítica de Antônio Vicente Mendes Maciel –
Antônio Conselheiro, Antônio Vicente dos Mares, Santo Antônio Conselheiro - exerce ainda
uma influência tão marcante no cotidiano dos povos desta região, que seria impossível pensar
a expansão de um povoado aos moldes que se tornou sem a sua presença, valendo ressaltar
que Canudos se constituiu à época em o segundo maior aglomerado populacional da Bahia,
com cerca 15.000 (quinze mil) a 25.000 (vinte e cinco mil) habitantes – números ainda muito
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imprecisos -, evidentemente, o primeiro contingente era a capital Salvador com 200.000
(duzentos mil); Canudos, então, seria o que atualmente é o município de Feira de Santana,
em termos populacionais.
1.4.2

O cotidiano da comunidade de Belo Monte

Antes mesmo de se estabelecer em Canudos em 1893, Antônio Conselheiro enfrentou
as agruras da República recém-instalada no país. Fato é que após o confronto entre policiais e
seus seguidores em Maceté, desloca-se para o Cumbe, atual município de Euclides da Cunha,
onde foi visto no dia dois de junho de 1893, e de lá com direção a Canudos. Não se sabe ao
certo o dia da sua chegada. O Professor José Calasans (2015), em seu livro Cartografia de
Canudos anota que o Conselheiro chegou entre os dias 09 e 10 de junho de 1893, informação
fundamentada em um artigo publicado no Dário de Notícias no dia 11 de junho daquele ano,
em que comenta que o líder religioso e seus seguidores já estavam em Canudos nesta data.
Segundo Calasans (2015), a população de Canudos com o tempo foi aumentando,
chegando à casa dos 25.000 habitantes. Não obstante, esse número é fortemente impreciso e
se justifica pela razão das forças militares ao final da guerra terem admitido existir 5.000
casas no arraial, habitadas por famílias constituídas em média por cinco pessoas em cada casa.
Suspeita-se, por outro lado, que esse contingente estivesse fora da realidade, mas que serviria
de interesse do Exército para justificar as suas derrotas anteriores e valorizar a vitória final.
Ademais, sabe-se que grande parte dos seguidores era de uma população flutuante, ou seja,
não habitavam o local, e para ali acorriam momentaneamente a fim de participar das
pregações ensejadas por Antônio Conselheiro. Ainda assim, de acordo com Mocellin (1989)
para Canudos não se dirigiam somente camponeses explorados e sem acesso a terra, mas
também pequenos proprietários que vendiam o que possuíam e partiam em busca do sonho do
Conselheiro, com esperança de dias melhores, já que o latifúndio os esmagavam.
Belo Monte era uma comunidade fortemente organizada, com gente vocacionada para
cuidar da terra e de outros ofícios. Cultivavam milho, mandioca, feijão, abóbora, melancia e
também criavam gado, especialmente caprinos, cujas peles eram curtidas e comercializadas.
Eles também fabricavam os instrumentos necessários para a lavoura: foices, facões e etc.
Segundo Mocellin (1989), o Conselheiro não estava sozinho na organização da
comunidade, ele contava com o apoio, por exemplo, de João Abade que era uma espécie de
prefeito da cidade e que tinha um olhar atento às necessidades básicas da população. Antônio
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Beato, conhecido como Beatinho, era uma espécie de braço direito e porta-voz do
Conselheiro. Manuel Quadrado, experiente conhecedor de ervas e raízes, ou seja, da medicina
natural, além de ter conhecimentos médicos básicos, era o “médico” de Canudos.
Outros sertanejos como João Grande, Antônio Vilanova, Macambira, Estevão, Chico
Ema, os irmãos Macambira e, notadamente, Pajeú se destacariam mais tarde, sobretudo
durante a guerra como grandes comandantes de guerrilha.
A vida em Canudos era simples, o trabalho e os frutos do trabalho eram repartidos
igualmente para todos, os cultos religiosos dirigidos pelo Conselheiro, que além de chefe
espiritual era uma espécie de pai para os sertanejos que ali habitavam. O Conselheiro era um
homem profundamente religioso, ainda que divergia em parte

do catolicismo vigente;

opunha-se ao estatuto do casamento civil e a separação da Igreja do Estado, aspectos que
surgiram com a República. Logo, Canudos era uma sociedade altamente revolucionária para o
seu tempo, onde não havia explorador nem explorados, dominadores nem dominados, e o
principal: a terra era de todos. Dessa maneira, intui-se que a vida ali confirmava
interpretações vigentes das heranças culturais indígenas, ibéricas e africanas, que iam se
realizando conforme as interações próprias do lugar e daqueles que dia após dia se
aglomeravam em torno do beato Conselheiro.
O que era Canudos?
Sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, que é inesgotável, Belo Monte, era uma
comunidade sertaneja, segundo Neiva (2017), com seus dilemas de sobrevivência e um baixo
desenvolvimento das forças produtivas, mas com duas “independências”: uma, no tocante ao
poder político, especialmente depois de 1895, quando não mais ocorre o recolhimento dos
impostos que deveriam ser pagos à intendência de Monte Santo; a segunda, na esfera
religiosa, após a expulsão dos frades capuchinhos e do padre Sabino, fatos ocorridos em 1895.
E são os últimos dois anos da comunidade, antes da destruição pelo exército, os mais
prósperos. Mais precisamente entre maio de 1895 e 1896. E como aquela comunidade se
mantinha? Assim define Neiva (2017):
Mesmo no período de prosperidade relativa, os conselheiristas viviam próximos a
uma situação de pobreza. Havia enorme dependência das doações de adeptos do
Conselheiro que não viviam em Canudos e frequentemente a comunidade,
especialmente nos domingos. Ou seja, as doações (em alimentos e dinheiro)
possibilitaram o desenvolvimento do arraial em condições naturais extremamente
difíceis.
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(...) Foi o comunitarismo sertanejo baseado na tradição cristã, que deu condições
para a manutenção de milhares de moradores. Havia desigualdade social (todos os
relatos da época demonstram isso), sem que isso fosse um instrumento para o
domínio político, como em outras comunidades sertanejas. E por quê? Impõe-se
duas razões: a primeira respalda-se nos valores cristãos que permitiram a cariação de
Canudos e tinham, na solidariedade, um dos seus principais pilares. A segunda
refere-se à liderança carismática de Antônio Conselheiro. Ademais, a forma de
organização política da comunidade impedia o surgimento de algum tipo de
liderança coronelista. (VILLA, 1999, apud NEIVA, 2017, p. 16).

Por outro lado, O professor Pedro Vasconcellos, nos brinda com uma compreensão
totalizante do que era Belo Monte e a incapacidade das elites brasileiras em compreendê-la:
Belo Monte, no seu empreendimento e em sua destruição, se mostra como um
fenômeno totalizante, e em boa parte sintetiza a contraditória realidade brasileira.
Verdadeira encruzilhada, para o arraial convergem muitas linhas, e deles se abrem
sendas importantes para a definição dos contornos políticos, econômicos e religiosos
em nossa terra. Muito da história brasileira fica melhor, e mais dramaticamente,
compreendido, como, aliás, ocorre quando se faz história para além das instituições
estabelecidas e das elites. ( VASCONCELLOS, 2015, p.160)

Por fim, para melhor compreender os elementos contextuais do cotidiano da
comunidade de Belo Monte, o Quadro 5 elenca

aspectos importantes desse cotidiano

aplicados no jogo digital RPG Canudos.
Quadro 5 – O cotidiano da comunidade de Belo Monte
ASPECTOS

CARACTERIZAÇÃO






Sociais








Antônio Conselheiro enfrentou as agruras da República recém-instalada
no país.
Conselheiro chegou em Canudos entre os dias 09 e 10 de junho de 1893
Segundo Calasans (2015), a população de Canudos com o tempo foi
aumentando, chegando à casa dos 25.000 habitantes
Grande parte dos seguidores era de uma população flutuante, ou seja,
não habitavam o local, e para ali acorriam momentaneamente a fim de
participar das pregações ensejadas por Antônio Conselheiro
Para Canudos não se dirigiam somente camponeses explorados e sem
acesso a terra, mas também pequenos proprietários que vendiam o que
possuíam e partiam em busca do sonho do Conselheiro, com esperança
de dias melhores, já que o latifúndio os esmagavam
Belo Monte era uma comunidade fortemente organizada, com gente
vocacionada para cuidar da terra e de outros ofícios.
Canudos era uma sociedade altamente revolucionária
Mesmo no período de prosperidade relativa, os conselheiristas viviam
próximos a uma situação de pobreza. Havia enorme dependência das
doações de adeptos do Conselheiro que não viviam em Canudos e
frequentemente a comunidade
a forma de organização política da comunidade impedia o surgimento de
algum tipo de liderança coronelista.
Belo Monte era uma comunidade fortemente organizada, com gente
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Culturais




Religiosos

potencializada para cuidar da terra e de outros ofícios. No vilarejo eles
cultivavam milho, mandioca, feijão, abóbora, melancia e também criavam
gados e cabras, cujas peles eram curtidas e vendidas. Eles também
fabricavam os instrumentos necessários para a lavoura: foices, facões e
etc.
conhecimento de ervas e raízes, ou seja, da medicina natural, além de ter
conhecimentos médicos básicos, era o “médico” de Canudos.
trabalho e os frutos do trabalho eram repartidos igualmente para todos, os
cultos religiosos dirigidos pelo Conselheiro, que além de chefe espiritual
era uma espécie de pai para os sertanejos que ali habitavam.
a vida ali confirmava interpretações vigentes das heranças culturais
indígenas, ibéricas e africanas.

Os cultos religiosos dirigidos pelo Conselheiro, que além de chefe
espiritual era uma espécie de pai para os sertanejos que ali habitavam. O
Conselheiro era um homem profundamente religioso, ainda que divergia
em parte do catolicismo vigente; opunha-se ao estatuto do casamento civil
e a separação da igreja do estado, aspectos que surgiram com a República.

Fonte: Autoria nossa.

À luz do exposto e da observância dos comportamentos e costumes atuais, permite-se
problematizar que traços do cotidiano, sintetizados no quadro 5, da Canudos de outrora ainda
se refletem na contemporaneidade do município e região, evidenciando de que são apenas
128 anos, desde a sua refundação pelo Conselheiro em 1893, até aqui com suas gerações
reproduzindo aspectos ainda indissolúveis, o que sugere a adoção de uma didática própria no
sistema de educação que considere o quadro acima, como parte de toda herança constituída.

1.4.3

Uma guerra fratricida contra Canudos: uma charqueada

Esta subsecção intenta problematizar razões que estariam na base da ira da República
visando o extermínio do movimento conselheirista, para além do episódio tão conhecido das
madeiras para a cobertura da Igreja Nova, adquiridas por Antônio Conselheiro a um
fornecedor na cidade de Juazeiro, que recebera antecipadamente o pagamento e recusara-se ao
final em entregá-las. Nesse sentido, a autora investiu na consulta a pesquisadores atentos à
questão, notadamente um dos maiores especialistas em historia de Canudos, o Professor
Manoel Neto, diretor do Centro de Estudos Euclydes da Cunha/CEEC, da UNEB, que em
entrevista contribuiu imensamente para aclarar pontos obscuros da motivação dessa
verdadeira charqueada.
Arraial de Belo Monte aos poucos foi se expandindo e o templo de Santo Antônio
ficou pequeno para que os conselheiristas tivessem acesso às celebrações religiosas. Tal fato,
fez com que o Conselheiro mandasse construir um templo maior, conhecido como Igreja
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Nova ou Igreja do Bom Jesus. Para a cobertura do templo Antônio Conselheiro comprou em
Juazeiro grandes toras de madeiras, inexistentes em sua cercania. Antecipadamente as
madeiras foram pagas ao fornecedor, porém não entregues no prazo previsto, provocando
assim, a ira e a decisão de buscá-las a qualquer custo. O Juiz de Direito de Juazeiro, Arlindo
Leoni, o mesmo que fugira durante o atrito ocorrido no passado recente em Bom Conselho,
atual Nova Soure, aproveitou-se da ocasião para vingar-se da velha rixa com os
conselheiristas. O Juiz dirige-se em telegrama ao governador da Bahia Luiz Viana, solicitando
uma força policial visando manter a ordem naquela cidade regional. Atendido a esse
propósito, inicia-se a primeira expedição de um dos maiores e mais sangrentos episódios da
história do Brasil. Este episódio é marcante, entretanto é necessário entender a conjuntura
política na Bahia e a república recém implantada no Brasil.
A guerra de Canudos eclode na Bahia, no sertão baiano, em novembro de 1896, mas
nenhum conflito, nenhuma guerra, com menor ou por mais insignificante que ele seja, não é
uma abstração, não surge do nada, ele tem antecedentes que explicam e até fazem com que o
insiram no processo histórico como um todo, é o caso de Canudos, que não foge a regra.
Durante certo tempo a historiografia brasileira se limitou a narrar os acontecimentos
reproduzindo com grande esmero e detalhismo as factualidades e os acontecimentos, não só
que ocorreram durante o conflito, que durou até outubro de 1897, como também levantando
biografias, datas, acontecimentos não apenas em Canudos, mas no próprio percorrer de
Antônio Conselheiro em territórios do Ceará, Pernambuco, rapidamente em Alagoas, Sergipe
e, finalmente, Bahia.
Esse inventário factual nos auxilia muito, também, para compreender o que aconteceu
do ponto de vista da conjuntura nacional. O episódio Canudos vai ocorrer próximo à abolição
da escravatura em 1888 e da proclamação da república em 1889.
A libertação dos escravos é, inclusive, posteriormente saudada por Antônio
Conselheiro como um grande e magnânimo gesto da Princesa Isabel e quanto à proclamação
da República ele se opõe tenazmente até por compreender que o imperador era indicação, uma
escolha divina, ele era uma divindade e a intervenção do estado destituindo o imperador, a
intervenção terrena significava um desrespeito à vontade divina; então para Conselheiro a
república é sacrílega, é maçônica, e isso faz com que essa convicção o leve sempre a
contestá-la. Ocorre que, na Bahia, antigos militantes, inclusive Conservadores e Liberais,
durante a política do regime monárquico se transformam, açodadamente em Republicanos
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com discursos radicais a favor do novo regime. Essa reestruturação nas hostes políticas
baianas faz com que surja uma disputa entre essas forças antagônicas que buscam, ao se
aproximar do regime republicano, assegurar uma hegemonia no poder regional, no poder do
estado da Bahia, na República agora federativa e presume-se uma autonomia dos estados.
Os dois próceres da política baiana, o então governador Luís Viana e José Gonçalves,
que havia sido deposto por que aderira ao golpe de Floriano Peixoto na tentativa de fechar o
Congresso Nacional, assumem papel de destaque naquela conjuntura. José Gonçalves, ligado
ao Barão de Jeremoabo e Luís Viana, ligado às antigas forças políticas baianas, ambos de
famílias nobres, oligárquicas, poderosas, latifundiárias, vão disputar renhidamente a ocupação
do aparelho estatal. O Barão de Jeremoabo, também, homem poderoso, político, latifundiário,
influente, sobretudo naquele território onde se situa Canudos, com muitos amigos e aliados
apaniguados, nos quais se incluem juízes, delegados, promotores, donos de cartórios, enfim,
aquela burocracia estatal que durante inúmeros

períodos, através do voto de cabresto,

garantem a ilicitude do processo eleitoral para beneficiados.
Essa disputa vai repercutir na superestrutura do Estado e da igreja católica, que
anteriormente fora ligada ao Estado de maneira visceral e estrutural, bem como, porque o
imperador era o chefe da igreja no Brasil, e os padres, de acordo com o regime do padroado,
eram funcionários do Estado; e pagos pelo estado tinham uma ligação umbilical com a
monarquia.
Por outro lado, com o advento da república o estado é tornado laico e a igreja entra em
confronto com o regime republicano. Entretanto, como aliada histórica e dependente do
estado para garantir seus privilégios econômicos e do monopólio da fé, logo se repactua e isso
Antônio Conselheiro não compreende, ele entende que a República continua sendo sacrílega,
maçônica, desrespeitosa com a vontade de Deus. Dessa maneira, passa a se confrontar com o
seu antigo líder laico, mas de grande respeito aos cânones católicos, ainda que para ela
naquele momento isso lhe parecia secundário. Logo, então, a igreja vende Antônio
Conselheiro, se alia aos latifundiários, à força armada do Estado e quando eclode o conflito
fica ao lado do poder.
Pensando assim, Canudos não foi fruto de um incidente desvalioso, candidamente
definido por Euclides da Cunha em Os Sertões ao tentar explicar um pouco dessa conjuntura.
Na verdade, quem vai aprofundar essa questão é Edmundo Moniz no livro a guerra social, ao
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contextualizar a situação política baiana e a conjuntura nacional com grande profundidade.
Moniz sofreu rasgadas oposições por ser um autor marxista e o marxismo era combatido
como uma heresia filosófica e uma ofensa aos pruridos morais e de fé da igreja católica, bem
como, das forças mais reacionárias do estado. É nessa esteira de concepção que o próprio
Barão de Jeremoabo ao escrever os famosos artigos de 04 e 05 de março de 1897, no Diário
de Notícias, vai afirmar que em Canudos se pratica o comunismo; não é que ele acreditasse
nisso, mas era sabedor que ao afirmar ser Canudos comunista, criminalizava o Arraial e
criminalizava suas principais lideranças. Esses fatos que precedem a guerra, essas disputas,
essas confrontações, essas agressões entre as oligarquias é que vão levar a radicalização da
conjuntura e que vão tornar a partir da primeira expedição, e principalmente da terceira
expedição, comandada pelo Coronel Moreira César, elevar Canudos de uma questão
paroquial, para se constituir em questão nacional; o Arraial Canudos passa a ser assunto
diuturno na rua do Ouvidor, coração político do Distrito Federal, Rio de Janeiro. Canudos daí
para frente, torna-se um problema republicano, de caráter nacional, sendo em verdade urdida
uma grande trama não só para a destruição do arraial mas para afirmar a dominação.
É obrigatório admitir que a destruição de Canudos significava a afirmação do poder, o
poder oligárquico, o poder do latifúndio e uma ameaça ou uma espada erigida sobre a cabeça
dos camponeses, dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores brasileiros em geral, ficando
claro que qualquer movimento social, qualquer movimento político advindo das classes
subalternas seria sempre combatido com fuzil, com baionetas, com a força policial e o braço
armado do Estado. Não há dúvida ser Canudos apenas mais um dos movimentos populares
brasileiros, entre tantos outros em épocas diferentes da história do Brasil que foram igual e
violentamente reprimidos.
Por fim, ao dizer da professora Consuelo Novaes Sampaio, no seu texto magistral
chamado de Construção do medo, toda barafunda política e confusão política que norteiam o
comportamento das oligarquias baianas àquela época, tinham por objetivo justificar a
eliminação física da liderança de Canudos e a destruição material do Arraial.
A figura 3 visualiza parte expressiva do arraial de Canudos.
Figura 3 - Arraial de Belo Monte
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Fonte: Domínio Público

1.4.4

As quatro expedições - da matadeira à degola

A Primeira expedição chega a Juazeiro utilizando transporte ferroviário, na manhã do
dia 07 de novembro de 1896, sob o comando do Tenente Manoel da Silva Pires Ferreira, do 9º
Batalhão de Infantaria. A tropa era composta de 03 oficiais e 104 praças, além de uma
ambulância. O principal objetivo desta expedição era guarnecer a cidade de Juazeiro, no
entanto abusando do poder que lhes era concedido, o juiz Arlindo Leoni ordenou que a
expedição seguisse ao encontro dos conselheiristas. No dia 19 do mesmo mês, a tropa
acampou em Uauá.
O lugar possuía duas ruas irregulares, facilitando assim a fuga dos moradores daquela
pequena localidade pelos fundos de suas casas. Alguns adentraram à caatinga e se
esconderam, enquanto os demais foram ao encontro dos conselheiristas e os informaram da
invasão dos militares no pequeno arraial de Uauá. Logo na madrugada do dia seguinte,
liderados por João Abade, os sertanejos invadiram de surpresa Uauá e fizeram uma
emboscada. Armados com espingardas velhas, chuços de vaqueiro, vara-paus, foices e fações,
deu-se ali o primeiro confronto, com duração de 04 horas, ocasionando um saldo de 10
soldados mortos, vinte feridos e setenta e quatro conselheiritas fuzilados, conforme
depoimento dos conselheiristas ao general Artur Oscar.
A segunda expedição sob o comando do major Febrônio de Brito, assim como Pires
Ferreira, também pertencia ao 9º batalhão de Infantaria, só seguiu em direção a Canudos após
a autorização do comando do Distrito Militar em Salvador. Chegaram em Monte Santo no dia
29 de dezembro de 1896, transformando aquela localidade numa base de operações. Ressaltase que esta foi a tropa composta por mais de 600 homens, sendo a primeira tropa a levar
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armamentos pesados para o combate. No dia 12 de janeiro de 1897 o comboio parte para
Canudos pela estrada do Cambaio. Com dificuldades por não conhecer o local, passaram e
acamparam em várias localidades, sendo surpreendidos pelos jagunços que se encontravam
entrincheirados no alto do Cambaio. A lagoa do Cipó, situada ao lado da serra, ficou
conhecida posteriormente como a lagoa do sangue, devido ao grande numero de mortos. Com
duas derrotas seguidas o Exército Brasileiro cogitou estar com a República ameaçada e com
sua honra em jogo.
A terceira expedição, chefiada pelo temido Coronel Moreira César, conhecido como
corta-cabeças, deixou os republicanos cheios de esperança. A tropa contando com 1.281
homens chegou a Salvador em 06 de fevereiro de 1897 e seguiu de trem até Queimadas e,
posteriormente, até Monte Santo onde estava localizada a base de operações, de onde fizeram
a decisão de seguir por outro destino para atacar Belo Monte. Seguindo para o Cumbe – atual
município de Euclides da Cunha – onde fizeram acampamento, passaram pelos arraiais de
Laje e Lajinha. Seguindo para Canudos levaram como refém o Padre do Cumbe Vicente
Sabino dos Santos. O vigário foi solto na região de Serra Branca. Uma manobra errada levou
o a tropa a ser novamente derrotada. O Coronel Moreira César foi atingido por dois certeiros
tiros e não resistiu aos ferimentos, falecendo no amanhecer do dia 04 de março de 1897,
quando Pedro Nunes Tamarindo, que também não obteve sucesso, assumiu o comando da
tropa e respondeu aos seus subordinados com um dito popular humorístico do Nordeste: “é
tempo de murici, cada um cuide de si”. Isso foi suficiente para a dispersão da tropa que
abandonaram no campo de guerra as armas e as munições que foram apropriadas pelos
conselheiristas. Tamarindo foi morto a tiros e seu cadáver foi exposto em uma árvore do
sertão, onde foi devorado pelos urubus.
Para o comando da quarta expedição militar contra Canudos, as autoridades da
República escolheram o Coronel de brigada Artur Oscar de Andrade Guimarães, chefe do II
Distrito Militar, sediado em Recife. As mobilizações iniciaram a partir de 21 de março,
quando o Coronel Artur Oscar já se encontrava em Queimadas. Essa expedição foi dividida
em duas colunas, uma sob o comando do general João da Silva Barbosa e a outra pelo general
Claudio do Amaral Savaget. Cada coluna foi dividida em três brigadas: a primeira passou por
Queimadas, Monte Santo e Canudos; a segunda passou por Aracajú, Jeremoabo e Canudos.
Sob o pretexto de treinar recrutas, as tropas da primeira coluna foram mobilizadas durante três
meses pelo general Artur Oscar. Até então em nenhum momento foi feito alguma espécie de
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estudos sobre os três elementos considerados fundamentais e que até aquele momento tinham
sido o principais causadores da derrota dos republicanos em três expedições: as condições
adversas do terreno, a psicologia do sertanejo e a precariedade das linhas de abastecimentos.
Somente no final de junho as movimentações iniciais ocorreram e, antes do encontro
previsto pelas tropas, as duas colunas foram brutalmente atacadas pelos conselheiristas que
entrincheirados pelo caminho eram confundidos com buracos, pedras e com a própria
vegetação. As baixas chegaram a mais 2.000 homens, obrigando assim o recuo desesperado e
aguçando a preocupação do general Artur Oscar. Fez-se necessário a solicitação de reforço. O
comandante da quarta expedição chegou a enviar um telegrama para o Governo Federal
solicitando reforço de mais 5.000 homens. A situação tornou-se tão desesperadora para os
republicanos que o próprio Ministro da Guerra, marechal Carlos Machado Bitencourt foi
pessoalmente ao palco daquela grande epopeia. O marechal Bitencourt e o escritor e jornalista
Euclydes da Cunha, que assistiu aos últimos dias do massacre, chegaram a Salvador no navio
Espirito Santo. Euclydes da Cunha esteve em Canudos como correspondente do jornal Estado
de São Paulo, a pedido de Júlio Mesquita.
Foram incorporados à luta mais de 3.000 soldados, todos precedentes de forças
armadas estaduais e federais, chefiados pelo general Carlos Eugênio de Andrade Guimarães,
irmão do general Artur Oscar.
O conflito notadamente aumentou e as tropas militares reagiram aos ataques. No dia
22 de setembro de 1897 morre Antônio Conselheiro. Dia 24 fecharam o cerco contra Canudos
e assim foram feitos os primeiros prisioneiros.
O cerco a Belo Monte avançava e Cunha anotava o que ocorrera em 1º de outubro de
1897: “quartos minúsculos despedaçando homens, mulheres e crianças sobre as quais descia,
às vezes, o pesado teto de argila, pesadamente, como a laje de um túmulo”. Finalmente, no
dia 05 de outubro de 1897, em Canudos, só restaram vivos, quatro últimos dos seus
defensores: ”um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam
raivosamente cinco mil soldados”, conforme denunciou Euclydes da Cunha na sua obra
magistral “Os Sertões”:

Fechemos este livro:
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao
esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo,
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caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos
morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma criança, na
frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados.
Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que
se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas
aos filhos pequeninos...
E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato
singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos
colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que se nos entregara,
confiante — e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da
nossa
História?
Caiu o arraial a 5. No dia 6 acabaram de o destruir desmanchando-lhe as casas,
5.200, cuidadosamente contadas. (CUNHA, 2003. p.407)

Merece registrar que a quarta e última expedição para destruir Canudos, a mais
armada, a mais sanguinária, a mais avassaladora, incendiou a cidadela com querosene para
que não restasse pedra sobre pedra. Não se contentando com tudo isso, cometeu o maior crime
perpetrado em uma guerra: degolou todos os seus sobreviventes, conforme denunciou
Horcades (1899); este estudante de medicina Alvim Martins Horcades atuou na guerra a
serviço do Comitê Patriótico, a princípio destinado a atender os militares feridos, mas acabou
também por atender aos conselheiristas.
Essas marcas sanguinárias e, sobretudo a degola, permaneceram no imaginário do
povo de Canudos que associadas ao poder de resistência dos bravos conselheiristas servem
para moldar um perfil atual de uma gente combativa, resistente e altiva.
As figuras 4 e 5 sugerem os contrastes mais evidentes do esgotamento de Belo Monte .
A primeira, as prisioneiras colhidas para logo em seguida serem degoladas; a segunda, os
soldados felizes por toda a tragédia que ensejaram.
Figura 4: Prisioneiras

Fonte: Flávio de Barros, fotógrafo baiano contratado pelo Exército para registrar a guerra de Canudos

55

Figura 5: Militares celebrando a destruição de Canudos

Fonte: Flávio de Barros, fotógrafo baiano contratado pelo Exército para registrar a guerra de Canudos

Na perspectiva de sumarizar, para fins didáticos, os aspectos contextuais que
permanecem na memória e no cotidiano da população de Canudos, apresenta-se no Quadro 6
uma reafirmação de tudo exposto nesta secção.
Quadro 6 – Contexto histórico da Comunidade de Belo Monte.
ASPECTOS

CARACTERIZAÇÃO


1ª Expedição contra Canudos: 07 de novembro de 1896, sob o comando do
Tenente Manoel da Silva Pires Ferreira



2ª Expedição contra Canudos: sob o comando do major Febrônio de Brito.
Chegaram em Monte Santo no dia 29 de dezembro de 1896, transformando
aquela localidade numa base de operações



3ª Expedição conta Canudos: chefiada pelo temido Coronel Moreira César,
conhecido com corta-cabeças. Chega a Salvador em 06 de fevereiro de 1897.


Sociais

4ª Expedição contra Canudos: Para o comando da quarta expedição militar contra
Canudos, as autoridades da República escolheram o Coronel de brigada Artur
Oscar de Andrade Guimarães. As mobilizações iniciaram a partir de 21 de março
quando o Coronel Artur Oscar já se encontrava em Queimadas. Essa expedição
foi dividida em duas colunas. Uma sob o comando do general João da Silva
Barbosa e a outra pelo general Claudio do Amaral Savaget. Cada coluna foi
dividida em três brigadas.



O lugar possuía duas ruas irregulares, facilitando assim a fuga dos moradores
daquela pequena localidade pelos fundos de suas casas. Alguns adentraram à
caatinga e se esconderam, enquanto os demais foram ao encontro dos

Culturais

conselheiristas


Com dificuldades por não conhecer o local passaram e acamparam passaram e
acamparam em várias localidades, sendo surpreendidos pelos jagunços que se
encontravam entrincheirados no alto do Cambaio.

56

Religiosos



com o aumento significativo de seguidores do beato, a Igreja Velha se tonou
muito pequena para o acolhimento, o que fez Conselheiro mandar construir a
Igreja Nova ou Igreja do Bom Jesus.

Fonte: Autoria nossa.

Essas marcas da guerra continuam sendo evidenciadas no presente, nos descendentes e
novos moradores do município e servem de reflexão contínua para fortalecer o
desenvolvimento do espírito crítico concernente ao conflito, graus de pertencimento,
permanências, rasuras e preservação da memória.
Foi elaborado o Quadro Síntese I, para sintetizar as ideias do presente capítulo e
levantar elementos para viabilizar o mestre do jogo na organização do roteiro e da escrita das
aventuras do jogo digital RPG Guerra de Canudos.
QUADRO SINTESE I
CONTEXTO HISTÓRICO DA COMUNIDADE DE BELO MONTE.
ASPECTOS

Sociais

CARACTERIZAÇÃO
















Kiriri de Banzaê e Natuba
Originalmente os tapuias eram nômades.
regiões dominadas por uma sociedade senhorial
O criatório de bode muito difundido nas redondezas, era o principal esteio da
pequena economia.
tratavam de suas montarias, dando ensejo à atividade de ferreiros, consertadores
de ferradura de animais.
proprietários de terra, denominados “Coronéis” embora fossem minoria, possuía
em suas regiões um poder quase que absoluto, controlando a politica e
consequentemente seus habitantes.
A família paterna se notabilizara por travar sangrento conflito clânico com os
Araújo, família poderosa na região.
Antônio Conselheiro, pregador inflamado e operoso serviçal de Deus, passa a ser
objeto das observações frequentes e nem sempre abonadoras do clero católico,
ameaçado pelo crescente prestigio do “homem de camisolão e cajado”, que se
fizera íntimo dos desvalidos de cidades, vilas, lugarejos e arruados situados nas
terras áridas do Ceará, de Pernambuco, de Sergipe e da Bahia.
segunda cidade mais populosa da Bahia depois de Salvador. Chegou a ter cerca
de 25 mil habitantes.
sociedade altamente revolucionária, onde não havia explorador nem explorados,
dominadores nem dominados, e o principal: a terra era de todos.
1ª Expedição contra Canudos: 07 de novembro de 1896, sob o comando do
Tenente Manoel da Silva Pires Ferreira
2ª Expedição contra Canudos: sob o comando do major Febrônio de Brito.
Chegaram em Monte Santo no dia 29 de dezembro de 1896, transformando
aquela localidade numa base de operações
3ª Expedição conta Canudos: chefiada pelo temido Coronel Moreira César,
conhecido com corta-cabeças. Chega a Salvador em 06 de fevereiro de 1897.
4ª Expedição contra Canudos: Para o comando da quarta expedição militar contra
Canudos, as autoridades da República escolheram o Coronel de brigada Artur
Oscar de Andrade Guimarães. As mobilizações iniciaram a partir de 21 de março
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Culturais


























quando o Coronel Artur Oscar já se encontrava em Queimadas. Essa expedição
foi dividida em duas colunas. Uma sob o comando do general João da Silva
Barbosa e a outra pelo general Claudio do Amaral Savaget. Cada coluna foi
dividida em três brigadas.
Uma característica relevante dos Kiririzeiro é de que os mesmos eram jagunços
natos, brigavam a peito, ficavam nas tocaias de pedra de fogo
tratava de ferimentos, dava remédio, rezava dores ele era menzinheiro, “curador
dos baleados.
faziam farinha, massa ralada e espremida
passavam o dia caçando, pescando, viviam da raiz do cuxi e do olho da
macambira.”
confecção de artesanatos de cerâmica e de produtos extraídos da natureza e
tratamento de doenças com ervas da natureza
descansar em redes, visto que os índios dormem em redes de palhas dentro de suas
ocas; a vontade de andar descalço; a língua portuguesa também teve influências
das línguas indígenas.
Além da língua e da literatura representada no cordel outros elementos herdados
pelos lusitanos são a vestimenta e a concepção de “cavaleiro regional”
visivelmente representada na figura do vaqueiro e do cangaceiro que são uma
espécie de incorporação dialética do cavaleiro trovador medieval
diversos hábitos alimentares, festas, religião, dentre as quais o cristianismo, a
península herdou suas principais instituições: a estrutura urbana, a ideia de câmara
e de prefeito, a cidadania, a representação por voto, as municipalidades.
Criação de gado
produção de artefatos de couros, pratos típicos da região como a utilização da
carne seca na culinária local.
práticas de cavalaria, tradicionais da intersecção entre o os povos árabes e cristãos
e que posteriormente foi reproduzida no sertão em costumes como a vaquejada.
prática africana de origem moura reproduzida no cotidiano sertanejo é a rítmica
musical, a exemplo do lundu tocado tradicionalmente pela banda de pífanos nos
festejos de Santo Antônio e de diversos padroeiros da região
produção dos quitutes confeccionados do doce de umbu – planta nativa da região-,
prática reproduzidas atualmente pela população que habita na zona rural do
município e pela COOPERCUC.
aprendeu português, francês, latim e aritmética
Trabalha como almocreve, vaqueiro, vendedor ambulante. E exerce, em
determinado momento, a função de mestre-escola
exerceria a profissão de rábula, ou seja, advogado sem diploma
modo de vida consubstanciado no trabalho, no respeito escrupuloso ao próximo,
na partilha criteriosa e fraterna da terra, no reconhecimento do direito à vida do ser
humano, de acordo com os ensinamentos do Evangelho.
No seu caminho deixou marcas perenes: igrejas, cemitérios, aguadas, pequenos
açudes, obras nas quais aplicou a solidária pedagogia do mutirão, do fazer
conjunto para o bem-estar de todos.
Fundou escola e nela meninos e meninas foram aprender o ABC da vida
Belo Monte era uma comunidade fortemente organizada, com gente potencializada
para cuidar da terra e de outros ofícios. No vilarejo eles cultivavam milho,
mandioca, feijão, abóbora, melancia e também criavam gados e cabras, cujas peles
eram curtidas e vendidas. Eles também fabricavam os instrumentos necessários
para a lavoura: foices, facões e etc.
conhecimento de ervas e raízes, ou seja, da medicina natural, além de ter
conhecimentos médicos básicos, era o “médico” de Canudos.
trabalho e os frutos do trabalho eram repartidos igualmente para todos, os cultos
religiosos dirigidos pelo Conselheiro, que além de chefe espiritual era uma espécie
de pai para os sertanejos que ali habitavam.
O lugar possuía duas ruas irregulares, facilitando assim a fuga dos moradores
daquela pequena localidade pelos fundos de suas casas. Alguns adentraram à
caatinga e se esconderam, enquanto os demais foram ao encontro dos
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conselheiristas
Com dificuldades por não conhecer o local passaram e acamparam passaram e
acamparam em várias localidades, sendo surpreendidos pelos jagunços que se
encontravam entrincheirados no alto do Cambaio.



Religiosos











Étnicos

Fonte: Autoria nossa





todos dias ao amanhecer e à tarde rezavam o terço e acompanhavam Ave Maria
os índios já haviam sido convertidos ao Cristianismo no século XVII pelas
missões jesuítas
a base religiosa era católica, herdada da tradição europeia colonial, a principio
construída pela presença Jesuítica no século XVI e do processo de catequização
relação mais intima com as culturas iorubanas e nagôs, deixando como marcas o
culto ao panteão africano dos orixás.
há forte possibilidade de que os mesmos também tenham sido fortemente tocados
pela crença do catolicismo barroco, interpretado no sertão de forma mais rústica
e ligada diretamente a incorporações ibéricas, como procissões, festejos de santos
e reisados, etc.
seu discurso em que se fundiam citações bíblicas e manifestações oriundas do
catolicismo popular
O Conselheiro era um homem profundamente religioso, católico tradicionalista,
era contra o casamento civil e a separação da igreja do estado, aspectos que
surgiram com a República.
com o aumento significativo de seguidores do beato, a Igreja Velha se tonou
muito pequena para o acolhimento, o que fez Conselho mandar construir a Igreja
Nova ou Igreja do Bom Jesus.
estrutura física robusta e forte
Pele branca, olhos e cabelos claros
ex-escravos, egressos das senzalas, inadaptados ao novo regime de vida que,
estabelecendo a alforria do homem, não criara condições para a “alforria da
terra”, que tantos esperavam. Negros apelidados “treze de maio”
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2 SEGUNDA E TERCEIRA CANUDOS
2.1 Segunda Canudos – dos escombros incendiados se fez prantos e construção
Esta secção faz uma abordagem da segunda teimosia de Canudos em sobreviver, que
se inicia cerca de uma década após o aniquilamento do Arraial, denominado de Belo Monte
pelo seu demiurgo e construtor devotado Antônio Conselheiro.
Certo é que, em de outubro de 1897, Canudos tornou-se uma miragem, restando
apenas um pequeno grupo. Nas palavras enigmáticas de Boaventura (1996, p.67): “Pouco a
pouco, dos escombros, juntaram-se as pedras, na proporção que iam retornando os seus
habitantes. E assim surgiu a segunda Canudos”.
A citação do professor Edivaldo Boaventura, esteio da criação do Parque Estadual de
Canudos, quando secretário da Educação e Cultura da Bahia, sintetiza com pungência o
ressurgimento da cidade que, expugnada pelo ferro e pelo fogo, viria a ser novamente apagada
do mapa pela água, pouco mais de seis décadas depois de ressurgida.
Doravante, aborda-se a refundação de Canudos e o seu aniquilamento, afogada pelas
águas do açude Cocorobó. Esses entendimentos foram apoiados majoritariamente nas
narrativas de Eldon Canário, que na Canudos reconstruída nasceu e viveu parte substantiva da
sua vida, bem como revisitou-a sempre, quando de lá se afastou para realizar seus estudos e
exercer as atividades profissionais.
Segundo Canário (1996), autor de respeitadas resenhas descritivas, livros e crônicas
que resgatam com riqueza e estilo a vida cotidiana no arraial reemergente, os remanescentes
que voltaram ao local algum tempo após a guerra, construíram ali uma nova cidade, tendo à
frente as famílias Ciríaco, Guerra, Régis, Pedrão e Canário.
A exemplo de tantas outros povoados, vilas e cidades sertanejas, a nova Canudos
recriada, surgiu formando uma grande praça, “no meio da qual localizava-se o mercado, ou
barracão, ocupando a nova igreja (de Santo Antônio, concluída em 1939) a parte final de uma
das ruas, a poucos metros da igreja nova de Conselheiro, cujas pedras e telhas ainda
ocupavam o local onde fora erguida” (CANÁRIO, 1996, p. 123).
A nova Canudos floresceu até o final dos anos 1960, quando as águas do açude
Cocorobó a submergiram, conjuntamente com os marcos remanescentes do sítio histórico
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conselheirista. O início desse aniquilamento remonta à década de 1940, quando o presidente
Getúlio Vargas, leitor assíduo de Euclides da Cunha, resolve visitar o que restou do palco da
Guerra de Canudos. A história oral registra que o presidente, assim como em outras visitas,
pergunta ao “coronel” local a definição de uma obra ou um pleito para a região. É aí que o
influente morador Isaías Canário teria reivindicado a construção de um açude, utilizando-se
do represamento do rio Vaza Barris. Pedido aceito, iniciam-se na década seguinte os estudos
e, mais tarde, a construção da grande obra, inaugurada em março de 1969.
O órgão responsável pelo açude, ao instalar-se na região, opera significativas
mudanças na vida sertaneja, assim interpretadas por Canário (1996, p. 111):

Nos anos quarenta e início da década seguinte, um fato importante começou a
diferenciar a vila de Canudos de outras localidades do sertão da Bahia: a presença do
Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS. Até essa época, não só
a vila de Canudos, integrante do município de Cumbe, como a própria sede do
município e outras cidades, vilas, arraiais e povoados viviam em estado de
isolamento quase total, excetuando-se apenas as cidades servidas por estradas de
ferro, que atingia Juazeiro, no São Francisco. Depois de Serrinha, em plena caatinga,
ou Alagoinhas, mais próxima do litoral, nenhuma localidade dispunha de energia
elétrica, água encanada, e as estradas eram as chamadas carroçais, por onde
trafegavam mais carros de boi do que veículos motorizados.

Dessa maneira, Canudos é escolhida para sediar as instalações e equipamentos do
DNOCS no bojo da opção estratégica, definida pelo Governo Federal, de iniciar as ações de
combate à seca construindo uma rodovia transnordestina – muito mais tarde dando corpo à
BR116 na área – cujo traçado, a partir de Serrinha, contemplou Araci, Tucano e Euclides da
Cunha (antigo Cumbe), daí passando a poucos quilômetros de Canudos e seguindo na direção
norte até Barra do Tarrachil, no rio São Francisco.
Uma segunda invasão de Canudos pelo Governo Federal, desta feita com pretensos
propósitos desenvolvimentistas é constatada por Canário (1996, p. 112).

As mudanças foram profundas. Máquinas pesadas, tratores, escavadeiras,
planadeiras, conhecidas como patróis, caminhões e limuisines modificaram a vida
dos canudenses, gerando inúmeros empregos para os moradores do lugar e até de
localidades vizinhas, fazendo surgir casas comerciais, armazéns de venda de couro
e, principalmente, novas residências. As obras civis mudaram a paisagem com a
construção da oficina, do almoxarifado e do escritório, todos localizados á margem
do traçado da estrada. E envolvendo todo esse conjunto, de um lado, um
acampamento de casas de adobe, destinado aos trabalhadores da oficina e do
depósito, dos feitores, motoristas e operadores de máquinas. Do outro lado, um
pouco mais próximo da rua, [...] surgiu o famoso acampamento de madeira, com
lindas casas dotadas de toda infraestrutura, como banheiros e privadas individuais,
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luz elétrica e água encanada. Em algumas dessas casas os canudenses viram, pela
primeira vez, um rádio e uma geladeira. Enquanto isso, as obras da estrada
prosseguiam, rasgando a caatinga, pontes cruzando riachos e rios, seguindo em
direção ao norte.

Com o passar do tempo a população foi aumentando, somando-se aos moradores, os
funcionários do DNOCS e os que chegavam à procura de emprego. Embora fosse uma
simples vila, pertencente ao município de Euclides da Cunha, Canudos desenvolveu-se
bastante na época, “vendo entrar e sair caminhões abarrotados de mercadoria para o comércio
local e exportando pele de caprino para outros centros, inclusive a capital do Estado”
(CANÁRIO, 1996, p. 123).
A chegada dos novos moradores e, sobretudo do Estado e do DNOCS em Canudos,
trás consigo planos e projetos distantes da realidade do sertanejo, um novo formato de
sociedade, que podemos denominar aqui de sociedade moderna. A primeira escola formal
surge com a chegada das famílias dos primeiros operários do DNOCS. O engenheiro Arnaldo
Ferreira teve a ideia de fundar uma escola e esta até hoje conserva o seu nome.
Certo é que Canudos foi então submersa pelas águas do Cocorobó, deixando um rastro
de uma nova destruição, de um apagamento da memória histórica e de uma saudade imortal
daqueles que viveram sobre os escombros da utópica Canudos conselheirista. Seus moradores
deslocam-se para habitar a terceira Canudos em 1969.
Fato a registrar que, em 1996, inicia-se um longo período de rebaixamento das águas
do Cocorobó e o que restou das duas Canudos faz emergir uma espécie de denúncia contra a
dupla destruição, exterminando vidas e sonhos (Figura 1.6). E naquele ano, Canário (1996)
viveu a oportunidade singular de visitar esse cenário, e com tristeza e perplexidade assim
reporta:

Soube que o açude havia secado tanto, que a igreja de Santo Antônio fora toda
descoberta. Então, podia-se caminhar pelas ruas onde rapazes e moças e muitos
religiosos realizaram tantas festas inesquecíveis. Fiquei impressionado quando o
meu carro passou por sobre a velha ponte, encoberta desde 1967. Estacionei junto ao
velho posto de gasolina e fomos obrigados a pular uma cerca [...]. Fui mostrando os
locais, orientado pelas ruinas. Tiramos fotos na base onde por muitos anos fora
plantado o canhão “a Matadeira”. Mostrei um resto de parede, a oficina do DNOCS.
E seguimos pela mesma estrada por onde os veículos entravam em Canudos.
Reconheci o local do Cruzeiro das Almas. Instantes depois, entramos no que outrora
foi a rua e passei em frente da casa onde nasci, orientando-me pelo piso do velho
barracão, ainda intacto. Lá em baixo, a igreja, com pedaços de paredes ainda em pé,
apesar de submersa por quase trinta anos. Passamos pelo posto médico e entramos
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no templo em ruina, onde Santo Antônio fora tantas vezes festejado. Dali podia-se
ver a porta do velho cemitério. (CANÁRIO, 1996, p. 125)

Figura 6: Ruinas dos arcos da igreja da segunda Canudos

Foto: Fernando Munaretto

Quadro 7 – Segunda Canudos: dos escombros renasce a fênix sertaneja
ASPECTOS



Sociais















CARACTERIZAÇÃO
uma década após o aniquilamento do Arraial, denominado de Belo Monte
Canudos tornou-se uma miragem, restando apenas um pequeno grupo
os remanescentes que voltaram ao local algum tempo após a guerra,
construíram ali uma nova cidade
A nova Canudos floresceu até o final dos anos 1960
década de 1940, o presidente Getúlio Vargas, leitor assíduo de Euclides da
Cunha, resolve visitar o que restou do palco da Guerra de Canudos.
o influente morador Isaías Canário teria reivindicado a construção de um
açude, utilizando-se do represamento do rio Vaza Barris.
iniciam-se na década seguinte os estudos e, mais tarde, a construção da
grande obra, inaugurada em março de 1969.
Com o passar do tempo a população foi aumentando, somando-se aos
moradores os funcionários do DNOCS e os que chegavam à procura de
emprego
O órgão responsável pelo açude, ao instalar-se na região, opera significativas
mudanças na vida sertaneja
Canudos é escolhida para sediar as instalações e equipamentos do DNOCS no
bojo da opção estratégica, definida pelo governo federal, de iniciar as ações
de combate à seca construindo uma rodovia transnordestina
a população foi aumentando, somando-se aos moradores os funcionários do
DNOCS e os que chegavam à procura de emprego
A primeira escola formal surge com a chegada das famílias dos primeiros
operários do DNOCS
Canudos foi então submersa pelas águas do Cocorobó
Canudos foi então submersa pelas águas do Cocorobó

A exemplo de tantas outros povoados, vilas e cidades sertanejas, a nova
Canudos recriada surgiu formando uma grande praça, “no meio da qual
localizava-se o mercado, ou barracão, ocupando a nova igreja (de Santo
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Culturais






Religiosos
Étnicos
Fonte: Autoria nossa




Antônio, concluída em 1939) a parte final de uma das ruas, a poucos metros
da igreja nova de Conselheiro, cujas pedras e telhas ainda ocupavam o local
onde fora erguida” (CANÁRIO, 1996, p. 123).
Depois de Serrinha, em plena caatinga, ou Alagoinhas, mais próxima do
litoral, nenhuma localidade dispunha de energia elétrica, água encanada, e as
estradas eram as chamadas carroçais, por onde trafegavam mais carros de boi
do que veículos motorizados.
Canudos desenvolveu-se bastante na época, “vendo entrar e sair caminhões
abarrotados de mercadoria para o comércio local e exportando pele de caprino
para outros centros, inclusive a capital do Estado”
o açude havia secado tanto, que a igreja de Santo Antônio fora toda
descoberta. Então, podia-se caminhar pelas ruas onde rapazes e moças e
muitos religiosos realizaram tantas festas.
Nova igreja de Santo Antônio
Famílias Ciríaco, Guerra, Régis, Pedrão e Canário.

Importante observar à existência de um debate acalorado nos termos que o açude
Cocorobó teria sido construído para apagar ou não a memória de Canudos. Do ponto de vista
técnico e da geofísica os estudos à época indicavam que o melhor local para a construção do
açude seria aquele mesmo. Fato comprovado em que por sete dias de chuva torrencial na
região a barragem encheu-se completamente, com acumulação de 240 milhões de metros
cúbicos de água, se configurando assim, em o segundo maior açude do Nordeste, somente
perdendo para o Orós no Ceará. Ainda assim, estudos do DNOCS informam que tentou-se
uma outra alternativa à jusante, porém imaginava-se em havendo um rompimento eventual da
barragem a segunda Canudos seria completamente inundada em pouco tempo.
Fato é que, ainda que as justificativas técnicas corroborassem com a decisão da
construção da barragem nesse local seria impossível nos dias atuais a consumação desse fato,
em função do forte apelo de preservação da memória e da história da guerra e movimentos
ambientalistas que à época eram inexistentes, o que mesmo assim não justificaria a decisão
presidencial em prol da construção, que decretava definitivamente a destruição de Canudos, a
primeira vez pelo fogo e a segunda pelo afogamento pelas águas do açude Cocorobó.
Além de tudo isso, os mais incautos advogam a importância do açude, simplesmente,
por conta da presença do DNOCS favorecer o dinamismo econômico com reflexos na geração
de emprego e renda, ainda nos dias atuais.
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2.2 Terceira Canudos: do afogamento pelas águas emergem novas batalhas
“A terceira Canudos brotou com mais força, mais gente e mais
esperança, pois Canudos tudo atrai, polariza e polemiza. Canudos
centraliza os sertões”. (BOAVENTURA, 1997, p.68).

As terras do atual município de Canudos pertenciam a antiga fazenda de criação de
gado, Fazenda Canudos, pertencente à família de Garcia d’Ávila. Em 1890, a referida fazenda
foi abandonada até que Antônio Conselheiro passa a frequentá-la nas suas andanças e
peregrinações. Nela, fundou o Arraial Belo Monte, mais conhecido como Canudos, palco da
guerra (1896-1897). Com a inauguração do açude em 1969, moradores reassentados na
segunda Canudos, passaram agora a definitivamente refundar a terceira Canudos. Entretanto,
apenas em 1985, foi elevada à categoria de Município, desmembrada de Euclides da Cunha,
sob a égide da Lei Estadual 4.404, de 25 de fevereiro de 1985, tornando-se independente
município de Canudos.
A terceira Canudos passa a existir a partir do deslocamento dos moradores do vilarejo
Pombinha Branca. Comerciantes como José de Régis, Genário Rabelo, Zé do Barracão, João
Crente e outros, remanescentes da segunda Canudos, iniciaram a construção de casas
comerciais permitindo assim a tão necessária circulação de mercadorias. Já na década de 70
do século XX, passa a ser chamada de Vila Nova de Canudos, período este que se inicia
também a construção do Perímetro Irrigado Vaza Barris (PIVB), no local atualmente
denominado de Núcleo II - 150, ensejando uma expectativa de poder econômico, melhoria da
qualidade de vida da população com o aproveitando do potencial hídrico existente. Entretanto,
das 10.000 hectares de áreas irrigáveis, apenas 2.000 têm sido utilizadas, por um sistema de
irrigação obsoleto que promove salinização das terras e perdas excessivas de água,
configurando uma afronta ao padrão de déficit hídrico da região.
A Universidade do Estado da Bahia/UNEB chega a Canudos em 1986 com a criação
do Parque Estadual de Canudos, através do Decreto nº 33.333 de 30 de junho de 1986,
inspirado pelo então Secretário de Educação, o Prof. Edivaldo Boaventura.
Mesmo com alguns avanços, ao analisar a base econômica do município de Canudos,
um dos mais pobres do Estado da Bahia, vemos a sua limitada capacidade para reproduzir as
condições materiais e de vida da comunidade local, bem como apontar o que fazer no sentido
de um ajustamento interno rápido, flexível e capaz de “capitalizar” todas as oportunidades ou
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alterar tendências face às variações extra-municipais. Desta forma, Canudos não poderá
manter-se numa atitude passiva aguardando negócios e investimento de fora do município,
sujeito à influência e restrições fora de seu controle.
As transferências constitucionais são à base das receitas do município, o que o torna
dependente e sem autonomia. Não há atividades capazes de gerar renda e emprego, de
absorver a população economicamente ativa e dinamizar a economia o que provoca o êxodo
rural, resultando nos atuais índices econômicos e sociais muito baixos. De acordo com dados
da SEI, 2000, os Índices de Desenvolvimento Econômico e Social (IDE e IDS) situaram-se
em 289º e 183º lugares respectivamente, na escala de classificação dos 417 municípios do
Estado.
O município também depende de outros quase que totalmente no que tange ao
suprimento de bens e serviços. Desta forma, consideramos que Canudos necessita, por um
lado, melhorar a competitividade de sua economia para que possa fazer frente, dentro do
possível, às demais economias da região – em particular com as de Euclides da Cunha e
Juazeiro

–

e,

por

outro

lado,

concentrar

esforços

na

melhoria

do

aparelho

administrativo/burocrático, questionando se a estrutura de funcionamento e mentalidade
administrativa do momento atual é a que melhor se ajusta a estas mudanças. Aliado a isso
há de tornar mais estreitas as relações com as economias da região, dado que estas se
encontram num melhor processo de desenvolvimento e de consolidação das suas
organizações locais.
Isto posto, entende-se que Canudos precisa perseguir os objetivos básicos de
desenvolvimento, não só em estreita articulação com o desenvolvimento das economias dos
municípios vizinhos, mas também levar em consideração o ambiente extra municipal/regional,
caracterizado por interferências cada vez maiores de uma economia globalizada, mantendo ao
mesmo tempo a sua identidade própria.
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Quadro 8 – Terceira Canudos: do afogamento pelas águas emergem novas batalhas
ASPECTOS

CARACTERIZAÇÃO



Sociais







Com a inauguração do açude em 1969, moradores que reassentaram-se na
segunda Canudos, passaram agora a definitivamente refundar a terceira
Canudos.
em 1985, foi elevada à categoria de Município, desmembrada de Euclides da
Cunha, sob a égide da Lei Estadual 4.404, de 25 de fevereiro de 1985, tornandose independente município de Canudos.
Comerciantes e outros remanescentes da segunda Canudos, iniciaram a
construção de casas comerciais permitindo assim a tão necessária circulação de
mercadorias
na década de 70 do século XX, passa a ser chamada de Vila Nova de Canudos,
período este que se inicia também a construção do Perímetro Irrigado Vaza
Barris (PIVB)
A Universidade do Estado da Bahia/UNEB chega a Canudos em 1986 com a
criação do Parque Estadual de Canudos, através do decreto 33.333
A base econômica do município de Canudos, é uma das mais pobres do Estado
da Bahia
De acordo com dados da SEI, 2000, os Índices de Desenvolvimento Econômico
e Social (IDE e IDS) situaram-se em 289º e 183º lugares respectivamente, na
escala de classificação dos 417 municípios do Estado.
O município também depende de outros quase que totalmente no que tange ao
suprimento de bens e serviços

Fonte: Autoria nossa

2.2.1 Potencialidades de Canudos
O professor Luiz Paulo Neiva, estudioso da questão Canudos e coordenador do Projeto
Canudo – Desenvolvimento Local Sustentável, tem apresentado alternativas para a superação
das vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais do município, a partir das potencialidades
locais existentes (NEIVA, 2013, 147-58).
Ao se contrapor às vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais de Canudos,
identificam-se, entretanto, as suas potencialidades que, se bem aproveitadas e desenvolvidas,
poderão ensejar um desenvolvimento local sustentável com eficiência econômica, equidade
social e prudência ecológica.
Adverte-se que, a persistência de uma realidade perversa expressa nos indicadores
socioeconômicos já demasiadamente conhecidos, não ofusca as potencialidades existentes no
município. Desta maneira, Canudos exibe potencialidades que se bem aproveitadas poderiam
gerar um desenvolvimento endógeno, na busca da superação da pobreza alicerçada em
processos emancipatórios. Destacam-se entre elas, o açude Cocorobó com capacidade de
acumulação de 245 milhões de m³ de água, que permitiria a irrigação de 10 mil hectares de
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terra, produção de 3 toneladas diárias de peixe, bem como a implantação de adutoras para
estabelecer um vigoroso sistema de abastecimento de água para consumo humano e pequena
irrigação nas áreas de sequeiros. Há ainda, de acordo com Neiva (2013), o

potencial

diversificado das cadeias produtivas, que pode ser desenvolvido, destaca-se entre outros:
apicultura, agricultura, pesca e a piscicultura, caprinovinocultura e artesanato.
Por outro lado, com as secas que se abatem sobre a região, é possível visualizar com o
rebaixamento do nível das águas do açude, as ruínas da primeira e segunda Canudos. Seus
monumentos ficam expostos, ensejando uma grande presença de turistas, estudiosos e
pesquisadores sobre o que restou das Canudos destruídas.
Figura 7– Rebaixamento do nível das águas do açude Cocorobó, ruínas da segunda Canudos

Fonte: Website Canudos FALA. Disponível em: <www.canudosfala.tk>. Acesso em: 13 jul. 2013>.

Ademais, graças as suas características históricas, geográficas, sociais, culturais e
econômicas, o atual município de Canudos exibe um diversificado vetor de potencialidades
turísticas abrangendo dimensões históricas, arqueológicas, eco turísticas e culturais. Neste
sentido, Canudos se tornou, no Semiárido, um importante polo de desenvolvimento das
atividades turísticas (Anexo I).

68

Quadro 9 – Potencialidades de Canudos
ASPECTOS

CARACTERIZAÇÃO

Turismo Histórico e Arqueológico
 Parque Estadual de Canudos – PEC
 Memorial Antônio Conselheiro – MAC
 Laboratório de Arqueologia
 Exposição fotografia “Imagens de Canudos”
 Exposição “Euclides da Cunha em Canudos”
 Exposição "História de Canudos"
 Exposição "Arqueologia em Canudos"
 Jardim Temático - Praça João de Regis
 Companhia de Teatro de Canudo
 Ponto de Cultura - Jovens Multiplicadores de Cultur
 Canudos Velho/Museu Histórico de Canudos
 Instituto Popular Memorial de Canudos – IPMC
 Alto do Conselheiro/Mirante
Socioculturais
e Econômicos Turismo Cultural
 Dança do Lundu
 Banda de Pífanos de Bendengó e demais bandas
 Vaquejada da Fazenda Pedra Sozinha
Ecoturismo
 Entorno do Rio da Toca Velha
 Pesca Esportiva e passeios no Açude Cocorobó
 Perímetro Irrigado Vaza-Barris
 Jorrinho
 Serra da Toca Velha
 Cidade Submersa
 Bendegó Velho
 Orlinha e Prainha
 Romaria Ecumênica – Igreja Católica e Protestantes
Religiosos
 Celebração pelos Mártires de Canudos - Romaria do Pe. Enoque
 Festa de Santo Antônio
 Festa de São Pedro
 Festa de São José
Fonte: Autoria nossa

É oportuno ressaltar que as potencialidades presentes na terceira Canudos e elencadas
neste item, certamente não existiriam se não fosse a história da formação do sertanejo e
principalmente a guerra de Canudos e a reconstrução da segunda Canudos que, traz com a
chegada do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS e de seus servidores,
elementos da modernidade.

2.2.2 A Universidade do Estado da Bahia e Canudos

A UNEB, na perspectiva de enfrentar os grandes desafios para preservação da
memória e da história da guerra de Canudos, inicialmente em 1986 implantou o Centro de
Estudos Euclydes da Cunha- CEEC, envolvendo a construção de um quadro de pessoal,

69

dirigentes e iniciou também a formação de uma equipe multidisciplinar de pesquisadores com
recursos do Cnpq, instaurou uma varredura arqueológica no Parque Estadual de Canudos –
PEC, por iniciativa do então secretário da Educação, professor Edivaldo Boaventura. À
UNEB foi outorgada a atribuição e responsabilidade de adotar as providências necessárias à
implantação do Parque, como unidade de conservação em aspectos arqueológicos, históricos,
ecológicos e agronômicos. O PEC tem uma extensão de 1.321 hectares.
A cidade era apenas um pequeno vilarejo, recentemente emancipado. Embora a
Universidade estivesse distante do que representa hoje, vários fatos importantes marcaram sua
presença de neste município. Dentre tais fatores, está o Projeto Interdisciplinar de
Desenvolvimento Integral da Área do Sertão de Canudos – PIDIASC, idealizado pelo CEEC
- Centro de Estudos Euclydes da Cunha, assentado na metodologia de pesquisa participativa e
no diálogo entre os diversos atores sociais inseridos no projeto. Esses resultados foram mais
tarde revisitados e foi possível desenvolver uma publicação em livro. Em 1992 foi instituído
um ciclo de Semanas Culturais de Canudos, evento que ganhou densidade e prestigio nos
anos seguintes, levando à Canudos, estudiosos, artistas, formadores de opinião, pesquisadores
e interessados na saga conselheirista. Nesse mesmo ano foi lançada a Cartilha Histórica de
Canudos, formulada com a participação de representantes comunitários e grupos de trabalho
designados para aquele fim. Em 1993, ano em que se celebrou o centenário de fundação de
Belo Monte, ocorreu aí um seminário temático com uma forte participação de intelectuais,
estudiosos e da população de Canudos. Ademais, constata-as que apartir de 1995, ocorre um
período de grandes efervescências, exaustivamente explicitadas por Neiva (2013, p.55-60),
em seu livro Canudos uma nova batalha:


Retomada das pesquisas arqueológicas, Projeto Arqueologia e Reconstituição
Monumental do Parque Estadual de Canudos, sendo a empresa de arqueologia liderada
por Paulo Zanettini convocada para avaliar, retrabalhar e dar continuidade aos
trabalhos iniciados em 1986 interrompidos à época. Resgatou-se o material resultante
daquela primeira varredura e avançou-se com consistência nessa nova fase do projeto.
Essa nova fase é concluída com a publicação do livro “Arqueologia Histórica de
Canudos”, lançada em 1996 em Salvador e em New Orleans e que remete à
implantação do Memorial Antônio Conselheiro, do qual parte expressiva é o museu
arqueológico nele contido.
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Tem início o projeto de Implantação da Infraestrutura do Parque Estadual de Canudos,
começado pela demarcação de sítios histórico-arqueológicos, realizando-se, ainda, a
sinalização dos roteiros de visitação. As duas primeiras etapas foram inauguradas
quando ocorreu a celebração do centenário da Guerra, em 1997.



Tratamento da documentação referente à Guerra de Canudos, existente no Centro
desde 1987. Anteriormente em microfilmes, foram digitalizados, remasterizados e
transformados em 12 CDs devidamente indexados. São cerca de 40 mil documentos
formatados por meio de recursos modernos da tecnologia, disponibilizados a
instituições e pesquisadores do Brasil e do exterior.



Implantação do Memorial Antônio Conselheiro (2002), com apoio financeiro do
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CADCT. É provido
de museu, auditório, biblioteca, painéis, mostruários, expositores e um jardim com
espécies vegetais nativas da caatinga, notadamente parte daquelas citadas por Euclides
da Cunha em Os Sertões. O Memorial firmou sua efetividade como lócus indutor de
pesquisas, debates, atividades pedagógicas, apresentações temáticas e representativas
da cultura local, fortalecendo ainda as perspectivas do turismo histórico e abrindo
campo para atividades que beneficiam a região.



Fortalecimento das Semanas Culturais de Canudos, com a realização de palestras,
exibições teatrais, debates acadêmicos, apresentações musicais e a presença de
estudiosos como José Calasans, Alexander Otten, Antonio Olavo, Clovis Moura,
Davis Sena, Dodi Só, Eldon Canário, Fábio Paes, José Augusto Vaz Sampaio, José
Dionísio Nóbrega, Luitgarde Barros, Maria Lucia Lindolf, Mirela Misi, Oleone
Coelho Fontes, Oswaldo Galloti,Trípoli Gaudenzi e tantos outros, ao longo de 14
edições realizadas.



Coordenação executiva do simpósio internacional Os Sertões, Permanências e
Rasuras, 1902-2002, realizado conjuntamente pela UNEB, UEFS, UFBA e UCSal, de
1º a 7 de dezembro de 2002, por ocasião das comemorações do centenário de Os
Sertões, de Euclides da Cunha, sob nossa coordenação.



Produções e publicações.
Em 05 de julho de 2016 é instalado o Campus Avançado de Canudos, que nasce de um

projeto estratégico visando criar uma unidade de Gestão Acadêmica e administrativa no
município a partir de diversas ações formativas já implementadas pala UNEB, como o
Memorial Antônio Conselheiro, o Parque Estadual de Canudos, o Núcleo de Audiovisual e o
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curso de pedagogia ofertado pelo PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores)
pelo qual foram formados 83 professores da rede municipal de educação. Essas iniciativas se
tornaram ainda mais amplas agora com oferta de cursos na modalidade EaD – Administração,
Ciências da Computação, Geografia, História, Letras e especialização em Gestão Pública
Municipal. Vale ressaltar que a implementação dessas ações se baseou nas conquistas da
Instituição em seus mais de trinta anos de ação no município, visando às potencialidades de
Canudos para o desenvolvimento regional. A presença da Universidade no local foi
alimentada pelo reconhecimento e apoio de intelectuais, estudiosos e autoridades
governamentais.
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento local sustentável, via ação
programática da UNEB, na pesquisa, na extensão e, notadamente, no ensino de graduação,
busca-se consolidar todo o repertório de realizações, com muita determinação, e abrindo
novas janelas de oportunidades para uma região detentora de índices perversos de IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano) e IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).
Visando capacitar jovens em estágio de vulnerabilidade socioeconômica foram
instalados dois importantes equipamentos, o Núcleo de Audiovisual e o Núcleo de Róbótica,
este em parceria com a SECTI, Campus Party e a Prefeitura Municipal.
Por fim, registre-se a mais instigante inciativa do Campus Avançado em instalar no
seu domínio uma turma multicampi de doutorado em Crítica Cultural, ofertado pelo
DLLARTES, Campus II, Alagoinhas, fazendo com que se integre definitivamente no restrito
universo acadêmico tão desejado por inúmeros municípios baianos.
Quadro 10 – A Universidade do Estado da Bahia - UNEB e Canudos
ASPECTOS

CARACTERIZAÇÃO


Sociais,
acadêmicos e
histórico-culturais










A cidade era um pequeno vilarejo, recentemente emancipado. As estradas de
barro dificultavam o acesso, sobretudo, no período de chuvas.
implantou o Centro de Estudos Euclydes da Cunha- CEEC
criação, pelo Governo do Estado, do Parque Estadual de Canudos – PEC
Projeto Interdisciplinar de Desenvolvimento Integral da Área do Sertão de
Canudos – Pidiasc
Implantação do Memorial Antônio Conselheiro (2002
Implantação do Campus Avançado de Canudos
Núcleo de Audiovisual e o curso de pedagogia pelo PARFOR (Plano Nacional
de Formação de Professores) onde foram formados 83 professores da rede
municipal de educação.
Implantação do Núcleo deRobótica
oferta de cursos na modalidade EaD (administração, ciências da computação,
geografia, história, letras e especialização em gestão pública municipal)
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Turma multicampi de doutorado em Crítica Cultural
preservação da história e da memória da Guerra de Canudos.
Parque Estadual de Canudos
Memorial Antônio Conselheiro
Feira Literária de Canudos

Fonte: Autoria nossa.

Nota-se que o contexto levantado sobre a presença da UNEB em Canudos dialoga com
os elementos advindos da segunda e terceira Canudos e sua grande contribuição para o
desenvolvimento do município que ainda sofre com os baixos índices sócio-econômicos e
marcante desigualdade social.

2.2.3 Educação

Diante desse contexto histórico surge a necessidade de um maior entendimento sobre
os processos educativos existentes e seus impactos no município. Destarte, é oportuno
ressaltar a importância da educação não formal presente nas práticas indígenas, africanas, na
formação do sertanejo, fortemente evidenciadas e sumarizadas na Canudos Conselheirista Capitulo I, e reproduzidas até hoje. Compreende-se que educação não formal é de suma
relevância para a construção de saberes dos sujeitos envolvidos, e corroboramos com Gohn
(2014) ao afirmar que:
A educação não formal contribui para a produção do saber na medida em que ela
atua no campo que os indivíduos atuam como cidadãos. [...], produz conhecimento
pela reflexão, faz o cruzamento entre saberes herdado e saberes novos adquiridos.
Trata-se de um processo sociocultural e histórico que ocorre de modos distintos e
por meio de pedagogias e mecanismos próprios em cada cultura. (Gohn (2014,
p.47).

No que se refere ao processo de educação formal em Canudos, nota-se que teve inicio
somente com a chegada do DNOCS em 1951 e seus primeiros operários para a construção do
açude Cocorobó. Como dito anteriormente, foi o O Dr. Arnaldo Ferreira, engenheiro do
DNOCS o idealizador da primeira escola no município.
De acordo com relatos da professora Maria José de Souza Alves, o DNOCS recrutou
muitas professoras para atender a demanda dos alunos, oito professoras leigas e uma
professora formada que se chamava Maria de Lourdes Gomes Chaves, cujo nome foi dado à
biblioteca Municipal. Ademais, com o crescimento do povoado e a migração para a área do
DNOCS, novas casas começaram a ser construídas, e aquela área passou a ser chamada de
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Lagoa. As famílias, de acordo com a professora Maria José, eram numerosas e com isso surge
a carência de mais escolas, pois a escola estava distante para muita gente e, também, pequena
para o número de crianças, com isso os pais recorreram ao prefeito de Euclides da Cunha, na
época município sede, e assim funda-se a Escola Nova Canudos, segunda escola construída
em Canudos para atender a demanda dos alunos da região.
Com a implantação da Escola Nova Canudos, com um currículo obrigatório definido,
a educação formal vai ganhando espaço, dessa forma, corroboramos com Gohn (2014, p.38),
quando diz que “[...] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos
previamente demarcados.
Ainda sobre a educação formal da época, a Professora Maria José relata: “A
aprendizagem daquela época era ótima, embora muitas vezes não formava a personalidade do
aluno, outra defasagem porque o aluno fazia as coisas às vezes por medo e não porque deveria
fazer.”
Diante desse aspecto podemos evidenciar que essa escola moderna chega a Canudos
invadindo os processos de educação não formal presentes na ancestralidade indígena, africana
e da própria formação do sertanejo. O que antes era uma educação herdada das formas que
índios e sertanejos educavam, com suas respectivas práticas, passa a ter um currículo
obrigatório.
Apesar da presença ativa das escolas formais, a questão da tradição advinda da
educação não formal continua questionando as didáticas efetivadas no município.
Considerando que a tradição e a forma histórica de educar poderiam poupar esforços, e
construir propostas educacionais formais inovadoras, que pudessem dialogar com as formas
tradicionais, sendo mais aceitas.
O quandro 11 sintetiza aspectos relevantes dos processos educacionais vigentes na
comunidade de Belo Monte até os dias atuais.
Quadro 11 – Educação
ASPECTOS


Sociais


CARACTERIZAÇÃO
nota-se que a educação formal teve inicio somente com a chegada do DNOCS em
1951 e seus primeiros operários para a construção do açude Cocorobó.
O Dr. Arnaldo Ferreira, o primeiro engenheiro do Departamento Nacional de Obras
Contra a Seca (DNOCS) teve a ideia de fundar a primeira escola, que conserva ainda
hoje o seu nome
a escola estava distante para muita gente e também pequena para o número de
crianças
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Culturais


foi fundada a escola Nova Canudos, que foi a segunda escola construída em Canudos
para atender a demanda dos alunos da região
um currículo obrigatório definido, educação formal vai ganhando espaço
a escola moderna chega a Canudos invadindo os processos de educação não formal
presentes na ancestralidade indígena, africana e da própria formação do sertanejo
educação não formal presente nas práticas indígenas, africanas, na formação do
sertanejo, fortemente evidenciadas e sumarizadas na Canudos Conselheirista
o DNOCS recrutou muitas professoras para atender a demanda dos alunos, oito
professoras leigas e uma professora formada que se chamava Maria de Lourdes
Gomes Chaves

Fonte: Autoria nossa

Em observância a todo o exposto nesta secção, elaborou-se o quadro síntese II, que
explicita os melhores entendimentos sobre a segunda e terceira Canudos e permite visualizar
a base do perfil dos implicados nesta pesquisa e da comunidade para a qual realiza-se essa
proposta pedagógica.
QUADRO SÍNTESE II:
ELEMENTOS CONTEXTUAIS DO PERFIL DO IMPLICADOS
ASPECTOS

CONTEXTUALIZAÇÃO







Socioeconômicos














uma década após o aniquilamento do Arraial, denominado de Belo Monte
Canudos tornou-se uma miragem, restando apenas um pequeno grupo
os remanescentes que voltaram ao local algum tempo após a guerra, construíram
ali uma nova cidade
A nova Canudos floresceu até o final dos anos 1960
década de 1940, o presidente Getúlio Vargas, leitor
assíduo de Euclides da
Cunha, resolve visitar o que restou do palco da Guerra de Canudos.
o influente morador Isaías Canário teria reivindicado a construção de um açude,
utilizando-se do represamento do rio Vaza Barris.
iniciam-se na década seguinte os estudos e, mais tarde, a construção da grande
obra, inaugurada em março de 1969.
Com o passar do tempo a população foi aumentando, somando-se aos moradores
os funcionários do DNOCS e os que chegavam à procura de emprego
O órgão responsável pelo açude, ao instalar-se na região, opera significativas
mudanças na vida sertaneja
Canudos é escolhida para sediar as instalações e equipamentos do DNOCS no bojo
da opção estratégica, definida pelo governo federal, de iniciar as ações de combate
à seca construindo uma rodovia transnordestina
a população foi aumentando, somando-se aos moradores os funcionários do
DNOCS e os que chegavam à procura de emprego
A primeira escola formal surge com a chegada das famílias dos primeiros
operários do DNOCS
Canudos foi então submersa pelas águas do Cocorobó
Canudos foi então submersa pelas águas do Cocorobó
Com a inauguração do açude em 1969, moradores que reassentaram-se na segunda
Canudos, passaram agora a definitivamente refundar a terceira Canudos.
em 1985, foi elevada à categoria de Município, desmembrada de Euclides da
Cunha, sob a égide da Lei Estadual 4.404, de 25 de fevereiro de 1985, tornando-se
independente município de Canudos.
Comerciantes e outros remanescentes da segunda Canudos, iniciaram a construção
de casas comerciais permitindo assim a tão necessária circulação de mercadorias
na década de 70 do século XX, passa a ser chamada de Vila Nova de Canudos,
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período este que se inicia também a construção do Perímetro Irrigado Vaza Barris
(PIVB)
 A Universidade do Estado da Bahia/UNEB chega a Canudos em 1986 com a
criação do Parque Estadual de Canudos, através do decreto 33.333
 A base econômica do município de Canudos, é uma das mais pobres do Estado da
Bahia
 De acordo com dados da SEI, 2000, os Índices de Desenvolvimento Econômico e
Social (IDE e IDS) situaram-se em 289º e 183º lugares respectivamente, na escala
de classificação dos 417 municípios do Estado.
 O município também depende de outros quase que totalmente no que tange ao
suprimento de bens e serviços
Turismo Histórico e Arqueológico
 Parque Estadual de Canudos – PEC
 Memorial Antônio Conselheiro – MAC
 Laboratório de Arqueologia
 Exposição fotografia “Imagens de Canudos”
 Exposição “Euclides da Cunha em Canudos”
 Exposição "História de Canudos"
 Exposição "Arqueologia em Canudos"
 Jardim Temático - Praça João de Regis
 Companhia de Teatro de Canudo
 Ponto de Cultura - Jovens Multiplicadores de Cultur
 Canudos Velho/Museu Histórico de Canudos
 Instituto Popular Memorial de Canudos – IPMC
 Alto do Conselheiro/Mirante
Turismo Cultural
 Dança do Lundu
 Banda de Pífanos de Bendengó e demais bandas
 Vaquejada da Fazenda Pedra Sozinha
Ecoturismo
 Entorno do Rio da Toca Velha
 Pesca Esportiva e passeios no Açude Cocorobó
 Perímetro Irrigado Vaza-Barris
 Jorrinho
 Serra da Toca Velha
 Cidade Submersa
 Bendegó Velho
 Orlinha e Prainha
 A cidade era um pequeno vilarejo, recentemente emancipado. As estradas de barro
dificultavam o acesso, sobretudo, no período de chuvas.
 implantou o Centro de Estudos Euclydes da Cunha- CEEC
 criação, pelo Governo do Estado, do Parque Estadual de Canudos – PEC
 Projeto Interdisciplinar de Desenvolvimento Integral da Área do Sertão de
Canudos – Pidiasc
 Implantação do Memorial Antônio Conselheiro (2002
 Implantação do Campus Avançado de Canudos
 Núcleo de Audiovisual e o curso de pedagogia pelo PARFOR (Plano Nacional de
Formação de Professores) onde foram formados 83 professores da rede municipal
de educação.
 Implantação do Núcleo deRobótica
 oferta de cursos na modalidade EaD (administração, ciências da computação,
geografia, história, letras e especialização em gestão pública municipal)
 Turma multicampi de doutorado em Crítica Cultural
 preservação da história e da memória da Guerra de Canudos.
 Parque Estadual de Canudos
 Memorial Antônio Conselheiro
 Feira Literária de Canudos
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nota-se que a educação formal teve inicio somente com a chegada do DNOCS em
1951 e seus primeiros operários para a construção do açude Cocorobó.
O Dr. Arnaldo Ferreira, o primeiro engenheiro do Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca (DNOCS) teve a ideia de fundar a primeira escola, que
conserva ainda hoje o seu nome
a escola estava distante para muita gente e também pequena para o número de
crianças
foi fundada a escola Nova Canudos, que foi a segunda escola construída em
Canudos para atender a demanda dos alunos da região
um currículo obrigatório definido, educação formal vai ganhando espaço
a escola moderna chega a Canudos invadindo os processos de educação não
formal presentes na ancestralidade indígena, africana e da própria formação do
sertanejo











Culturais




Religiosos

Étnicos









A exemplo de tantas outros povoados, vilas e cidades sertanejas, a nova Canudos
recriada surgiu formando uma grande praça, “no meio da qual localizava-se o
mercado, ou barracão, ocupando a nova igreja (de Santo Antônio, concluída em
1939) a parte final de uma das ruas, a poucos metros da igreja nova de
Conselheiro, cujas pedras e telhas ainda ocupavam o local onde fora erguida”
(CANÁRIO, 1996, p. 123).
Depois de Serrinha, em plena caatinga, ou Alagoinhas, mais próxima do litoral,
nenhuma localidade dispunha de energia elétrica, água encanada, e as estradas
eram as chamadas carroçais, por onde trafegavam mais carros de boi do que
veículos motorizados.
Canudos desenvolveu-se bastante na época, “vendo entrar e sair caminhões
abarrotados de mercadoria para o comércio local e exportando pele de caprino
para outros centros, inclusive a capital do Estado”
o açude havia secado tanto, que a igreja de Santo Antônio fora toda descoberta.
Então, podia-se caminhar pelas ruas onde rapazes e moças e muitos religiosos
realizaram tantas festas
educação não formal presente nas práticas indígenas, africanas, na formação do
sertanejo, fortemente evidenciadas e sumarizadas na Canudos Conselheirista
o DNOCS recrutou muitas professoras para atender a demanda dos alunos, oito
professoras leigas e uma professora formada que se chamava Maria de Lourdes
Gomes Chaves
Nova igreja de Santo Antônio
Romaria Ecumênica – Igreja Católica e Protestantes
Celebração pelos Mártires de Canudos - Romaria do Pe. Enoque
Festa de Santo Antônio
Festa de São Pedro
Festa de São José
Famílias Ciríaco, Guerra, Régis, Pedrão e Canário

De acordo com depoimento de Dona Belarmina (uma das primeiras professoras) embora a
escola formal tivesse chegado a Canudos, o acesso ainda era muito limitado, os alunos da
região que moravam distante da sede tinha dificuldade de acesso.
Logo, compreende-se que além da chegada de uma escola formal com um currículo
previamente imposto que pouco ou nada se preocupava com as origens e a realidade do
sertanejo, essa escola favorecia alguns privilegiados como os filhos dos funcionários do
DNOCS, de pessoas da localidade que passaram a trabalhar no órgão federal ou para os
filhos dos que tinham certa influência política.

Didáticos

De acordo com Dona Maria José Alves em entrevista aos alunos de Pedagogia do Campus
Avançado de Canudos: “Quando uma família tinha oito filhos era considerada uma família
pequena, então foi tendo uma necessidade de mais escolas e as nossas professoras leigas
foram envelhecendo e se aposentando e já nessa segunda remessa vieram pessoas com
formação, como Tereza Lopes que veio de Belém do São Francisco – PE. Tereza Lopes
trouxe muitas colegas, vieram professores de Muritiba, Salvador e outros professores de
Belém do São Francisco. Eles não eram empregados do estado, pois nessa época não existia
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concurso. O DNOCS contratava e elas prestaram serviço em educação até o ano de 1971.
Era muito difícil educar da 1ª a 4ª série do ginásio porque naquele tempo era ginásio só a
partir de 1971 que passou para 2° grau e depois para educação geral.”
Dona Maria José ainda relata que: “em 21 de abril de 1971 veio a professora Denise
presidente da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) e fundou o Centro
Educacional Cenecista Arnaldo Ferreira, essa palavra cenecista vem de CNEC, então o Dr.
Luiz Rogério era o presidente geral da CNEC amigo da deputada Ana Oliveira. “Penso na
alegria tão imensa, na grandeza que foi trazido naquele dia da fundação da primeira turma
de 40 alunos, todos adultos, com o tempo foram aumentando e no ano de 1976”, conforme
nos relatou a professora Maria José Alves que em 1977 passou a ser secretária da escola, e
posteriormente em 1980 assumiu a direção exercendo a função até 2006.”
Em 1979 o Açude de Cocorobó foi inaugurado, e com isso algumas professoras que eram
esposas de funcionários do DNOCS retornaram para suas cidades, com isso, o município de
Euclides da Cunha contratou novos professores.
Ressalta ainda Dona Maria José: “Nossa escola era independente, os pais pagavam uma
taxa irrisória apenas para manutenção, era tão pouco que em 2004, pagavam R$ 7,00, e
naquela época era menos ainda, onde eu sempre briguei para manter uma taxa acessível à
população. A arrecadação era para o pagamento dos professores, material didático”.
Em 1982 foi montada a primeira turma de Magistério, constituída por professores como
Antônio Malta, Edmundo (Pebinha), Raimundo Teixeira (Mundinho) e outros. Nessa
mesma época chegou o Dr. Altamiranda, engenheiro do DNOCS, que aproveitava seus
conhecimentos para ministrar as disciplinas de Química, Física, Matemática e Biologia,
contavam também com a colaboração do Dr. João Bosco outro engenheiro do DNOCS.
Nos anos de 1982 e 1983 foram formadas turmas de 60 à 80 alunos. De cada turma era
tirados 2 ou 3 alunos, que eram destaques para assumir a função de professor.
Tereza, mãe de 16 filhos e residente da zona rural do município de Canudos relata que seus
filhos mesmo com dificuldades tiveram acesso à escola, no entanto muitos desistiam porque
tinha dificuldade de assimilar os conteúdos, outros desistiam porque achavam que nada do
que era transmitido na escola lhe seria útil para a vida. Os mesmos trabalhavam na
agricultura, na criação de caprinos e bovinos enquanto aguardavam a chegada dos 18 anos
para emigrar para São Paulo em busca dos seus sonhos e de melhores condições de vida.
Enquanto, Canudense, e ex-aluna da rede municipal de Canudos e agora como pesquisadora
é facilmente notório que o avanço tecnológico e a chegada da modernidade no município
com presença da UNEB e o diálogo e parceria com as escolas do município e da região
desenvolvendo atividades, projetos e formações têm contribuído fortemente para estimular
e agregar valores aos docentes e discentes.
É importante evidenciar a importância do nosso Mestre o Professor Edivaldo Boaventura,
estudioso de Canudos, que quando Secretário de Educação do Estado criou o Parque
Estadual de Canudos e sempre dialogou com a Universidade com um olhar atento e
cuidadoso para a educação do município. Como o mesmo carinhosamente dizia: “Canudos
centraliza o Sertão”.
Apesar de um leque de ações desenvolvidas e dos avanços alcançados ainda é possível
notar uma grande numero de evasão e desestimulo por parte de muitos jovens, sobretudo da
zona rural, que migram para São Paulo em busca de melhores condições de vida.
Fonte: Autoria nossa
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3

ARTICULAÇÃO CONCEITUAL

3.1 Inspirações fundadoras

Os conceitos teóricos desta seção estão fundamentados nas bases epistemológicas de
abordagem materialista-histórica considerando a análise da realidade e a base de construção
do conhecimento a partir do socioconstrutivismo de Vygotsky. Assim, neste capitulo,
apresentam-se os princípios teóricos da aplicação do Jogo digital.
Como já mencionado, partiu-se de uma abordagem socioconstrutivista, utilizando-se
do jogo Role Playing Game (RPG) digital, entendendo as práticas de mediação
proporcionadas, levando em consideração a realidade dos sujeitos, produzindo um processo
de aprendizagem que visa estimular a colaboração e a cooperação, de modo a tornar o
processo de aprendizagem significativo para o sujeito que é responsável pela construção do
seu aprender/saber.
A metodologia utilizada nesta pesquisa é a Design Based Research (DBR) ou Pesquisa
Aplicada:

Inovadora abordagem de investigação que reúne as vantagens das metodologias
qualitativas e das quantitativas, focalizando no desenvolvimento de aplicações que
possam ser realizadas e de fato integradas as praticas sociais comunitárias
considerando sempre sua diversidade e propriedades especificas, mas também
aquilo que puder ser generalizado e assim facilitar a resolução de outros problemas.
(MATTA, SANTOS DA SILVA E BOAVENTURA, 2014, p 24).

O percurso metodológico valoriza questões emblemáticas relacionadas à guerra contra
Canudos, interligando com o jogo RPG digital pedagógico para fins de sua aplicação no
ensino de história de Canudos. Seu desenvolvimento está amparado nos princípios
Socioconstrutivista, Sociedade em Rede e jogo RPG digital, o que fortalece uma didática
facilitadora para os desafios da aprendizagem.
3.2 Socioconstrutivismo
Vygotsky elaborou seus estudos baseando-se no materialismo-histórico-dialético de
Marx e Engels que afirmavam serem as mudanças históricas e sociais ocorridas no seio de
uma sociedade influênciadora do comportamento dos indivíduos. Para Vygotsky a
aprendizagem é resultado da interação do indivíduo com o outro, considerando-se a
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maturação biológica, a bagagem cultural e as novas situações que se apresentam. As
informações nunca são absorvidas diretamente do meio, mas elas são intermediadas, direta ou
indiretamente pelas pessoas que nos cercam, e que são carregadas de significados sociais e
históricos. Essas informações intermediadas e re-elaboradas se concretizam numa espécie de
linguagem interna, e caracterizará a sua individualidade. Assim, compreendendo a existência
das mais variadas abordagens para apoiar a metodologia,

optou-se por

aderir a uma

tendencia da abordagem colaborativa espelhada na obra vygotskyana.
Por outro lado, Vidal (2013) ressalta a importância de cada vez mais tomar as
potencialidades das TIC`s como instrumentos mediadores, de modo a fazer surgir a
capacidade de pensar e refletir sobre as diversas necessidades que o sujeito tem, em seu viver
social, para que o processo de construção do conhecimento aconteça como um desejo natural
do indivíduo e não simplesmente como imposição de uma sociedade e de um sistema
opressor.
De acordo com Vygotsky:

A colaboração entre os sujeitos pode ajudar a desenvolver habilidades gerais de
solução de problemas, por meio da internalização e do processo cognitivo que se
forma através da interação e na comunicação. A socialização e o trabalho em
colaboração com o outro favorece o potencial cognitivo. Nesse sentido, se enfatiza a
zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que se refere à diferença entre o nível das
tarefas que cada um pode realizar com a ajuda de outros que apresentam mais
desenvoltura no nível de atividades que se pode realizar independentemente.
(VYGOTSKY, 2007, p.7).

É nesse sentido que Matta, aduz:

A proposta socioconstrutivista, ao contrário da construtivista, não se propõe a
construir um ambiente capaz de deixar o sujeito imerso em interação desejáveis e
construídas, mas sim preparar o sujeito e o que se vai aprender para que participe do
ambiente e mundo no qual o sujeito vive. É uma diferença elementar e que nos ajuda
a entender as duas. O construtivismo pretende imergir o sujeito no ambiente criado
para a aprendizagem, enquanto o socioconstrutivismo pretende engajar a
aprendizagem e o processo pedagógico proposto no mundo e no ambiente concreto e
cotidiano do sujeito (MATTA, 2011 p.245).

Matta (2001), elaborou uma diferenciação das características de modelos educacionais
fincados em padrões conservadores e em padrões sócioconstrutivistas, observados no séculos
XX e XXI, conforme quadro 12.
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Quadro 12- Características de modelos educacionais
Aprendizagem do Século XX (centrada
no docente)
Aula expositiva

Aprendizagem do Século XXI (centrada no
discente)
Processo de facilitação

Aprendizagem individual

Aprendizagem coletiva

Estudante espectador

Estudante colaborador

Professor é fonte
Conteúdo estável

Professor é guia
Conteúdo dinâmico

Homogeneidade

Diversidade

Avalição e testes

Performance

Fonte: (MATTA, 2001, p. 26)

Considerando o quadro 12, adotou-se o modelo educacional do século XXI – centrado
no discente –, visto ser um modelo facilitador e pedagogicamente focado nos ensinamentos
freirianos. De tal forma, é possível compreender que a abordagem socioconstrutivista é
extremamente relevante, por exibir uma proposta que entende que o processo de
ensino/aprendizagem é, sobretudo, realizado num ambiente social contextualizado
historicamente, perpassado por uma práxis ativa dos aprendentes, aqui sujeitos de seu
processo de construção do conhecimento, ou seja, a Zona de Desenvolvimento Imediato –
ZDI, tudo isso de acordo com Vidal (2013).
Outrossim, é necessário considerar que no modelo educacional do século XXI, o
processo de aprendizagem entre docentes e discentes acontece de forma mútua e contínua.
Para o processo de mediação simbólica faz-se necessário identificar as ZDIs dos sujeitos
implicados na interação social, mediados simbolicamente neste processo pelo RPG digital.
Considerando essa perspectiva, entende-se que o jogo digital RPG Guerra contra
Canudos, não somente dialoga com a proposta socioconstrutivista de Vygotsky, como
também, sustenta o trabalho pedagógico colaborativo no campo educacional, passando por
uma dialética de construção igualitária entre os sujeitos e o seu meio social, potencializando
assim os processos de ensino-aprendizagem.
A aventura de RPG Guerra contra Canudos é fruto de um diálogo coletivo do Grupo
de Pesquisa Rede Educa, desenvolvido pelo Prof. Eudes Vidal em sua pesquisa de mestrado
(2013), aplicado inicialmente com o objetivo da criação/modelagem do jogo, surgindo assim,
a necessidade de experienciar a sua utilização como aplicação pedagógica. Ressalta-se que
em alguns jogos de RPG criados pelo grupo Rede Educa,com a finalidade de uma aplicação
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didática, isso não se verificou de uma forma efetiva na prática, o que estimulou perseguir tal
objetivo nesta pesquisa.
Por outro lado, constata-se que o RPG possui semelhanças que o aproximam das
potencialidades de aprendizagem concebidas pelo socioconstrutivismo, por apresentar
aspectos em sua dinâmica e proposta que dialogam com os estudos de Vygotsky, no que diz
respeito a Interação, Zona de Desenvolvimento Proximal/ZDP, Mediação e Criação, Autoria
Colaborativa, Planejamento e Revisão. Para solidificar essa posição, entretanto, entende-se a
necessidade de incorporar estes conceitos, que deverão ser utilizados como elementos de
análise do processo de aprendizagem para o ensino da história de Canudos, por meio do jogo
de RPG.
Deste modo, o quadro 13 apresenta bases referenciais para aplicação no ambiente
virtual de aprendizagem RPG Digital, bem como da aventura RPG Guerra contra Canudos,
que substancia a convergência entre os princípios socioconstrutivistas e o RPG em
plataformas virtuais.
Quadro 13 - Princípios Socioconstrutivistas

Interação Social

ZDP
Mediação

Criação – imaginação

Autoria Colaborativa

Planejamento
Revisão

A interação social é um dos fundamentos básicos do jogo de RPG. Os
jogadores constroem uma história de forma coletiva e colaborativa, se
ajudando mutuamente para resolver os desafios colocados pelo mestre.
O jogo potencializa o surgimento da ZPD. Os jogadores cooperam entre si
neste processo de construção. Jogadores mais experientes podem auxiliar os
menos experientes.
O Play by Fórum é visto neste estudo como um instrumento mediador de
aprendizagem.
Assim como a brincadeira de faz-de-conta, o jogo de papéis e o jogo
protagonizado, o RPG digital, especialmente o Play by Forum, também
envolve situação imaginária.
Em lugar de reproduzir um modelo, os sujeitos produzem um texto de forma
espontânea e coletiva, conforme previsto pelo sócioconstrutivismo. Esta
habilidade pode ser potencializada pela mediação com o Play by Forum.
Envolve a decisão sobre o tema que será tratado no texto. Nesse caso,
trabalha-se com os temas geradores, propostos por Freire (2005). A estrutura
cognitiva dos sujeitos é tomada como ponto de partida, e o processo de
aprendizagem significativa é favorecido.
Envolve reflexão sobre a organização das próprias ideias, o que pode ser
caracterizado como atitude metacognitiva.

Fonte: Cabalero (2007)

Esses princípios socioconstrutivistas descritos no quadro 13, pela sua proposta, são
cuidadosamente respeitados e cumpridos na aplicação do jogo após passar pelo processo de
diálogo e aceitação da comunidade escolar.
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3.3 Sociedade em rede e jogos RPG Digital
[...] A tecnologia não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é que dá
forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas
que utilizam as tecnologias. (CASTELLS, 2006, p.17)

O final do século XX é marcado pela transformação de uma cultura material, pelos
mecanismos de um novo paradigma tecnológico que passa a se organizar em torno das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Logo, vivemos em uma sociedade que
tornou-se digital, ou seja, uma sociedade em rede.
Corroboramos com Costa (2020) ao afirmar que essa sociedade que determina o
comportamento da utilização tecnológica deve ser minuciosamente pensada, analisada a fim
de ser utilizada como aliada na formação crítica do sujeito.
De acordo com Castells (2006) todas as relações humanas na atualidade são
alteradas/afetadas por essa rede de informação, gerando assim uma mudança na percepção do
individuo com relação ao tempo e com relação ao espaço.
Um outro aspecto relevante na sociedade em rede é a melhor compreensão das TICs e
da necessidade de sua utilização no processo de ensino-aprendizagem. Para melhor
compreensão, dialogamos com Maria Cândida Moraes (apud Fonseca, 2005, p.114), que em
seu livro “O Paradigma Educacional Emergente”, afirma que [...] as TICs influem, inclusive,
no desenvolvimento do pensamento e da inteligência humana, que resulta de complexas
interações e representações do meio ambiente em que vivemos. Os games apresentam-se
como um espaço de ressignificação da realidade que nos cerca, podendo construir uma nova
sensibilidade para esta nossa realidade (Tapscott apud Fonseca, 2005, p.114).
Cabalero (2007), ainda ressalta que as TICs potencializam o desenvolvimento de
ambientes mínimos de aprendizagem e compartilhamento.

Dessa forma, dialoga com

Vygotsky quando trata do jogo, pois para ele o jogo cria uma zona de desenvolvimento
proximal, ou seja, “o caminho que o individuo vai percorrer para desenvolver funções que
estão em processo de amadurecimento e que se tornarão funções consolidadas, estabelecidas
no seu nível de desenvolvimento real”. (Oliveira, 2001, p. 60).
O RPG é um jogo digital de construção coletiva de texto baseada em acontecimentos
históricos e onde a fantasia estimula a criatividade. O desenvolvimento do jogo se dá por
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meio da dramatização da Aventura, momento em que os jogadores são instigados ao processo
de interpretação e tomada de decisão, fazendo o exercício de vir-a-ser o outro.
RPG é uma sigla abreviada da expressão inglesa Role Playing Game. De acordo com
Vidal (2013), não é possível identificar uma tradução evidente da palavra, o significado
designa os jogos de interpretação. Pereira (2004) aborda ainda a existência de traduções em
outras línguas, sem perder o sentido original dessa modalidade de jogo: “Em espanhol, é
chamado de juego de rol; em italiano, juego de rollo; em francês, jeu de rolê. No Brasil o
nome permaneceu em inglês por alguns motivos: porque foi trazido por estudantes que faziam
intercâmbio, e porque no Brasil muita gente gosta da sigla em inglês.” (PEREIRA, 2004, p.
183).
O tipo mais tradicional de RPG é o de mesa e foi criado no final do século XIX por
militares com o objetivo central de realizar treinamentos a partir de simulação de situaçãoproblemas. Conforme Fortim (2007), o jogo de mesa pode ser jogado com um número médio
de 4 a 7 jogadores, sendo um deles denominado de mestre. Existe também o RPG solo, onde
há apenas um único participante vivenciando a aventura, sendo o único herói.
O RPG virtual, que é uma modalidade realizada por intermédio da interação dos
jogadores por computadores ou smartphones, formando assim uma comunidade virtual de
jogadores RPGistas. Mesmo permanecendo com a sua estrutura básica, algumas adaptações
foram feitas para uma melhor adequação do jogo à nova modalidade.
O RPG digital surgiu depois do RPG de mesa e se assemelha a categoria de jogo de
modo itálico, pois aborda uma proposta de narrativa de jogo. A representação de
papéis é a principal característica do RPG, seja ele digital ou analógico. O player
tem que ter habilidade para representar e conduzir um personagem de maneira
criativa no decorrer de todo o jogo. É possível se utilizar o mesmo sistema de regras
para o RPG de computador que também é chamado digital dos RPG de mesa. As
interfaces chat, e-mail, fórum são utilizados no RPG digital. A proposta do jogo
dessa pesquisa foi desenvolvida para ser editado numa plataforma Moodle, um
software livre e colaborativo. (Santana, 2011, p. 92).

As figuras 8 e 9 demonstram o login do ambiente virtual de aprendizagem do jogo
RPG Guerra contra Canudos acessado de um computador convencional e de um smartphone.
Para que o jogador possa ter acesso ao jogo, faz-se necessário que o sujeito crie uma conta na
plataforma, para que o mestre posso inseri-lo na mesa do jogo.

84

Figura 8 - Página web do RPG CANUDOS acessada de um computador convencional

Fonte: www.canudos.rpgad.net.br

Figura 9: Página web do RPG CANUDOS acessada de um smartphone.

Fonte: www.canudos.rpgad.net.br

É nesse sentido que Pereira (2016, p.45) apresenta um cenário constitutivo de um jogo
de RPG, qual seja:


Ambiente: É o lugar onde se encontram as personagens e se passa a narrativa.



Sistema de Regras: é a regra que ordena o mundo fictício.



Enredo: É o que conduz a narrativa do jogo, os objetivos e o motivo do jogo. O enredo
é divido em Aventura e Campanha.
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Dados: o rolamento de dados junto com as regras dá o caráter, aleatoriedade e a ação
dos jogadores, ou seja, se um jogador deseja realizar uma ação, o êxito ou fracasso
dependerá dos valores obtidos nos dados.



Mestre: É o narrador que inicia a história e que interpreta os personagens não jogáveis
NPC (non-player character).



PJ – Personagens jogadores: são personagens inseridos na história interpretados pelos
jogadores.



Raça: No mundo do RPG, além dos humanos, há uma diversidade de raças fictícias,
como: elfos, orcs, dracônicos, etc.



Classe: é a profissão do personagem. Cada classe possui habilidades e características
particulares.
Por ser interativo, compreende-se que o Jogo Digital oferece um ambiente de apoio a

aprendizagem com as devidas condições práticas para o desenvolvimento de soluções e
parcerias no processo de construção autoral e grupal do próprio conhecimento, o gerado e
construído singularmente nesta coletividade. Em conformidade com Cabalero (2007) e Vidal
(2013) o RPG é vinculado ao ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Tal plataforma de
aprendizagem virtual é costumeiramente utilizada nos processos de Educação a Distância
(EAD).
Por outro lado, Matta (2004 ) infere que é possível afirmar que as TICs quando
utilizadas como aliadas e de forma correta em sala de aula podem repercutir nos discentes de
forma eficaz, transformando-os em sujeitos críticos, argumentadores, pensantes e engajados.
Logo, por intermédio do RPG, almeja-se trazer à tona discussões sobre a guerra contra
Canudos, segundo Neiva (2013), um dos maiores acontecimentos da história do Brasil
ocorrido no final do século XIX.
Entende-se que o jogo é antes de tudo o lugar de construção de uma cultura lúdica,
com elementos socioantropológicos, filosóficos e psicológicos, que contribui para o
desenvolvimento social do homem, assim também pensado por Cabalero (2007); e dialogando
com esse pensamento, HUIZINGA (2000) ressalta:
No jogo existe alguma coisa "em jogo" que transcende as necessidades imediatas da
vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. Não se explica
nada chamando "instinto" ao princípio ativo que constitui a essência do jogo;
chamar-lhe "espírito" ou “vontade" seria dizer demasiado. Seja qual for a maneira
como o considerem, o simples fato de o jogo encerrar um sentido implica a presença
de um elemento não material em sua própria essência. (HUIZINGA, 2000, p. 5).
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É oportuno ressaltar que o RPG sendo utilizado como ferramenta educacional cumpre
com seus fins pedagógicos. Para tanto, os docentes devem traçar de forma prévia as metas e a
intencionalidade pedagógica que deverão estar ligadas às ações dos discentes nas demandas a
serem superadas durante a vivência da história. O estabelecimento da finalidade do jogo
determinará e diferenciará o objetivo de uso do próprio jogo. Pensando assim, Pereira (2004)
explicita:
Uma coisa é o RPG para fins lúdicos, uma coisa é o RPG para fins educacionais,
uma coisa é o RPG para fins terapêuticos e uma coisa é o RPG para fins de
treinamento em empresa. No RPG com finalidade lúdica, os objetivos são
determinados em conjunto pelo narrador e pelo grupo de Jogadores. Por quê? Caso
contrário, o Jogador diz que não quer jogar o que o narrador que narrar e o narrador,
por sua vez, diz não querer narrar o que o Jogador que jogar. Aí não tem Aventura.
Trata-se de uma parceria, de uma troca. No caso do RPG com fins educacionais, a
definição dos objetivos, que podem ser amplos, já passa diretamente pelo educador e
pela escola. [...] 1) como agente de socialização; 2) como auxílio na fixação do
conteúdo. (PEREIRA, 2004, p. 190).

Conclusivamente, apresenta-se no quadro 14 uma síntese da problematização
anteriormente comentada.
Quadro 14 – Possibilidades pedagógicas do jogo RPG

Socialização

Fomenta a troca de ideias e experiência de vida entre o professor e os alunos, e dos
alunos com seus pares, para juntos criarem um ambiente propício para a
aprendizagem coletiva.
Possibilita aos membros do grupo a capacidade de se solidarizarem, com fim na
solução de algum problema no ambiente virtual.

Cooperação

Criatividade

Habilita os alunos a se inserirem no ambiente, utilizando a sua imaginação para
resolverem os problemas que aparecem, de modo inventivo, original ou reinterpretativo de outras soluções já experimentadas.
Prática dos alunos que, ao interagirem entre si, obtêm uma aprendizagem
significativa, através da cooperação e da utilização ativa das ferramentas de
comunicação próprias dos ambientes virtuais.

Interatividade
Utilização de um tema gerador que direciona elementos de várias disciplinas, pelo
fato integrador, de modo a gerar um esforço para superar a fragmentação do
conhecimento e sua aplicação em contexto prático.
Interdisciplinaridade
Fomenta uma aprendizagem significativa do conteúdo, de modo a tornar o sentido
do que se está sendo aprendido mais engajado e contextual para o aprendente.
Aprendizagem
Fonte: (Santos, 2011 apud VIDAL, 2013, p.106)

É necessário e fundamental compreender, em conclusão, que o RPG sendo uma
ferramenta com possibilidades pedagógicas fortalecedoras da criatividade, da colaboração e
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da socialização, coaduna-se com o socioconstrutivismo, princípio basilar incumbido em
adotar soluções didáticas que dialoguem com essa abordagem.

3.4 Proposta didático-pedagógica utilizando jogo RPG Digital

Apresenta-se aqui o desenvolvimento da proposta didático-pedagógica no campo do
sócioconstrutivismo, fundamentada nos ensinamentos de Robert Brien (1990) e amplamente
desenvolvidos por Alfredo Matta em suas pesquisas. A proposta didática foi pensada para
que o sujeito em sua aplicação desenvolva o seu censo crítico.
Embora existam outras propostas de planejamento didático-pedagógico, opta-se aqui
pelo método Les tableaux d`informação (Tabela de Informação), pois, além de adequar-se
muito bem ao que pretende-se desenvolver, apresenta características sócioconstrutivistas e
como a pesquisa aplicação avalia suas aplicações no campo prático.
Baseado em Brien (1990) o planejamento elaborado constou do seguinte itinerário:

01 - Público participante: Este primeiro elemento sugere analisar os sujeitos, evocando o seu
perfil como implicado na pesquisa.
02 - Necessidade a que responde o curso: Compreende-se aqui a relevância deste elemento
para a elaboração de um planejamento didático pedagógico, visto que para tal, faz-se uso dos
quadros de contexto histórico (quadro síntese I e II) contribuindo para compreender a
necessidade e a valorização dos implicados .
03 - Objetivos globais: São elementos de relevante importância para o planejamento
pedagógico. São esse objetivos que almejamos que os sujeitos dominem na conclusão da
aplicação.
04 - Objetivos de processos: Brien analisa neste elemento o conceito de “Comportamento
Terminal”. Entretanto, julga-se pouco adequado para este planejamento didático porque a
nominação “terminal” dá impressão de conclusão/fim, o que não coaduna com a abordagem
sócioconstrutivista utilizada nesta pesquisa, dessa forma, opta-se aqui por alterar para
“Objetivos de Processos”. Esses objetivos intermediários são os que desejamos que os
sujeitos apreendam durante o processo de aplicação do cenários de aprendizagem.
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05 - Elementos de conteúdos: Fez-se uso deste elemento após análise de alguns aspectos
referentes ao perfil dos implicados, compreendendo a importância da organização e descrição
dos conteúdos que serão abordados em conformidade com os objetivos de processo.
06 - Objetivos de processo e Cenários de aprendizagem: Compreende-se este elemento
como um dos mais importantes. Todos os elementos citados são agregados e utilizados nos
cenários de aprendizagem. Todo o procedimento realizado na proposta didática planejada
foram descritos minunciosamente, além do material didático utilizado, dos procedimentos de
avaliação e tudo mais que o projetista julgou necessário para especificar a atividade.
07 - Macro organização do curso: Adotou-se este elemento por notar a importância de
apresentar de forma clara e objetiva aos participantes os conteúdos no qual a pesquisa se
compromete, colocando a disposição dos sujeitos para aprovação ou para que possam
contribuir efetivamente fazendo as alterações que julgarem necessárias.
08 – Referencias: Com base nas referências utilizadas na elaboração do contexto sóciohistórico, utilizou-se esse elemento compreendendo a importância de leituras prévias aos
ciclos de aplicação.
Apresenta-se a seguir, o quadro 15 na perspectiva de servir de guia para escolas,
grupos de estudos e estudantes de Canudos que queiram realizar esse trabalho em seu
ambiente. Importante salientar que o formulário apresentado não está preenchido,
propositalmente, visando privilegiar as autonomias das iniciativas, em convergência com o
caráter sociocontruivista largamente defendido nesta pesquisa.
Quadro 15- Guia para elaboração de proposta pedagógica
DADOS DA ESCOLA E ESTUDANTE
ESCOLA
TURMA:
ANO:
PROFESSORA
PÚBLICO PARTICIPANTE

ESTUDANTE:

NECESSIDA A QUE RESPONDE O CURSO:
OBJETIVOS GLOBAIS:
OBJETIVOS DE PROCESSOS:
ELEMENTOS DE CONTEÚDOS:
OBJETIVOS TERMINAIS E CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM
MACRO ORGANIZAÇÃO DO CURSO:
REFERÊNCIAS:
Fonte: Autoria nossa
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Observe-se que tais elementos de planejamento foram integrados aos princípios
socioconstrutivistas e aos aspectos advindos do jogo RPG digital, da análise e adoção da
sociedade em rede, bem como, dos elementos oriundos do sertanejo.
Não há aqui a pretensão de encerrar ou realizar longas discussões sobre qual o melhor
modelo de proposta pedagógica, destarte, almeja-se apresentar e trabalhar um modelo capaz
de dar conta de um projeto que possa incorporar novas sugestões e atualizações.
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4

MODELAGEM DA PROPOSTA DIDÁTICA DO JOGO RPG DIGITAL

A partir do estudo realizado, o presente capitulo tem o objetivo de modelar uma
proposta didático-pedagogica utilizada na aplicação do jogo de RPG virtual, para tal, utilizouse como base o quadro15 – Guia para elaboração de proposta pedagógica, integrante do
capítulo 3. A realização do procedimento deu-se de forma gradual, tendo em vista o alcance
dos objetivos declarados.
A priori, traz-se à tona o problema desta pesquisa que é: A guerra contra Canudos pela
sua importância histórica, não tem sido devidamente difundida e apreendida nos diversos
sistemas de ensino. No Ensino Fundamental essa constatação tem sido fortemente constatada.
O que fazer para alterar essa lógica?
O lócus do estudo foram as seguintes escolas do município: Escola Modelo Maria
José de Sousa Alves/EMMJSA, o Centro Educacional Cardoso Gama/CECG e o Colégio
Estadual Luiz Cabral/CELC.
A escolha das respectivas escolas justifica-se por se tratar de escolas de ensino
fundamental e médio, com discentes da sede e da zona rural, herdeiros cultural e
ancestralmente dos povos indígenas, negros e ibéricos que habitavam as redondezas do arraial
de Canudos e lutaram bravamente no episódio da guerra. Mesmo com o passar de décadas e
de resistência às diversas tentativas de apagamento da história de Canudos e, por conseguinte,
sua identidade cultural, Canudos ainda trava cotidianamente novas batalhas. Pensando assim,
esse estudo intenta contribuir para fornecer instrumentos pedagógicos acessíveis aos jovens,
na perspectiva de maiores êxitos na tarefa de preservar a memória e a história de Canudos.
Vale ressaltar que os estudantes demonstram interesse pela temática e curiosidade para
conhecer o RPG.
Finalizada essa discussão, utilizou-se do quadro 15 – guia para elaboração de proposta
pedagógica, para tanto, fez-se necessário o seu preenchimento em conformidade com o estudo
do contexto sócio-histórico realizado nos capítulos I e II.
Desta maneira, o guia ficou assim elaborado:
01 – Público participante – Professores e alunos do Ensino Fundamental da Escola Modelo
Maria Josè de Souza Alves que participam ativamente do núcleo de robótica .Verificou-se em
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diálogo com alguns docentes a importância de aplicar o jogo de RPG Digital com alunos que
tenham noção da história de Canudos, com interesse pela temática e curiosidade para
conhecer o jogo de RPG.
02– Necessidade a que responde o curso – A nessecidade dos sujeitos em conhecer e
aprender sobre a Guerra contra Canudos.
03 – Objetivos globais – Após analisar o contexto dos implicados e encontrar alguns déficits
no que tange ao currículo escolar, sobretudo no âmbito da disciplina de história de Canudos,
almeja-se ao final de cada ciclo obter:


Sujeitos com sentimento de pertencimento e conhecimento da história de Canudos;



Sujeitos capazes de contribuir com a preservação da memória e da história da guerra
contra Canudos.

04 – Objetivos de processo – Elaborar objetivos de processo que coadunem com a
abordagem sociocontrutivista, buscando assim a realização de atividades com a participação
efetiva dos implicados no desenvolvimento desta pesquisa:


Promover diálogos sobre o contexto sócio histórico do perfil dos implicados, sobre o
jogo e o conteúdo a ser desenvolvido;



Organização de Minicurso/oficinas, visita orientada por estudiosos da temática ao
Parque Estadual de Canudos/PEC e ao Memorial Antônio Conselheiro/MAC, roda de
conversas, e elaboração textual sobre a temática;



Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital, nas rodas de conversas,
seguindo os princípios sociocontrutivistas de colaboração e interação.

05 – Elementos de Conteúdos – Para melhor organização, alguns elementos de conteúdos
foram elaborados para atuarem como fios condutores na execução das atividades:


Exposição do contexto histórico para os discentes e docentes com o intuito de que
possam validar ou não.



Apresentação do docente sobre a temática a ser abordada.
- Oficina presencial ou virtual com historiador;
- Roda de conversas sobre a oficina e sobre a visita orientada ao PEC e ao MAC.



Aplicação dos ciclos do jogo RPG.
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06- Objetivos de processo e cenários de aprendizagem – Para a execução destes objetivos
de processo esta pesquisa contou com a parceria e o apoio da Universidade do Estado da
Bahia por intermédio do seu Campus Avançado em Canudos, com a participação de grandes
estudiosos da história de Canudos e da Canudos contemporânea, visando facilitar o diálogo e
estimular a participação dos sujeitos.
Objetivo 1 – Diálogo sobre o contexto sócio histórico, sobre o jogo e o conteúdo
desenvolvido. Realizou-se um encontro no auditório do Memorial Antônio Conselheiro, com
a participação efetiva

discentes e docentes, recepcionados com uma apresentação do

espetáculo teatral “Guerra de Canudos”, pela Cia de Teatro de Canudos. Posteriormente
ocorreu uma auto apresentação dos participantes, quando foram recolhidas as impressões
existentes sobre o episódio Canudos e as expectativas sobre o jogo. O segundo momento do
encontro deu-se com a apresentação do jogo de RPG “Guerra de Canudos” que incluiu
esclarecer a metodologia utilizada, as etapas de aplicação e apresentação do contexto sócio
histórico previamente preparado para validação, ou não, por parte do corpo docente e
discente. Vale salientar que todo processo se abriu para diálogos e troca de conhecimentos.
Para um melhor êxito da dinâmica do encontro, sugeriu-se ( texto disponibilizado com
antecedência), a leitura de um texto básico, Cartilha de Canudos, Júnior (2008), o que não
impediria a leitura de outras bibliografias complementares indicadas. O final da atividade se
constituiu em um momento de avaliação, não de forma e objetivo abstrato, mas de maneira
livre os participantes puderam cotejar os seus conhecimentos e expectativas com o jogo
apresentado. Críticas e sugestões para possíveis alterações que ajudem o aperfeiçoamento do
objeto de estudo foram acolhidas.
Objetivo 2 – Organização de Minicurso e visita orientada por estudiosos da temática ao
Parque Estadual de Canudos/PEC e ao Memorial Antônio Conselheiro/MAC, roda de
conversa sobre a temática. O segundo momento foi marcado por um minicurso ministrado
pelo Prof. Dr. Luiz Paulo Almeida Neiva – Diretor do Campus Avançado e estudioso da
temática e pelo Prof. Manoel Antônio dos Santos Neto – Diretor do Centro de Estudos
Euclydes da Canudos, escritor e estudioso da história de Canudos. Utilizando de uma
metodologia participativa e colaborativa os professores debateram sobre a história de Canudos
e o cenário social da época. O dia seguinte foi marcado por uma visita orientada pelo
historiador e guia turístico João Batista Lima ao Parque Estadual de Canudos e ao Memorial
Antônio Conselheiro para que os participantes pudessem vivenciar e fazer o reconhecimento
dos cenários da Guerra contra Canudos. Ao final da visita, no alto da favela – ponto alto do
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PEC-, formou-se uma roda de conversa momento em que os participantes foram instigados a
relatar suas vivências. No momento seguinte, solicitou-se uma produção textual descritiva de
cada aluno, onde eles dialogariam com seus pais ou com pessoas da comunidade, para melhor
analisarmos os impactos das experiências e traçarmos com precisão os passos seguintes.
Objetivo 3 - Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital, nas rodas de
conversa seguindo os princípios sociocontrutivistas de colaboração e interação. O início dos
ciclos de aplicação das jogadas de RPG digital foram realizados a partir de computadores e
smartphones – a Universidade do Estado da Bahia disponibilizou acesso aos computadores do
laboratório de robótica. Como não havia um número especifico de RPGistas por jogo, nesta
pesquisa estabelecemos o critério de 2(dois) grupos de alunos e 1 (um) grupo de professores,
em mesas diferentes. Os ciclos de aplicação tiveram alternância entre jogadas e rodas de
conversa, ex: jogadas + rodas de conversa + jogada + roda de conversa. A avaliação ocorreu
de modo processual levando em consideração o desenvolvimento de cada ciclo e cada
vivência com os discentes.
Quadro 16 - Cronograma para alcance dos objetivos
OBJETIVO
Objetivo 1

Objetivo 2

ATIVIDADE
Promover debate sobre o contexto sócio
histórico, sobre o jogo e o conteúdo a ser
desenvolvido.
Minicurso e visita orientada ao PEC, CAC e
MAC.
Ciclos de Aplicação do RPG

PERIODO
03 e 04 de fevereiro – das 08:00 às 12:00h e
das 14:00 às 17:30h
09 e 10 de fevereiro
09/02: 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:30h
10/02: 07:30 às 12:00h
À combinar com os participantes

Objetivo 3
Fontes: nossa autoria

07- Macro organização do Curso – A organização de curso utilizada nessa pesquisa é
apresentada por Brien (1990) Les tableaux d`informação (Tabela de Informação). Tais tabelas
apresentam informações diversas sobre a Guerra contra Canudos e foram paulatinamente
apresentadas aos jogadores.
De acordo com Brien, tal método apresenta de forma clara e objetiva os conteúdos no
qual a pesquisa se compromete, trazendo a tona conteúdos como localização geográfica e
elementos étnicos, religiosos, períodos históricos, rituais e costumes de cada povo estudado
aqui (COSTA, 2020). Conforme citado nos objetivos de processo, essa pesquisa aconteceu em
momentos distintos: 1. Explanação; 2. Diálogo; 3. Ciclos de aplicação do RPG.
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A tabela sintetizada do contexto ficou a disposição dos discentes para aprovação ou
para que os mesmos pudessem contribuir efetivamente fazendo as alterações que julgassem
necessárias.
08 – Referências: Referências a serem indicadas aos jogadores - Para enriquecer o
desenvolvimento das atividades dialogamos com o Professor José Calasans, Euclides da
Cunha, Antenor Júnior e Horcades que nos apresentam de forma riquíssima e detalhada
elementos da história de Canudos.
Professor Matta, com uma abordagem sobre a história da Bahia, nos ajudando a
compreender o contexto da formação do sertanejo.
Professor Neiva, que versa sobre as novas batalhas travadas e os desafios que
encontramos na Canudos Contemporânea e a presença da UNEB em Canudos.
Prof. Vidal que apresenta em sua pesquisa a criação de um jogo de RPG e suas
funcionalidades.
CALASANS, José. Cartografia de Canudos: 2. Ed. Salvador: Assembleia Legislativa, 2015.
CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Ediouro, 2003. (Coleção Prestígio).
HORCADES, Alvim Martins. Descrição de uma viagem a Canudos. Salvador: Editora da
Universidade Federal da Bahia, 1996.
JUNIOR, Antenor. Cartilha de Canudos: 111 anos da Guerra de Canudos, 1897-200.
2.ed.Salvador:[s.n],2008.27p.il.
MATTA, Alfredo Eurico Rodrigues. História da Bahia: Licenciatura em história. Salvador:
Eduneb, 2013.
NEIVA, Luiz Paulo. Canudos uma nova batalha: 1. ed. Salvador: EDUNEB, 2017.
VIDAL, Eudes Mata. Aplicação do jogo RPG by moodle para aprendizagem sobre a
guerra de Canudos. 2013. 367 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia, Salvador,
2013. Disponível em: < http://www.cdi.uneb.br/pdfs/dissertacao/2013/eudes_mata_vidal.pdf>
Tendo em vista terem sido analisados os elementos do guia de elaboração da proposta,
apresenta-se aqui o resultado do planejamento didático, contido no quadro 17.
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Quadro 17- Guia-Modelo
DADOS DA ESCOLA E ESTUDANTE
ESCOLA MODELO MARIA JOSÉ DE SOUSA ALVES
TURNO: Matutino e ANO: 8º e 9º
ESTUDANTE:
Vespertino
PROFESSORA: Elane Santos Geraldo
PÚBLICO PARTICIPANTE:
Estudantes e Professores do Colégio Modelo Maria José de Sousa Alves
NECESSIDA A QUE RESPONDE O CURSO: A nessecidade dos sujeitos de conhecer e aprender sobre
a Guerra contra Canudos.
OBJETIVOS GLOBAIS:
Ao final de cada ciclo do jogo almeja-se:
 Sujeitos com sentimento de pertencimento e conhecimento da história de Canudos
 Sujeitos capazes de contribuir com a preservação da memória e da história da Guerra contra
Canudos
OBJETIVOS DE PROCESSOS:
 Promover debate sobre o contexto sócio-histórico, sobre o jogo e o conteúdo a ser desenvolvido;
 Organização de Minicurso/oficinas, visita orientada por estudiosos da temática ao Parque Estadual
de Canudos/PEC e ao Memorial Antônio Conselheiro/MAC, roda de conversa, e elaboração
textual sobre a temática;
 Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital, nas rodas de conversa seguindo os
princípios sociocontrutivistas de colaboração e interação;
ELEMENTOS DE CONTEÚDOS:
 Exposição do contexto histórico para os discentes e docentes para que os mesmos possam validar
ou não.
 Apresentação do docente sobre a temática a ser abordada
- Oficina presencial ou virtual com historiador
- Roda de conversa sobre a oficina e sobre a vista orientada ao PEC e ao MAC.
 Aplicação dos ciclos do jogo RPG.
OBJETIVOS TERMINAIS E CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM:
Objetivo 1 – Promover debate sobre o contexto sócio-histórico, sobre o jogo e o conteúdo a ser
desenvolvido. Pretende-se realizar um encontro no auditório do Memorial Antônio Conselheiro, com a
participação efetiva discentes e docentes, que serão recepcionados com uma apresentação do espetáculo
teatral “Guerra de Canudos”, pela Cia de Teatro de Canudos. Posteriormente será feita uma auto
apresentação dos participantes quando serão recolhidas as impressões existentes sobre o episódio Canudos
e as expectativas sobre o jogo. O segundo momento do encontro se constituirá de uma apresentação do jogo
de RPG “Guerra de Canudos” que incluirá esclarecer a metodologia a ser utilizada, as etapas de aplicação e
apresentação do contexto sócio histórico previamente preparado para validação ou não por parte do corpo
docente e discente. Vale salientar que todo processo será aberto para diálogos e troca de conhecimentos.
Para um melhor êxito da dinâmica do encontro, sugere-se disponibilizar com antecedência a leitura de um
texto básico, Cartilha de Canudos, Júnior (2008), o que não impedirá a leitura de outras bibliografias
complementares a serem indicadas. O final da atividade se constituirá em um momento de avaliação, não
de forma e objetivo abstrato, porém em que livremente os participantes poderão cotejar os seus
conhecimentos e expectativas com o jogo apresentado. Espera-se colher criticas e sugestões para possíveis
alterações que ajudem o aperfeiçoamento do objeto de estudo.
Objetivo 2 – Organização de Minicurso e visita orientada por estudiosos da temática ao Parque
Estadual de Canudos/PEC e ao Memorial Antônio Conselheiro/MAC, roda de conversa sobre a
temática. O segundo momento será marcado por um minicurso ministrado pelo Prof. Dr. Luiz Paulo
Almeida Neiva – Diretor do Campus Avançado e estudioso da temática e pelo Prof. Manoel Antônio dos
Santos Neto – Diretor do Centro de Estudos Euclydes da Canudos, escritor e estudioso da história de
Canudos. Utilizando de uma metodologia participativa e colaborativa os professores debaterão sobre a
história de Canudos e o cenário social da época. O dia seguinte será marcado por uma visita orientada pelo
historiador e guia turístico João Batista Lima ao Parque Estadual de Canudos e ao Memorial Antônio
Conselheiro para que os participantes possam vivenciar e fazer o reconhecimento dos cenários da Guerra
contra Canudos. Ao final da visita, acontecerá no alto da favela – ponto alto do PEC-, uma roda de
conversa momento em que os participantes serão instigados a relatar suas vivências. No momento seguinte
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solicitaremos uma produção textual descritiva de cada aluno, onde eles poderão dialogar com seus pais ou
com pessoas da comunidade, para melhor analisarmos os impactos das experiências e traçar com precisão
os passos seguintes.
Objetivo 3 - Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital, nas rodas de conversa seguindo
os princípios sociocontrutivistas de colaboração e interação. O início dos ciclos de aplicação das jogadas
de RPG digital serão realizadas a partir de computadores e smartphones – a Universidade do Estado da
Bahia dará acesso aos computadores do laboratório de robótica. Como não há um número especifico de
RPGistas por jogo, nesta pesquisa estabeleceremos o critério de 2(dois) grupos de alunos e 1 (um) grupo
de professores, em mesas diferentes. Os ciclos de aplicação terão alternância entre jogadas e rodas de
conversa, ex: jogadas + rodas de conversa + jogada + roda de conversa. A avaliação ocorrerá de modo
processual levando em consideração o desenvolvimento de cada ciclo e cada vivência com os discentes.
MACRO ORGANIZAÇÃO DO CURSO: A organização de curso utilizada nessa pesquisa é apresentada
por Brien (1990) Les tableaux d`informação (Tabela de Informação). Tais tabelas apresentam informações
diversas sobre a Guerra contra Canudos e serão paulatinamente apresentadas aos jogadores.
De acordo com Brien, tal método apresenta de forma clara e objetiva os conteúdos no qual a pesquisa se
compromete, trazendo a tona conteúdos como localização geográfica e elementos étnicos, religiosos,
períodos históricos, rituais e costumes de cada povo estudado aqui. Conforme citado nos objetivos de
processo, essa pesquisa será feita em momentos distintos: 1. Explanação; 2. Diálogo; 3. Ciclos de aplicação
do RPG.
A tabela sintetizada do contexto ficará a disposição dos discentes para aprovação ou para que os mesmos
possam contribuir efetivamente fazendo as alterações que julgarem necessárias.
REFERÊNCIAS:
CALASANS, José. Cartografia de Canudos: 2. Ed. Salvador: Assembleia Legislativa, 2015.
CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Ediouro, 2003. (Coleção Prestígio).
HORCADES, Alvim Martins. Descrição de uma viagem a Canudos. Salvador: Editora da Universidade
Federal da Bahia, 1996.
JUNIOR, Antenor. Cartilha
2.ed.Salvador:[s.n],2008.27p.il.

de

Canudos:

111

anos

da

Guerra

de

Canudos,

1897-200.

MATTA, Alfredo Eurico Rodrigues. História da Bahia: Licenciatura em história. Salvador: Eduneb, 2013.
NEIVA, Luiz Paulo. Canudos uma nova batalha: 1. ed. Salvador: EDUNEB,
2017.
VIDAL, Eudes Mata. Aplicação do jogo RPG by moodle para aprendizagem sobre a guerra de
Canudos. 2013. 367 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2013. Disponível em:
<
http://www.cdi.uneb.br/pdfs/dissertacao/2013/eudes_mata_vidal.pdf>
Fonte: Autoria nossa
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5

METODOLOGIA

Esse capitulo trata do desenvolvimento metodológico da pesquisa, tendo como base a
proposta didática apresentada no capítulo 4 e em observância aos princípios constituidos na
articulação conceitual, sendo eles:
1) Inspirações Fundadoras: Considerou-se que esse processo de compreensão de
pertencimento, dentre outros princípios, foram construídos pelos sujeitos de maneira
individual e interativa através da aprendizagem de convivência mútua e coletiva;
2) Principio Socioconstrutivista: Sustentador do processo de construção ativado por
condições didáticas que projetam atitudes colaborativas, ativas e proativas dos
educandos em situações sociais contextualizadas historicamente;
3) Princípio de Sociedade em rede e jogos de RPG Dgital: Trazem as tecnologias da
informação através do Ambiente Virtual de Amprendizagem – AVA, mediado por
jogos digitais, no caso dessa pesquisa, utilizamos como instrumento mediador o jogo
digital de RPGAD Guerra de Canudos, e por fim;
4) Modelo da proposta didático pedagógica: Utilizando o jogo digital de RPGAD como
instrumento mediador no processo de ensino aprendizagem sobre a história da Guerra
contra Canudos, o sertão e o sertanejo e suas diversas facetas.
5.1 Categorias
Adotou-se aqui como método de análise as categorias qualitativas e quantitativas,
Acompanhameno (CA) e Referência (CR), utilizadas para identificar possíveis alterações e/ou
aprimoramentos na modelagem apresentada no capitulo 5, em que se fez uso do jogo digital
RPG Guerra de Canudos como instrumento mediador no processo de ensino/aprendizagem no
ensino de História, notadamente na História de Canudos.
Nos capítulos 3 e 4 a categoria de acompanhamento do jogo pode ser observada como
fator determinante de outros elementos eleborados e
colaborativa,

validados de forma conjunta e

precedidos da temática proposta apartir do seu problema, bem como, dos

objetivos gerais e específicos.
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5.1.1 Categorias de Acompanhamento
Com aplicação do jogo, seguindo todo o repertório metodológico, fincado na pesquisa
aplicação a categoria de acompanhamento baseou-se nos princípios abordados no capitulo 3 articulação conceitual, descritos de forma resumida a seguir:
Objetivo 1 – Realização de debate referente ao o contexto sócio-histórico, sobre o jogo e o
conteúdo a ser desenvolvido:[Descrição]: Diálogo com dicentes e docentes; apresentação do
contexto histórico com intervenções artísticas; apresentação da proposta do jogo e todas as
informações pertinentes para informação e posterior efetivação no jogo; roda de conversas
para diálogo sobre o material apresentado referente ao contexto e ao jogo; seleção de
discentes e docentes, utilizando como critério o interesse do implicado pela temática;
articulação dos encontros presenciais e via mediação tecnológica (teams, meet, whasApp ou
outro recurso indicado pelo grupo). [Procedimentos e Materiais]: Apresentação de power
point; projeção da tela do jogo;[Avaliação]: Participação e engajamento dos discentes.
Objetivo 2 – Realização de minicurso/oficinas, visita orientada por estudiosos da temática ao
Parque Estadual de Canudos/PEC e ao Memorial Antônio Conselheiro/MAC, roda de
conversas, e elaboração textual sobre a temática: [Descrição]: Minicurso sobre a temática
Canudos; visita orientada ao Parque Estadual de Canudos e ao Memorial Antônio
Conselheiro; roda

de conversa. [Procedimentos e Materiais]: Exibição de slides;

apresentação oral dos cenários da guerra contra Canudos; envio de textos, vídeos de curta e
longa duração utilizando o WhatsApp e/ou E-mails; encontro online com o professor da
disciplina de História de Canudos para discussão do material. [Avaliação]: Interação dos
participantes, análise dos impactos das vivências experimentas pelos implicados; avaliação
por parte do professor das disciplina.
Objetivo 3 - Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital, e nas rodas de
conversas, seguindo os princípios sociocontrutivistas de colaboração e interação. [Descrição]:
Ciclos de aplicação do jogo digital RPG CANUDOS; apresentação das regras; cadastro no
jogo através do App RPGAD ou da página www.canudos.rpgad.net.br; inserção na mesa do
jogo; criação dos respectivos personagens; criação de grupos de WhatsApp para sanar dúvidas
e possíveis

tensões; os jogadores poderão efetuar suas jogadas através do computador

convencional, bem como de tablets e smartphones com sistema operacional android e IOS,
tendo cada jogador um turno de até 03 minutos para realizar a jogada. A cada 5 jogadas
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avalia-se o andamento do jogo e os impactos do mesmo nos jogadores. [Procedimentos e
Materiais]: Acesso a plataforma do jogo via site ou App WhhatsApp. Mediação tecnológica
conforme acordado com o grupo. [Avaliação]: Analisa-se aqui a participação e as tomadas de
decisões em concordância com a temática.
Importante salientar que o design cognitivo do uso do RPG como instrumento
mediador no processo de ensino aprendizagem da história de Canudos é aqui repesentado por
esta categoria.
Foi possível por intermédio do guia para elaboração de proposta pedagógica
apresentado no capitulo III, identificar e traçar o caminho pra a avaliação prática da proposta
didática.
5.1.2 Categorias de Referência
Para analisar os comportamentos dos implicados nesta pesquisa utilizou-se as
categorias de referência, para isso, levou-se em consideração os pricípios observados no
capitulo III deste trabalho:
I.

Inspiraçoes Fundadoras

II.

Socioconstrutivismo

III.

Sociedade em Rede e Jogos de RPG Digital

IV.

Proposta didática Pedagógica utilizando o RPG
Dentro dessas Categorias de Referências, utilizou-se subcategorias mais específicas

para analisar com maior profundidade a efetividade da aplicação do jogo para o processo de
ensino/aprendizagem no ensino de história de Canudos, conforme apresentado no quadro 18.
Quadro 18 - Categorias de Referência e Acompanhamento
PRINCIPIOS
Pertencimento
Inspirações
Fundadoras
Criticidade
Histórica
Identificação

SUBCATEGORIAS
Observaremos esta categoria de acordo
com a relação dos implicados com tema e
sua
participação do nos cenários de
aprendizagem
Consideraremos o pensamento crítico do
participante e sua problematização sobre
a temática na avaliação de cada cenário.
Analisaremos através das tomadas de
decisão dos sujeitos durante a aplicado
do jogo digital RPG Guerra de Canudos
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Cooperação

Autonomia

Mediação

Apendizagem

Colaboração

Partindo
dos Interação
conceitosestabelecidos
capítulo
IV,
Sócioconstrutivismo no
analisaremos
a
ocorrência
dos
seguintes fenômenos,
durante a aplicação do
jogo
Interatividade

Mediação

Criação
Imaginação

Colaboração

Planejamento

Revisão

Caso surja algum problema no período
de aplicação do jogo, os implicados
poderão ser solidários entre si, almejando
a solução seja do ambiente virtual ou da
própria rodada do jogo

Compreende as tomadas de decisão dos
discentes dentro do jogo e na resolução
de possíveis tensões.
Considera-se que o dialogismo é um
elemento existente para o processo de
mediação nas diversas situações da
Campanha de Canudos .
Sendo o RPG Digital uma jogo onde os
participantes fazem o exercício de vir-aser o outro estimulando a criatividade e
a imaginação através de experiências
concretas, o jogo também estimula os
sentidos de colaboração e comunicação
seja nas ações do jogo ou nos diálogos
via chat, auxiliando assim, os discentes
no processo de ensino-aprendizagem da
temática abordada na execução do jogo
Analisaremos dentro do jogo digital RPG
CANUDOS as ações e interação social
entre os implicados.
Consideramos aqui a relação entre mestre
e jogadores e suas trocas de ideias
durante a execução do jogo e por
consequinte na construção ativa do
conhecimento sobre a história de
Canudos.
A
interatividade
será
observada
observada no nos cenários onde os
implicados dialoguem em busca de uma
solução
Considera-se que o dialogismo é um
elemento existente para o processo de
mediação nas diversas situações da
Campanha de Canudos .
Sendo o RPG Digital o jogo de
interpretação de papéis, compreende-se
aqui capacidade de criação-imaginação
– do participante desde o processo de
criação do personagem até sua atuação
dentro das expedições contra Canudos
Analisaremos dentro do jogo digital RPG
CANUDOS as ações e interação social
entre os implicados.
Envolve todo o processo desde a escolha
da temática à articulação dialogada de
das jogadas of-line, via mediação
tecnológica e presencial.
Envolve a análise dos cenários de
aplicação, sobretudo a avaliações com os
discentes da aplicação do jogo
Aborda o diálogo e a partilha entre
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mestre e jogadores, professor e aluno e
entre os próprios alunos, transformando
tal experiência num cenário de
aprendizagem comunitária
Caso surja algum problema no período
de aplicação do jogo, os implicados
Cooperação
poderão ser solidários entre si, almejando
a solução seja do ambiente virtual ou da
própria rodada do jogo
Consideramos aqui a relação entre mestre
e jogadores e suas trocas de ideias
Interação
durante a execução do jogo e por
consequinte na construção ativa do
conhecimento sobre a história de
Canudos.
A interatividade será observada na
Interatividade
execução do RPG CANUDOS durante as
batalhas onde os implicados dialoguem
em busca de uma solução
Tratando-se da História de Canudos
tema instigante para as mais diversas
Interdisciplinaridade disciplinas e cenários, busca-se aqui
elementos capaz de superar na prática a
desarmonização
da
troca
de
conhecimentos.
Sendo o RPG Digital uma jogo onde os
participantes fazem o exercício de vir-aser o outro estimulando a criatividade e
a imaginação através de experiências
Aprendizagem
concretas, o jogo também estimula os
sentidos de colaboração e comunicação
seja nas ações do jogo ou nos diálogos
via chat, auxiliando assim, os discentes
no processo de ensino-aprendizagem da
temática abordada na execução do jogo
Socialização

Sociedade em Rede e
Jogos de RPG
Digital/
Propostadidática
Pedagógica
utilizando o RPG

CATEGORIAS DE ACOMPANHAMENTO – CA
CENÁRIOS
CENÁRIO 1

CENÁRIO 2

CENÁRIO 3

PROPROSTA DIDÁTICA
Promover debate sobre o contexto sócio-histórico, sobre o jogo
e o conteúdo a ser desenvolvido
Organização de Minicurso/oficinas, visita orientada por
estudiosos da temática ao Parque Estadual de Canudos/PEC e
ao Memorial Antônio Conselheiro/MAC, roda de conversa, e
elaboração textual sobre a temática.
Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital , nas
rodas de conversa seguindo os princípios sociocontrutivistas de
colaboração e interação.

Fonte: Autoria nossa

5.2 Campos de Aplicação e Paticipantes do RPG Guerra de Canudos

Tratando-se de uma pesquisa fincada no método DBR, é de suma relevância a
demarcarção do lócus da pesquisa, visto que essa delimitação é essencial para o
desenvolvimento e resultados obtidos.
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A priori, em diálogo com o Nucleo de Robótica de Canudos, estabeleceu-se como
Campo de Aplicação desta pesquisa as escolas EMMJSA, CECG e CELC localizadas na
sede do município, alunos residentes na sede e muitos na zona rural, sendo alguns deles
participantes

efetivos

do

curso

de

robótica.

Identificamos

nessses

cenários

a

pluriculturalidade expicitada no contexto apresentado nos capítulos 1 e 2. Após live realizada
na ABED sobre Práticas Pedagógicas EaD com Jogos Digitis RPG, realizada em 09/04/2021,
posteriormente

surpreendeu-nos

positivamente,

declarações

de

professores

locais,

participantes do referido evento, demonstrando interessse efusivo em conhecer o RPG .
Acresça-se que a aplicação do jogo estava prevista para fevereiro de 2021, no entanto,
devido à segunda onda da pandemia da COVID-19 fez-se necessária uma mudança no
cronograma e no planejamento da aplicação.
É importante salientar que o critério de seleção, tanto para docentes, quanto para
discentes, foi a manifestação de todos pela curiosidade e interesse pela temática Canudos. A
média de idade dos implicados nesta pesquisa oscilou entre 14 e 50 anos. Os impllicados são
estudantes e professores das escolas EMMJSA, CECG e do CELC.
5.2.1 Organização do jogo
O jogo foi organizado na proposta didática em 03 etapas. Na primeira etapa foi
apresentado virtualmente para discentes e presencialmente para docentes, o contexto sóciohistório da comunidade de Belo Monte e o seu vicejar na contemporaneidade e o plano
didático, momento em que os sujeitos implicados tiveram a função de analisar e validar,
ficando livres para fazerem as alterações necessárias, tornando-se co-autores da solução do
jogo RPG CANUDOS.
A segunda etapa foi marcada por uma oficina com distribuição da Revista Canudos,
para leitura e aprofundamento do estudo. Em seguida,

realizou-se uma visita virtual

orientada ao Parque Estadual de Canudos, Memorial Antônio Conselheiro e Museu João de
Régis; discentes e docentes fizeram intervenções durante a atividade, culminando com uma
roda de conversas sobre as experiências compartilhadas nesses momentos.
Na terceira etapa, os sujeitos fizeram o exercício de vir-a-ser o outro como se fossem
partícipes das Expedições Militares contra Canudos no final do século XIX. Após 5 e 6
rodadas do jogo, realizou-se um momento de conversa via mediação tecnológica, através do
aplicativo Meet, para avaliação do jogo e para resolução de possíveis tensões. A avaliação
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final desta etapa aconteceu mediada por tomadas de decisões dentro do jogo, das rodas de
conversas, chat e WhatsApp. Pelas características do jogo, os grupos de aplicação foram
formados por 7 e 8 participantes, mediados por um mestre. Importante ressaltar que com o
grupo de professores foi possível aplicar somente a primeira expedição, com o grupo de
alunos a 1ª e 2º expedição.

5.3 Levantamento de dados
Apresenta-se aqui os instrumentos utilizados como banco de dados dos processos
cognitivos presentes na aplicação do jogo RPG Guerra de Canudos, para coleta de dados fezse uso do whatsapp e do próprio jogo.
Ressalta-se que o uso do whatsapp nesta pesquisa aconteceu por esse App ser um
instrumento alternativo de comunicação no processo de coleta de dados nos cenários de
aprendizagem. O grupo foi criado e instruído sobre as atividades na modalidade presencial e
EaD, utilizou-se também para compartilhamento de conteúdos, links, textos e tutoriais para
diálogos e esclarecimentos de possíveis dúvidas e tensões. Consideramos este aplicativo uma
excelente ferramenta para o levantamento de dados.
As mesas de aplicação do RPG Guerra de Canudos também foram utilizadas como
instrumento de análise, tendo em vista que esse é o espaço onde os jogadores efetuam todas as
ações do jogo, ações exportadas posteriormente no formato de PDF, facilitando o processo de
análise dos dados. De acordo com Costa (2021), o RPG Play configura-se como um dos
instrumentos de coleta de dados do RPG, em teste, logo, esse instrumento serviu apenas para
coleta de jogos referente ao jogo.
Mediados por esses instrumentos, buscou-se analisar e comprovar a eficácia do jogo
no processo de ensino/aprendizagem no ensino de História de Canudos. Tais instrumentos
também serviram para filtrar elementos para futuras aplicações.
5.4 Critérios de Análise

Definiu-se aqui os critérios para a análise dos resultados obtidos na aplicação do jogo
e na eficiência da proposta didática apresentada nessa pesquisa, conforme capitulo 5, quadro
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16. Para tal, adotamos as Categorias

de

Acompanhamento (CA) e as Catégorias de

Referência (CR), usando como base os princípios elencados no capitulo 3.
A aplicação, conforme já mencionada, aconteceu com docentes e discentes das escolas
EMMJSA, CECG e CELC. Reforçando que, apesar do crescimento desmedido do COVID19, em que muitos dos implicados nesta pesquisa e/ou seus familiares foram contaminadas
com o vírus, conseguimos efetuar com êxito os ciclos de aplicação. No entanto, fez-se
necessário uma adaptação do formato presencial para o virtual, nesse sentido, salienta-se o
apoio do Campus Avançado de Canudos, na pessoa do Diretor Prof. Luiz Paulo Neiva, que
cedeu à pesquisadora vídeos da visitas orientadas ao PEC, MAC e ao MRJ, viabilizando
assim, a processo de aplicção.
Para cada categoria de levantamento de dados analisamos se houve ou não êxito na
categoria acompanhada

nos cenários projetados. Avaliamos de forma específica cada

instrumento de levantamento de dados.


WhatsApp: Obersevou-se aqui as trocas de mensagens entre os sujeitos implicados,
buscando elementos associados às categorias de levantamento de dados. Observamos
o percentual de alunos que adicionaram mensagens associadas às categorias citadas,
em que

50%

será considerado satisfatório e mais que 50% + 1 ainda mais

satisfatório.


O Jogo: Neste instrumento, observamos o chat e as tomadas de decisão dentro do
jogo. Para facilitar o processo de análise, exportamos as jogadas. Após exportar as
conversas no formato de PDF, analisamos as mensagens postadas, observando a
ligação com as categorias de levantamento de dados. Para tanto, fez-se necessário
uma reorganização da nossa modelagem , mais uma vez, devido ao agravamento da
pandemia e os impactos dela na vida dos sujeitos implicados. Dessa forma,
dialogando com a metodologia DBR e com as diversas possibilidades de aplicação,
aderimos a mediação tecnológica como base para execução da aplicação do jogo.
Nesse instrumento também

foi possível observar o percentual de alunos que

adicionaram mensagens associadas às categorias citadas, em que mais de 50% será
considerado satisfatório e 50% + 1 ainda mais satisfatório.
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Definidos os critérios de análise e o formato de avaliação das categorias de
acompanhamento são apresentados no capítulo 6
conformidade com os critérios pré estabelecidos.

os resutados das aplicações em
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6

ANÁLISE DA PROPOSTA DIDÁTICA

Seguindo o todo repertório metodológico fincado na pesquisa aplicação, valendo-nos
dessa didática, almejamos com aplicação do jogo, que o RPG seja um elemento facilitador da
compreensão crítica da história de Canudos; que o instrumento utilizado seja capaz de ser
reelaborado pelos discentes a partir dos novos estudos estimulados pela eficácia do jogo; que
o jogo seja não apenas um atrativo de entretenimento fortuito, para se constituir em uma
ferramenta pedagógica para o enriquecimento intelectual; que os professores e discentes
consigam interagir na perspectiva de uma relação virtuosa no estilo “ganha-ganha”; que esse
processo possa aderir fortemente à formação de um polo de conteúdos e negócios robóticos a
partir do Núcleo de Robótica de Canudos (UNEB/Campus Party/Secti/Prefeitura Municipal),
evoluindo para criação de startups, objetivando a criação de emprego e renda nesse território
com imensas fragilidades socioeconômicas.
Dessa forma, nos dedicamos neste capítulo a análise dos resultados das aplicações do
jogo virtual de RPG Guerra de Canudos, para isso, avalia-se os parâmetros das categorias de
Acompanhamento e de Referência, estabelecidas no capítulo 5, a modelagem da proposta
didática elaborada no quadro 16, do capitulo 4 , além dos princípios teóricos e metodológicos
abordados na articulação conceitual, capitulo 3.
Os achados da pesquisa foram obtidos de acordo com o acompanhamento das CA e
CR, aqui utilizadas para análise da eficiência da proposta didática, utilizando como
instrumento mediador no processo de ensin/aprendizagem o jogo digital RPG Canudos.
Como discorrido em capítulos anteriores, este trabalho adota como metodologia a
DBR, e para melhor entendimento das análises dos resultados e distinção das demais
metodologias, dialoga-se com Matta, Silva e Boaventura (2014, p. 23-36) ao abordarem sobre
os principais outputs da DBR:
1. Resultados na forma de contribuição à teoria: Enquanto as pesquisas clássicas se
preocupam em testar e provar hipóteses, com etapas fixas, planejadas e padronizadas,
sendo possível a reprodução na íntegra por outros pesquisadores, a DBR se preocupa
com o teste dos princípios teóricos na prática, os princípios de design são sempre
passíveis de análise e crítica, exigindo da pesquisa uma constante revisão sucessiva e

107

processual (redesign), que é replanejada a partir dos indicadores de sucesso ou
insucesso apresentados na prática.
2. Resultados de âmbito social e comunitário educacional: Diferenciando dos
métodos tradicionais, em que os assuntos são apresentados de forma isolada, não
ocorrendo interação entre os estudantes, professor e especialista, sendo que o material
a ser aprendido é apresentado por texto ou vídeo, na DBR, as experiências de projeto
são definidas considerando o contexto dos sujeitos, no qual a interação acontece
naturalmente como uma sala de aula. Esse diálogo com a comunidade implicada em
seus problemas concretos faz com que a DBR refine seus procedimentos e os
resultados, validados por essa mesma comunidade, atendam ás dificuldades das práxis
educacionais do contexto pesquisado.
3.

O desenvolvimento e habilitação dos engajados: No método tradicional, o
pesquisador toma todas as decisões sobre a pesquisa e análise dos dados a fim de
manter o controle do que acontece. Na DBR, os sujeitos implicados participam do
processo de decisão sobre os próximos passos do projeto ao trazerem as suas
experiências e análises sobre a pesquisa, sendo que os estudos e resultados
desenvolvidos são transportados para sua prática social.
6.1 Relatos da Experiência Prática
Devido à pandemia que assolou o mundo nos últimos dois anos, algumas mudanças

foram necessárias, sobretudo, no que tange aos encontros programados no formato presencial.
Algumas adaptações foram realizadas no âmbito pedagógico incluindo o uso de tecnologias
da informação e comunicação, logo nos primeiros momentos, o processo foi intermediado
entre encontros presenciais e on-line por meio de ferramentas como o Meet, Teams, Zoom e
o Whatsapp.
Os momentos iniciais para o processo de aplicação da nossa proposta didática e dos
ciclos do Role Playing Game, deu-se após a qualificação, seguindo os critérios estabelecidos
no cenário 1, quando foi realizado um encontro presencial com 15 (quinze) docentes, para
apresentação e diálogo sobre o contexto sócio histórico, sobre o jogo e o conteúdo
desenvolvido na aplicação do jogo digital. No decorrer da discussão, observou-se o interesse
de uma parcela dos participantes, no entanto,

alguns não demonstraram interesse, fato
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evidenciado posteriormente nos diálogos via whatsapp e na ausência desses nos encontros
remotos. Dos 15 (quinze) participantes 7 (sete) permaneceram ativos.
O contato com os discentes se deu por intermédio e escolha dos professores. O
encontro para realização do primeiro cenário aconteceu via mediação tecnológica zoom, com
a participação de 4 (quatro) alunos da Escola Modelo Maria José de Sousa Alves/EMMJSA e
4 (quatro) alunos do Centro Educacional Cardoso Gama/CECG, todos estes cursando o
Ensino Fundamental. Um outro grupo de 6 ( seis) jovens ficaram curiosos e nos procuraram
após ouvir sobre o jogo, tais jovens demonstraram interesse em conhecer melhor a história de
Canudos. Importante ressaltar que

3 (três) deles são alunos do Colégio Estadual Luiz

Cabral/CELC e estão no Ensino Médio, e 3 (três) são alunos na cidade de Pilar/BA e estão no
Ensino Fundamental. No primeiro momento surgiram algumas dificuldades com acesso a
internet, celular sem memória para baixar o aplicativo, gerando um certo desânimo. Como
forma de amenizar as tensões, colocou-se a disposição o Núcleo de Robótica, informando os
critérios e as normas da OMS devido a pandemia. Dos 14 (quatorze) alunos, 10 (dez)
permaneceram ativos, a princípio divididos em dois grupos de 5 (cinco) nas mesas do jogo e,
posteriormente, com desistência de dois destes alunos por questões de dificuldade de acesso a
internet, transformamos em um único grupo com 8 discentes.
O segundo cenário foi realizado durante a II Feira Literária de Canudos/FLICAN,
ocasião em que docentes e discentes aprofundaram o estudo do contexto e apresentaram os
resultados em forma de versos, cordel, músicas e apresentações teatrais. Durante a FLICAN,
os docentes e discentes também puderam fazer uma visita virtual guiada ao Parque Estadual
de Canudos, Memorial Antônio Conselheiro e ao Museu João de Régis, recém-inaugurado.
Ainda participaram de mesas com discussões aprofundadas sobre o tema Canudos.

Essas

atividades podem ser acompanhadas no canal do Youtube do Campus Avançado de Canudos
através do link: CAMPUS UNEB CANUDOS - YouTube. No dia 05 de outubro, data em que
celebramos memória do fim da guerra contra Canudos, realizou-se um encontro com discentes
e docentes do Centro Educacional Cardoso Gama, momento em que dialogamos sobre o a
guerra contra Canudos para além do episodio das madeiras e finalizamos com um bate papo
sobre a experiência do jogo.
Para realização do terceiro cenário, o encontro com os professores foi realizado no
formato presencial, no Núcleo de Robótica do Campus Avançado da UNEB em Canudos. Na
ocasião, contamos com participação on-line do Professor Alfredo Matta, orientador desta
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pesquisa. Na oportunidade, o orientador relatou sobre a importância da participação dos
professores nesta pesquisa e das diversas possibilidades pedagógicas do RPG, seguimos o
encontro apresentando a plataforma do jogo através do site (www.canudos.rpgad.net.br) e o
aplicativo disponível para dispositivos com o sistema operacional android (RPGAD – Apps
no Google Play) e IOS (RPGAD na App Store (apple.com), ambos desenvolvidos pela
SOTEROTECH. No momento criou-se a mesa do jogo, conversamos sobre regras do RPG e
criamos um personagem e sua ficha como exemplo para que os professores pudessem criar os
seus posteriormente. Alguns deles usaram seus celulares e/ou computadores disponíveis no
Núcleo de Robótica e se mostraram interessados e animados, outros disseram que criariam
seus personagens em casa e outros, ainda, que teriam dificuldades de baixar aplicativo ou
jogar através do site. As conversas seguintes aconteceram via whatsapp e alguns professores
demonstraram dificuldades para efetuar login, criar personagem, no manuseio do aplicativo e
do site. Para solucionar as dificuldades, produziu-se pequenos tutoriais disponibilizados via
whatsapp para viabilizar o andamento do jogo. Dos 15 (quinze) inseridos na mesa, apenas 7
(sete) criaram login e personagens, o processo foi bastante lento, visto o aguardo dos demais
integrantes para o início das aventuras. É relevante salientar que além da dificuldade citada,
alguns problemas com aplicativo foram surgindo: muitas ferramentas sem funcionar
corretamente; jogadas sendo apagadas pelo sistema; personagens sem conseguir realizar
ataques; ausência dos nomes fictícios dos personagens. Essas falhas foram devidamente
enviadas pelo whatsapp para o suporte técnico da SOTEROTECH e demandava alguns dias
até a solução, causando atraso, o que culminou com o desânimo no grupo. O aplicativo
precisou ser desinstalado e reinstalado algumas vezes até conseguirmos jogar sem
interrupções.
O encontro com os discentes aconteceu via medição tecnológica Meet, pois muitas
informações como textos, pequenos tutorias, link de acesso ao jogo pelo site e pelo aplicativo,
já haviam sido disponibilizados previamente pelo whatsapp, os alunos já tinham efetuado seus
cadastros e alguns até criado seus respectivos personagens, os que ainda não tinham criado
contaram com o apoio dos demais colegas, neste momento eles se divertiam traçando o perfil
dos seus personagens, selecionando avatar e criando uma história de vida para aqueles que os
representariam durante as aventuras. O final do encontro foi marcado por uma avaliação na
qual cada um ficou livre para fazer suas colocações. O início da aventura aconteceu no dia
seguinte e o grupo encontrou as mesmas dificuldades citadas nos episódios com os docentes,
no entanto, por sugestão dos alunos, realizou-se mais um encontro via Meet para jogarmos
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juntos e posteriormente avaliarmos o aplicativo. Durante as jogadas, os próprios estudantes
iam buscando meios para solucionar as limitações existentes no aplicativo e no software.
Alguns alunos tiveram dificuldades de participar do encontro por conta da dificuldade com a
conexão e os que estavam com problemas com o aparelho usaram aparelhos dos pais, dos
irmãos ou de alguém próximo. Dessa forma, embora com algumas dificuldades foi possivel
realizar com êxito os 03 (três) cenários de aprendizagem.

6.2 Análises da Proposta Didática: Categorias de Análise e Categorias de Referência
Analisaremos agora a modelagem da proposta didático-pedagógica, desenvolvida
nesta pesquisa utilizando o jogo digital de RPG como instrumento mediador do ensino de
História de Canudos. Dessa forma, as avaliações foram realizadas observando cada
instrumento de análise, fincado nos 3 (três) cenários de aprendizagens elencados no capitulo
4, quadro 17. Como já mencionado, adotou-se as categorias de referência, conforme
estabelecidas nos princípios estudados no capitulo 3, e critérios de análises realizados no
capitulo 5. Logo, os quadros 19 e 20 elencam os resultados dos grupos de aplicação.
Definimos em diálogo, através de uma votação com os dois grupos (aluno e professores),
nomes para identificarmos os respectivos grupos. Os professores escolheram o nome Canudos
Vive e os discentes grupo Caraibeiras – de acordo com a adolescente a indicação do nome se
deu pelo fato da Caraibeira (ou ipê amarelo) ser bela e resistente. Para identificar
individualmente o professor utilizaremos P1, P2, P3 e assim , consequentemente, para o
estudante utilizaremos E1, E2, E3 e assim sequencialmente.
Quadro 19 - Instrumento de Análise 1
WHATSAPP
CENÁRIO 1: Promover debate sobre o contexto sócio histórico, sobre o jogo e o conteúdo a ser
desenvolvido
CATEGORIAS DE
AVALIAÇÃO
ANÁLISE
REFERÊNCIA
Grupo Canudos Vive
Identificamos sentimento de
pertencimento em 6 dos 7
participantes
Satisfatório em ambos os grupos
Pertencimento
Grupo Caraibeiras
Identificamos sentimento de
pertencimento e 5 dos 8 participantes
Não é possível identificar essa
_________
categoria no whatsApp
Criticidade Histórica
Grupo Canudos Vive
Identificamos sentimento de
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Identificação

Cooperação

pertencimento em 5 dos 7
participantes
Grupo Caraibeiras
Identificamos sentimento de
pertencimento e 6 dos 8 participantes
Grupo Canudos Vive:
Ocorreu cooperação entre 6 dos sete
participantes
Grupo Caraibeiras
Ocorreu cooperação entre todos os
participantes

Satisfatório em ambos os grupos

Satisfatório em ambos os grupos

Grupo Canudos Vive:
Não essa categoria em nenhum dos
participaantes

Grupo Canudos Vive:
Não satisfatório

Grupo Caraibeiras:
Ocorreu autonomia entre todos os
participantes
Grupo Canudos Vive:
Não identificamos mediação
Grupo Caraibeiras:
Ocorreu mediaçãoentre 5 dos 8
participantes

Grupo Caraibeiras:
Satisfatório

Autonomia

Mediação

Colaboração

Interação

Grupo Canudos Vive:
Identificamos colaboração entre 4 dos
7 participantes
Grupo Caraibeiras:
Identificamos colaboração entre todos
os participantes
Grupo Canudos Vive:
Identificamos eventos de interação
entre todos os participantes
Grupo Caraibeiras:
Identificamos eventos de interação
entre 7 dos 8 participantes

Grupo Canudos Vive:
Não Satisfatório
Grupo Caraibeiras:
Satisfatório

Satisfatório em ambos os grupos

Satisfatório em ambos os grupos

Não é possível identificar essa
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Criação – imaginação
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Planejamento
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Revisão
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Socialização
__________
categoria no whatsApp:
Não é possível identificar essa
Interdisciplinaridade
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Aprendizagem
__________
categoria no whatsApp
Cenário 2: Visita orientada por estudiosos da temática ao Parque Estadual de Canudos/PEC ao Memorial
Interatividade

Antônio Conselheiro/MAC e roda de conversa.
CATEGORIAS DE
REFERÊNCIA
Pertencimento

AVALIAÇÃO

ANÁLISE

Não é possível identificar essa
categoria no whatsApp

__________
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Criticidade Histórica
Identificação

Cooperação

Não é possível identificar essa
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
categoria no whatsApp
Grupo Canudos Vive:
Houve cooperação apenas entre dois
dos 7 participantes
Grupo Caraibeiras
Houve cooperação em todos os
participantes

__________
__________

Satisfatório em ambos os grupos

Não é possível identificar essa
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Mediação
__________
categoria no whatsApp
Grupo Canudos Vive:
Houve cooperação em todos os
Satisfatório em ambos os grupo
Colaboração
participantes
Grupo Caraibeiras
Houve cooperação em todos os
participantes
Não é possível identificar essa
Interação
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Interatividade
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Criação – imaginação
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Planejamento
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Revisão
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Socialização
__________
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
Interdisciplinaridade
__________
categoria no whatsApp
Grupo Canudos Vive:
Grupo Canudos Vive:
Não Identificamos aprendizagem
Não satisfatório
entre os participantes
Aprendizagem
Grupo Caraibeiras
Identificamos aprendizagem em todos
Grupo Caraibeiras
os participantes
Satisfatório
Cenário 3: Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital, nas rodas de conversa seguindo os
Autonomia

princípios sociocontrutivistas de colaboração e interação.
CATEGORIAS DE
REFERÊNCIA
Pertencimento
Criticidade Histórica
Identificação

Cooperação

AVALIAÇÃO

ANÁLISE

Não é possível identificar essa
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
categoria no whatsApp
Não é possível identificar essa
categoria no whatsApp
Grupo Caraibeiras
Ocorreu cooperação em 6 dos 7
participantes
Grupo Caraibeiras:
Ocorreu cooperação em 6 dos 8
participantes

__________
__________
__________

Satisfatório em ambos os grupos
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Autonomia

Mediação

Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
para identificar autonomia
Grupo Caraibeiras
Ocorreu autonomia em todos os
participantes
Grupo Canudos Vive:
Ocorreu mediação entre 6 dos
Grupo Caraibeiras
Não identificamos mediação entre os
participantes
Grupo Canudos Vive:
Ocorreu colaboração em 5 dos 7
participantes
Grupo Caraibeiras
Ocorreu colaboração em todos os
participantes

Colaboração

Interação

Interatividade
Criação – imaginação
Planejamento
Revisão
Socialização
Interdisciplinaridade
Aprendizagem

Grupo Canudos Vive:
Ocorreu interação em 6 dos 7
participanntes
Grupo Caraibeiras
Ocorreu interação em 7 dos 8
participantes
Não é possível avaliar esse cenário
whatsapp
Não é possível avaliar esse cenário
whatsapp
Não é possível avaliar esse cenário
whatsapp
Não é possível avaliar esse cenário
whatsapp
Não é possível avaliar esse cenário
whatsapp
Não é possível avaliar esse cenário
whatsapp
Não é possível avaliar esse cenário
whatsapp

Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
Grupo Caraibeiras
Satisfatório
Grupo Canudos Vive:
Satisfatório
Grupo Caraibeiras:
Não satisfatório

Satisfatório em ambos os grupos

Satisfatório em ambos os grupos

no

__________

no

__________

no

__________

no

__________

no

__________

no

__________

no

__________

Fonte: Autoria nossa

O instrumento 2 - O jogo será analisado no quadro 19 levando em consideração os
mesmos elementos de análise do instrumento 1 – WhatsApp, seguindo os parâmetros de
análise conforme capítulo V.
Quadro 20 - Instrumento de análise 2
O JOGO
CENÁRIO 1: Promover debate sobre o contexto sócio histórico, sobre o jogo e o conteúdo a ser
desenvolvido
CATEGORIAS DE
AVALIAÇÃO
ANÁLISE
REFERÊNCIA
Pertencimento

Não é possível avaliar esse cenário no
jogo

__________
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Criticidade Histórica

Identificação

Não é possível avaliar esse cenário no
jogo

__________

Não é possível avaliar esse cenário no
jogo

__________

Não é possível avaliar esse cenário no
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Autonomia
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Mediação
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Colaboração
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Interação
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Interatividade
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Criação – imaginação
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Planejamento
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Revisão
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Socialização
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Interdisciplinaridade
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Aprendizagem
__________
jogo
Cenário 2: Organização de Minicurso/oficinas, visita orientada por estudiosos da temática ao Parque
Estadual de Canudos/PEC e ao Memorial Antônio Conselheiro/MAC. Roda de conversa.
CATEGORIAS DE
AVALIAÇÃO
ANÁLISE
REFERÊNCIA
Pertencimento
Não é possível avaliar esse cenário no
__________
jogo
Criticidade Histórica
Não é possível avaliar esse cenário no
__________
jogo
Identificação
Não é possível avaliar esse cenário no
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Cooperação
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Autonomia
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Mediação
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Colaboração
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Interação
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Interatividade
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Criação – imaginação
__________
jogo
Cooperação
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Não é possível avaliar esse cenário no
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Revisão
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Socialização
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Interdisciplinaridade
__________
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
Aprendizagem
__________
jogo
Cenário 3: Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital, nas rodas de conversa seguindo os
princípios sociocontrutivistas de colaboração e interação. Roda de conversa para avaliação.
CATEGORIAS DE
AVALIAÇÃO
ANÁLISE
REFERÊNCIA
Não é possível avaliar esse cenário no
Pertencimento
__________
jogo
Planejamento

Criticidade Histórica

Identificação

Cooperação

Autonomia

Mediação

Colaboração

Interação

Não é possível avaliar esse cenário no
jogo
Não é possível avaliar esse cenário no
jogo
Grupo Canudos Vive:
Identifacamos ações de cooperação
entre todos os participantes
Grupo Caraibeiras:
Identifacamos ações de cooperação
entre todos os participantes
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
para identificar autonomia
Grupo Caraibeiras:
Identificamos autonomia entre todos
os participantes
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
para identificar mediação entre os
participantes
Grupo Caraibeiras:
Ocorreu mediação entre todos os
participantes
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
para identificar colaboração entre os
participantes
Grupo Caraibeiras:
Houve eventos de colaboração entre
todos os participantes
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
para identificar interação entre os
participantes
Grupo Caraibeiras:
Houve interação entre todos os
participantes
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes

__________

__________

Satisfatório em ambos os grupos

Grupo Canudos Vive:
Não satisfatório

Grupo Caraibeiras:
Satisfatório
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes

Grupo Caraibeiras:
Satisfatório
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
para identificar

Grupo Caraibeiras:
Satisfatório
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes

Grupo Caraibeiras:
Satisfatório
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
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Interatividade

Criação - imaginação

Planejamento

Socialização

Interdisciplinaridade

Aprendizagem

para identificar interatividade entre os
participantes
Grupo Caraibeiras:
Ocorreu interatividade entre todos os
participantes
Grupo Canudos Vive:
Ocorreu eventos criação-imaginação
entre todos os participantes
Grupo Caraibeiras:
Ocorreu eventos de criaçãoimaginação entre todos os
participantes
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
para identificar planejamento entre os
participantes
Grupo Caraibeiras:
Houve planejamento entre todos os
participantes
Grupo Canudos Vive:
Não identificamos eventos de
socialização
Grupo Caraibeiras:
Houve socialização entre todos os
participantes
Não é possível identificar essa
categoria no jogo
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes
para identificar aaprendizagem entre
os participantes
Grupo Caraibeiras:
Identificamos aprendizagem em todos
os participantes

Grupo Caraibeiras:
Satisfatório

Satisfatório em ambos os grupos

Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes

Grupo Caraibeiras:
Satisfatório
Grupo Canudos Vive:
Não satisfatório
Grupo Caraibeiras:
Satisfatório
__________
Grupo Canudos Vive:
Não houveram jogadas suficientes

Grupo Caraibeiras:
Satisfatório

Fonte: Autoria nossa

Após análise dos resultados da aplicação com os respectivos grupos, verifica-se a
importância

da

elaboração

de

uma

proposta

didático-pedagógica

fincada

no

socioconstrutivismo, tendo como instrumento mediador jogos virtuais de RPGAD, para o
ensino de História, neste caso, para o ensino de História de Canudos. Diferente do modelo de
ensino tradicional focado no docente, a proposta elaborada nesta pesquisa se contrapõe a esse
formato e adota um modelo centrado no discente. Nos jogos de RPG e, especificamente, na
aventura Guerra de Canudos, os personagens jogadores são protagonistas da sua história,
logo, nesse sentido, os jogadores são instigados a uma produção coletiva e colaborativa do
conhecimento. Além do mais, por ser o RPGAD um jogo em que o personagem faz o
exercício de vir-a-ser o outro, ou seja, os jogadores são colocados num outro contexto e, por
conseguinte, num cenário diferente do cenário da vida real, realizando assim um processo
concreto de aprendizagem.
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Para além dos desafios encontrados por conta da pandemia, outra dificuldade
experimentada nesta pesquisa foi a resistência de alguns professores com o uso das
tecnologias. Pelo que foi possível observar e explicitado claramente por alguns participantes
essa resistência se intensificou com a chegada da COVID-19 e a imposição de um formato de
ensino síncrono/assíncrono e a pouca relação deles com as ferramentas mediadoras desse
novo formato de ensino nesta realidade. Dessa forma, a efetivação do processo do terceiro
cenário se tornou muito mais complicado, fazendo-nos repensar o formato. Devido a essa
problemática, na aplicação com docentes não obtivemos jogadas suficientes para analisar
determindas categorias.
Outro elemento provocador foi a dificuldade de encontros presenciais com os
discentes, tornando desafiador o processo de engajamento desses adolescentes, no entanto,
percebia-se que iam progredindo a cada encontro, contornando e criando entre eles soluções
para as questões que iam surgindo. Importante salientar que mesmo com a dificuldade em
realizar encontros presenciais, esses adolescentes se mostraram extremamente comprometidos
em todos os cenários de aplicação.
Após análise dos grupos e de todo o ocorrido nos cenários de aplicação, decidiu-se
fazer algumas alterações no segundo cenário, sugerindo um curso de formação em RPG para
todos os professores do município, sobretudo que tiverem interesse, para que possam se
engajar com a ferramenta, compreendendo suas possibilidades pedagógicas e passando a
utilizar o RPGAD digital como um instrumento mediador das suas atividades enquanto
docentes.
Diante das análises e dos resultados aqui apresentados julgamos que atendemos de
maneira satisfatória ao objetivo dessa pesquisa, no entanto, devido as divesas situações
elencadas, faz-se necesserio algumas alterações

no quadro da nossa proposta didática

socioconstrutivista utilizando o jogo digital RPGAD. Dessa forma, apresentamos a seguir a
nossa versão final no quadro 21 . Ainda ressaltamos que dados como diálogos no whatsapp e
as jogadas realizadas no ambiente virtual do RPGAD Guerra de Canudos estarão nos anexos.
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Quadro 21 - Proposta didático pedagógica - Versão final
DADOS DA ESCOLA E ESTUDANTE
Centro Eduacional Cardoso Gama
Colégio Modelo Maria José de Sousa Aves
Colégio Estadual Luiz Canudos
TURNO: Matutino e ANO: 8º e 9º e ESTUDANTE:
Vespertino
3º ano
PROFESSORA: Elane Santos Geraldo
PÚBLICO PARTICIPANTE:
Estudantes do 8º e 9º ano do Centro Eduacional Cardoso Gama, da Colégio Modelo Maria José de Sousa Aves
e alnos do 3º ano do Colégio Estadual Luiz Cabral.
NECESSIDADE A QUE RESPONDE O CURSO:
A necessidade dos estudantes das respectivas escolas em conhecer e aprender sobre a Guerra contra Canudos.
OBJETIVOS GLOBAIS:
Contribuir para que os participantes apendam sobre a história de Canudos e desenvolvam um pensamento
critico, tornando-se assim sujeitos com sentimento de pertencimento e conhecimento da história de Canudos e
capazes de contribuir com a preservação da memória e da história da Guerra de Canudos.
OBJETIVOS DE PROCESSOS:
 Promover debate sobre o contexto sócio-histórico, sobre o jogo e o conteúdo a ser desenvolvido;
 Visita orientada por um guia de turismo ou estudioso da área ao Parque Estadual de Canudos/PEC, ao
Memorial Antônio Conselheiro/MAC e ao Museu João de Régis/MJR e roda de conversa.
 Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital, nas rodas de conversa seguindo os princípios
sociocontrutivistas de colaboração e interação;
ELEMENTOS DE CONTEÚDOS:
 Exposição do contexto histórico para os discentes e docentes para que os mesmos possam validar ou
não.
 Apresentação do docente sobre a temática a ser abordada
- Oficina presencial ou virtual com historiador
- Roda de conversa sobre a oficina e sobre a vista orientada ao PEC e ao MAC.
 Aplicação dos ciclos do jogo RPG.
OBJETIVOS TERMINAIS E CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM:
Objetivo 1: Promover debate sobre o contexto sócio-histórico, sobre o jogo e o conteúdo a ser desenvolvido.
[descrição]: Realizar junto aos docentes a seleção do/s grupo/s, participantes que tenham interesse em discutir e
conhecer melhor a história de Canudos através do jogo digital RPG Guerra de Canudos. Reunir o grupo e
apresentar presencialmente ou via mediação tecnológica os quadros síntese do contexto histórico.
[Procedimentos e Materiais]: Disponibilizar previamente os capítulos de contexto, Cartilha Canudos e
Cartografia de Canudos , ink do filme Guerra de Canudos, via e-mail ou whatsapp e realizar discussão sobre a
temática em encontro presencial ou via mediação tecnológica, podendo dar continuidade via whatsapp.
[Avaliação]: Será considerada como avaliação a participação e o pensamento crítico desenvolvido por cada
participante.
Objetivo 2: Visita orientada por um guia de turismo ou estudioso da área ao Parque Estadual de Canudos/PEC,
ao Memorial Antônio Conselheiro/MAC e ao Museu João de Régis/MJR e roda de conversa. [Descrição]:
Realizar visita guiada ao Parque Estadual de Canudos/PEC, ao Memorial Antônio Conselheiro/MAC e ao Museu
João de Régis/MJR de forma que os participantes possam vivenciar e fazer o reconhecimento dos cenários da
Guerra contra Canudos. Essa visita poderá ser feita presencialmente ou virtualmente através de vídeos
disponibilizados no grupo de whatsapp ou via mediação tecnológica teams, zoom, meet ou qualquer outra em
concordância com o grupo, podendo em ambas as formas os participantes podem ficar a vontade para pedir a
palavra e fazer colocações ou tirar dúvidas. Ao final da visita realizar roda de conversa fazendo uso de uma
metodologia participativa e colaborativa para dialogar e avaliar as visitas.[Procedimentos e
Materiais]:Transporte para locomoção até os respectivos espaço no caso da visita presencial e no caso da virtual
o participante poderá usar PC, computador, tablet ou smartphone.[Avaliação]: Será considerada como avaliação
a participação de cada participante durante as visitas e o pensamento crítico desenvolvido por cada participante
na roda de conversa.
Objetivo 3:Participação nos ciclos de aplicação do jogo RPG digital, nas rodas de conversa seguindo os
princípios sociocontrutivistas de colaboração e interação. [descrição]: Com os grupos de participantes definidos,
criar grupos de whatsapp para esclarecer dúvidas e solucionar possíveis tensões; troca de informações e para

119

agendar encontros via mediação tecnológica ou presencial. Apresentar o ambiente virtual do jogo pelo site e pelo
aplicativo; apresentar sistema de regras e ficha dos personagens. Enviar tutoriais de como fazer login e de como
criar personagem. Os jogadores poderão usar o computador ou pelo smartphone de forma síncrona ou
assíncrona. O mestre deverá iniciar o jogo instigando os personagens a tomadas de decisões e ao pensamento
crítico sobre a temática abordada. Cada personagem terá 3 (três) minutos para realizar sua jogada. Ao final de
cada expedição realizar um encontro presencia ou via mediação tecnológica para um momento de avaliação e
diálogo sobre o conteúdo. [Procedimentos e Materiais]: Como já mencionado os jogadores poderão acessar o
jogo através do site ou do aplicativo através de PC, computador, tablet ou smartphone. [Avaliação]: A avaliação
deve acontecer de maneira gradual de acordo com o posicionamento e as tomadas de decisão que estiverem em
concordância com o tema.
MACRO ORGANIZAÇÃO DO CURSO: A organização de curso utilizada nessa pesquisa foi desenvolvida de
acordo com Brien (1990).
O curso é organizado segundo o procedimento existente no sistema RPGAD – portanto um curso baseado em
seguimento de processo.
Conforme citado nos objetivos de processo, essa pesquisa será feita em momentos distintos: 1. Explanação; 2.
Diálogo; 3. Ciclos de aplicação do RPG.
A tabela sintetizada do contexto ficará a disposição dos discentes para aprovação ou para que os mesmos possam
contribuir efetivamente fazendo as alterações que julgarem necessárias.
REFERÊNCIAS:
CALASANS, José. Cartografia de Canudos: 2. Ed. Salvador: Assembleia Legislativa, 2015.
CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Ediouro, 2003. (Coleção Prestígio).
HORCADES, Alvim Martins. Descrição de uma viagem a Canudos. Salvador: Editora da Universidade
Federal da Bahia, 1996.
JUNIOR, Antenor. Cartilha
2.ed.Salvador:[s.n],2008.27p.il.

de

Canudos:
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anos

da

Guerra

de

Canudos,

1897-200.

MATTA, Alfredo Eurico Rodrigues. História da Bahia: Licenciatura em história. Salvador: Eduneb, 2013.
NEIVA, Luiz Paulo. Canudos uma nova batalha: 1. ed. Salvador: EDUNEB,
2017.
VASCONCELLOS, P. Lima. O Belo Mode de Antônio Conselheiro: uma invenção “biblada”. 1. ed. Maceió:
EDUFAL, 2015.
VIDAL, Eudes Mata. Aplicação do jogo RPG by moodle para aprendizagem sobre a guerra de Canudos.
2013. 367 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2013. Disponível em:
<
http://www.cdi.uneb.br/pdfs/dissertacao/2013/eudes_mata_vidal.pdf>
Fonte: Autoria nossa

O uso do jogo digital de RPGAD como instrumento mediador para discussões sobre a
guerra contra Canudos foi fundamental, primeiro por ser um jogo que estimula a criação e a
imaginação, uma vez que o jogador passa a assumir a história do personagem numa outra
dimensão, segundo por viabilizar a colaboração e o engajamento estimulando o sujeito a um
desenvolvimento do senso crítico.
A proposta didática nos permite ter um direcionamento facilitador de todo o processo
além de facilitar a visualização de possiblidades para desenvolvimento do pensamento crítico
fazendo uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
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7 CONCLUSÕES
Esta dissertação se endereçou objetivamente a examinar a construção de um ambiente
de aprendizagem, em base socioconstrutivista, para fortalecer o pensamento crítico sobre a
história da guerra de Canudos. Indagou-se como questão: A Guerra de Canudos pela sua
importância histórica, não tem sido devidamente difundida e apreendida nos diversos sistemas
de ensino. No ensino fundamental essa constatação tem sido fortemente comprovada. O que
fazer para alterar essa lógica?
Esta pesquisa é um olhar inquieto e atento sobre questões relacionadas ao ensino da
História de Canudos neste município. As conclusões resultantes dos seus achados tentaram,
por pertinência, responder a questão fio condutora através da elaboração de uma proposta
didático-pedagógica e da sua aplicação, utilizando como instrumento mediador o jogo digital
de RPG Guerra de Canudos. Pensando assim, foram levantadas as questões subjacentes:
a) Como compreender a Guerra contra Canudos e sua importância para o ensino
de História tendo como endereçamento o município de Canudos?
b) Quais as contribuições dos RPGAD e o socioconstrutivismo no ensino de
História?
c) Como o RPGAD pode contribuir na construção de ambientes de aprendizagem
construtivistas que fortaleçam o pensamento crítico sobre a história de
Canudos?
A conclusão geral da dissertação valida a eficácia do jogo RPGAD Guerra de
Canudos, sustentada, entre outras razões, pela correta aplicação dos cenários de aprendizagem
em sintonia com a análise das Categorias de Acompanhamento e de Referência. Embora a
pandemia tenha dificultado, implicando nos encontros presencias, foram criadas
possibilidades mediadoras utilizando algumas plataformas virtuais (Teams, Meet e Zoom)
para efetivação virtuosa da aplicação da proposta didática. Assim, quatro grandes conclusões
merecem destaque ao final da investigação:
1) Considera-se que a proposta didática utilizando o jogo digital RPG Guerra de
Canudos contribuiu com eficácia no desenvolvimento de um pensamento crítico sobre
a guerra contra Canudos, o sertão, o sertanejo e as suas vivências, trazendo para os
implicados nesta pesquisa um maior sentimento de pertencimento e conhecimento da
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sua história e da história dos seus antecedentes, tornando-os assim sujeitos capazes de
contribuir com a preservação da memória e da história da guerra contra Canudos.
2) Que a utilização da DBR como base metodológica valoriza os sujeitos e seus
diálogos e contexto, bem como o formato das aplicações do jogo RPG em diálogo
com a proposta didática, inspirada nos princípios socioconstrutivistas, ofereceram
possibilidades e qualidade para o desenvolvimento do presente estudo e,
consequentemente, dos resultados alcançados e apresentados.
3) Constatou-se que é possível desenvolver uma didática para o ensino de História de
Canudos capaz de gerar na sociedade um pensamento crítico e colaborativo mediado
por ambientes virtuais de aprendizagem.
4) É importante salientar que essa pesquisa não tem a pretensão de esgotar os estudos
sobre a temática abordada; a proposta didática oferece espaços para mudanças e
adaptações, valorizando assim os seus protagonistas na busca de atender as suas
curiosidades e fantasias. Persiste a ideia de juntos, pesquisadores e implicados,
seguirmos irmanados na busca de soluções para questões práticas na educação, que
enfatiza Canudos, e com fidelidade ao Professor José Calasans: continuar pesquisando,
mas gostando de criar possibilidades para que outros também assim o possam fazer.
Por outro lado, dada a complexidade e importância da pesquisa, verificou-se que para
uma nova etapa, provavelmente em um doutoramento, algumas questões precisam e devem
ser retomadas:


Reelaborar a proposta didática de modo que seja possível utilizá-la nos cenários mais
improváveis.



Realizar, em parceria com o Campus Avançado de Canudos, um curso de formação
em RPG para os professores que tiverem interesse no tema Canudos e em jogos
digitais.



Criar um jogo RPGAD Guerra de Canudos de mesa, para que docentes e discentes
possam ter acesso e efetuar jogadas presencialmente.



Em parceria com a UNEB e, notadamente, no seio da III Feira Literária de CanudosFLICAN, desenvolver uma revista sobre o jogo Guerra de Canudos, contendo as
seguintes informações: preparação, informações pedagógicas,

sistema de regras,

classes, descrição do ambiente e as aventuras. Essa revista deverá ser disponibilizada

122

para as escolas do município de modo que viabilize a compreensão mais facilitadora
do docente na aplicação do jogo.
Evidencia-se também, uma inquietação a partir da pouca habilidade dos docentes com
o uso das tecnologias virtuais; nesse sentido, deverão ser desenvolvidos esforços no campo da
sedução e da capacitação continuada visando a superação desse obstáculo.
Finalizo aqui esta pesquisa, que deve ser uma etapa para novos desafios, com a
sensação de que ainda há muito por ser feito, mas, também, com o sentimento de
contentamento e satisfação por tudo que se conseguiu realizar em meio a um cenário tão
obscuro frente à pandemia da COVID-19. Nada seria possível não fosse a colaboração e a
contribuição das mais variadas formas, de professores e estudantes do município de Canudos,
que em meio a um cenário de incertezas, abraçaram a pesquisa com muita dedicação e
esmero, participando ativamente dos diálogos e das tomadas de decisões.
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ANEXOS

ANEXO – I
POTENCIADIDADES PARA O TURISMO HISTÓRICO E ECOTURISMO EM
CANUDOS (Neiva, 2013, 44 a 51)

Turismo Histórico e Arqueológico


Parque Estadual de Canudos - PEC – Reconhecendo a imensurável relevância em
preservar a memória e a história da guerra contra Canudos, a Universidade do Estado
da Bahia - UNEB empenhou-se na implantação do Parque Estadual de Canudos PEC, com área de 1.321 hectares. Os acampamentos militares, as marcas da presença
de conselheiristas e dos violentos combates ali travados, nos legaram a herança de
valiosos sítios históricos, arqueológicos e paleontológicos: “verdadeiro museu a céu
aberto”, demarcado, sinalizado e dotado de uma infraestrutura adaptada às condições
locais, o que propicia a realização de pesquisas, incrementa o turismo histórico,
possibilita a consecução de proveitosas atividades pedagógicas na área, beneficiando
estudantes e professores de toda a região, bem como a presença de importantes que
compõem o acervo do Memorial Antônio Conselheiro.
Apenas a título de ilustração no ano de 2012 foram cerca de 10.000 visitantes. Criado
em 1986, pelo Governo do Estado da Bahia, através do Decreto Estadual nº 33.333, a
guarda do Parque ficou sob a responsabilidade da UNEB que implantou uma
infraestrutura, com demarcação de sítios históricos e arqueológicos. No PEC, têm sido
realizadas pesquisas arqueológicas que permitem obter achados importantes que
compõem o acervo do Memorial Antônio Conselheiro.



Memorial Antônio Conselheiro - MAC – Importante equipamento, mantido pela
UNEB, é constituído de museu histórico-arqueológico; Laboratório de arqueologia;
exposição de fotografias “Imagens de Canudos”; exposição “Euclides da Cunha em
Canudos”; exposição “História de Canudos”; exposição “Arqueologia em Canudos”;
Jardim Temático - Praça João de Régis; Cia de Teatro de Canudos; Miniteatro e
Biblioteca.



Museu Arqueológico–O Museu Arqueológico abriga valiosos achados da Guerra a
partir das pesquisas arqueológicas realizadas no PEC. São eles o relato mais completo
do cotidiano da Canudos Conselherista, das batalhas, fragmentos de granadas,

garrafas, frascos, botões, numeração indicativa de batalhões, fivelas, estojos e projéteis
de fuzis Manlicher e Comblain.


Laboratório de Arqueologia–No Laboratório de Arqueologia salvaguarda-se todo o
material encontrado nos sítios arqueológicos que ainda não foram catalogados para
exposição, além de crânios humanos. As pesquisas realizadas no Laboratório a cada
dia surpreendem os técnicos com as evidências daquela Guerra fratricida.



Exposição fotografia “Imagens de Canudos” – Painel sobre a iconografia
canudense. Inclui um dos primeiros desenhos retratando Antônio Conselheiro,
ilustrações e fotografias do Arraial de Canudos feitas durante a guerra, além de obras
inspiradas no tema produzidas a partir de 1947, quando rememorou-se o
cinquentenário do término da guerra.



Exposição “Euclides da Cunha em Canudos” – Exposição apresentando a estada do
escritor Euclides da Cunha no cenário da guerra. Contém textos e desenhos de sua
autoria elaborados durante o conflito e uma cronologia do seu cotidiano em Canudos.



Exposição "História de Canudos"–Painéis contendo imagens e textos sobre
Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos, o Arraial de Canudos e a Vila do
Cocorobó. As vitrines apresentam matérias jornalísticas de época.



Exposição "Arqueologia em Canudos" – Histórico sobre os estudos arqueológicos
feitos no cenário da guerra a partir de 1986. A exposição apresenta mapa da Canudos
conselheirista, aerofotogrametria da Canudos reconstruída depois da Guerra, texto
sobre o histórico dos estudos empreendidos e vitrines expondo os achados
arqueológicos.



Jardim Temático - Praça João de Regis – Na área externa que ladeia o Memorial é
possível nos defrontarmos com descendentes dos maiores adversários enfrentados pelo
exército brasileiro: são as plantas do sertão - umbuzeiro, umburana, xiquexique,
catingueira, mandacaru, bromélia, angico, favela, quipá (espécie de cacto que tem
espinhos extremamente agressivos ao corpo humano) são só alguns exemplares das
armadilhas que a própria natureza criou no teatro de operações.



Companhia de Teatro de Canudos – A Cia de Teatro de Canudos, foi criada pelo
Projeto Canudos/UNEB e é composta por um grupo de jovens, sob a batuta do Diretor
de Teatro Carlos Carneiro. Utilizam de uma sala de Teatro devidamente preparada
para esse fim no MAC. A Cia de Teatro já percorreu cidades e Estados do país, tendo
inclusive recebido prêmios em vários concursos e festivais.



Ponto de Cultura - Jovens Multiplicadores de Cultura – Os jovens do povoado
Núcleo II 150 são responsáveis por atividades culturais (roda de leitura, cine
memorial, exposições e visitas guiadas aos pontos turísticos); sendo as principais
atividades são desenvolvidas no Memorial Antônio Conselheiro.



Canudos Velho/Museu Histórico de Canudos – Canudos Velho, uma aldeia de
pescadores que fica bem próxima à área da antiga cidade Conselheirista, (e segunda
Canudos), funciona o Museu Histórico de Canudos de propriedade do Sr. Manoel
Travessa, onde está conservado parte do que restou da lendária batalha. O Museu
funciona em uma casa de apenas um cômodo, mas o acervo é bem amplo: oratórios
antigos, facões, punhais, capacetes de soldados, clavinotes, ferro de passar roupa, baú
de couro, cartuchos de bala, máquinas de costura, fotos, ferradura de cavalos, dentre
outras peças, sem catalogação. Todo o acervo foi reunido pelo seu proprietário desde
1971, ano em que chegou à cidade. Ele faz questão de enfatizar que faz isso sem ajuda
institucional; ficou tão impressionado com a história da Guerra que começou a
procurar e guardar tudo que se relacionava com o episódio. Na frente do museu
encontra-se uma estátua do Conselheiro.



Instituto Popular Memorial de Canudos - IPMC – Instituto vinculado à Igreja
Católica e a organizações populares abriga, na sua sede, referências fundamentais
sobre a Guerra de Canudos, destacando-se a cruz da Igreja e madeiras contemporâneas
à guerra. Este Instituto, entre outras realizações, promove anualmente, com a Igreja
Católica, a Romaria de Canudos, que congrega fiéis e romeiros da região e outros
estados para celebração atinente à Guerra de Canudos e reflexões sobre a vida
sertaneja.



Alto do Conselheiro/Mirante – Localizado nas cercanias de Canudos, em local
elevado, possui uma estátua do Conselheiro, uma igreja/memorial, com vista
privilegiada para a cidade e o açude Cocorobó; constitui-se em um importante local de
visitação pública. Onde está sendo implantado o Núcleo de Audiovisual de Canudos
que visa a capacitação de jovens locais para a produção de documentários, cinema e
vídeo.

a) Turismo Cultural
Canudos atrai com bastante perplexidade os seus visitantes com fortes e
diversificadas manifestações culturais (Figura 8).
Figura 8 – Companhia de teatro de Canudos

Fonte: Adriana Fontes



Dança do Lundu – Em Canudos, há inúmeros grupos culturais que resgatam a
tradição do lundu, ensaiam e costumam se apresentar no Memorial Antônio
Conselheiro e em eventos locais e regionais. Destaca-se o grupo de Lundu do
Bendegó.



Romaria da Igreja Católica – Manifestação religiosa, promovida pela Igreja Católica
e pelo IPMC, acontece anualmente no mês de outubro, durante três dias e congrega
fiéis e romeiros das diversas cidades circunvizinhas e de outros estados para
celebração atinente à Guerra de Canudos e reflexões sobre a vida sertaneja, através da
realização de missas, palestras, oficinas, procissão e atividades culturais.



Festa de Santo Antônio – Ocorre na sede do município. Inicia com uma trezena que
se encerra no dia 13 de junho - dia de Santo Antônio. Constitui-se em um verdadeiro
momento de confraternização entre os filhos da terra, bem como para a população
circunvizinha.



Festa de São Pedro – Acontece no dia 29 de junho, dia de São Pedro, em Canudos
Velho, com procissão às margens do açude Cocorobó.



Banda de Pífanos de Bendengó e demais bandas – A Banda de Pífanos do Bendegó
é bastante conhecida em Canudos, já ultrapassou as fronteiras do município com
edição de CDs e apresentações musicais na região e em Salvador. A música é destaque
no município, com diversos cantores-compositores, bandas etc., destacando o cantorcompositor Bião de Canudos; a Banda a Favorita do Brasil de Zezinho da Ema; Banda
Marcelo Silva e Forrozão Beijo Colado; Banda Nino Coutinho e show imortal; Banda
Página Virada; Marca de Batom de Toinho Melo; Banda Ítalo e Maciel; Aeronave do
Fórro e Raimundo Peixinho; Pedro Moreno, DJ Knor; Dedé Moreira e Juca; Avelar
Santos; Amor a Mais; Roberto Santos; Kambalacho de Robertinho; Manezinho e forró
Chapéu de Palha; Anjos do Amor; Edson e Bruno; Giovane. Todos com aceitação
pública no Brasil, sobretudo no Nordeste.



Celebração pelos Mártires de Canudos - Romaria do Pe. Enoque – A celebração
pelos mártires de Canudos é liderada pelo Padre Enoque que desde o inicio da década
de 1980, realiza esse importante evento com a participação de lideranças comunitárias,
intelectuais e estudiosos da Bahia e de outros estados. O celebração ocorre no mês de
outubro, às margens do açude Cocorobó, em Canudos Velho.



Vaquejada da Fazenda Pedra Sozinha–Vaquejada da Fazenda Pedra Sozinha,
realizada há 16 anos, acontece durante dois dias do mês de agosto, juntamente com a
reza, que se transformou em missa na Gruta da Toca. A festa recebe aproximadamente
1000 visitantes para assistir e participar “da pega de boi no mato”, “a pega da égua
maluca”, “forró de pé de serra”, “visita a Serra das Araras”, romaria, zabumbada com
banda de pífano, além do tradicional encontro de vaqueiros.

b) Ecoturismo


Entorno do Rio da Toca Velha – Localizada a 6 km da sede do município, o Entorno
do Rio da Toca Velha guarda de uma fauna e uma flora de rara beleza. Este verdadeiro
santuário ecológico abriga uma gama de espécies vegetais, como umbuzeiros, favelas,
mandacarus, macambiras e xiquexiques. Dentre os espécies animais, destaque para a
arara-azul-de-lear, uma das aves mais ameaçadas de extinção. Para poder desfrutar
deste paraíso ecológico, o visitante a precisa solicitar liberação na Fundação
Biodiversitas. Depois, é só aproveitar o espetáculo da natureza.



Pesca Esportiva e passeios no Açude Cocorobó – Situado sobre as ruínas do mítico
Arraial de Canudos, o açude Cocorobó hoje atrai, além de visitantes a passeio, muitos
amantes da pesca esportiva, que aproveitam a fartura de peixes e a diversidade de

espécies para curtirem pescarias emocionantes. Peixes de qualidade, como tambaquis,
pescadas, traíras e pintados, estão entre os mais comumente fisgados no local. O
açude, concluído em 1968, também é usado para passeios de barco e natação,
atividades motivadas pelo rico passado do local. Durante o período de estiagem é
possível vislumbrar ruínas do arraial, que se encontram submersas.


Perímetro Irrigado Vaza-Barris – Esteio da economia local, o Perímetro Irrigado
Vaza-Barris é conhecido pela vasta produção de banana e coco. Os lotes, ao longo de
15 km de extensão são irrigados por ação da gravidade a partir do açude Cocorobó, e a
exploração agrícola fica a cargo dos colonos. Fora a sua importância econômica, o
local propicia uma vista deslumbrante do alto da barragem - paisagem de um vasto
verde, repleta de algarobas (árvores que servem à alimentação dos animais), que é um
verdadeiro convite a passeios e piqueniques.



Jorrinho – O visitante ainda pode se deliciar à beira do açude Cocorobó, no local que
inicia o Perímetro Irrigado, onde um canal originário do açude funciona como uma
piscina de águas térmicas naturais; o banho é revigorante. No local, foram instalados
alguns chuveiros e um barzinho que, nos fins de semana, serve um delicioso peixe
frito e o típico bode assado. O Jorrinho fica a apenas 3 km do Centro da Cidade.



Serra da Toca Velha – Umas das belezas naturais de Canudos é a Serra da Toca
Velha. Há dois caminhos para chegar à serra: saindo da cidade pelo bairro Califórnia,
em direção à fazenda de “Seu” Porfílio ou pela estrada do Rosário. A Toca Velha está
na reserva ecológica situada no Raso da Catarina. Durante o caminho, em algumas
elevações do terreno, tem-se uma visão do conjunto de montanhas que, no final de
tarde, fica mais alaranjado iluminado pelo exuberante sol se pondo. Dando asas à
imaginação, a impressão é de que entre as serras é possível encontrar no vale a cidade
perdida. O cenário parece ter saído de um filme de aventura e a facilidade com que se
forma arco-íris no céu leva a acreditar que, em algum lugar, está enterrado um pote de
ouro. Essa região é o habitat natural da ararinha-azul-de-lear espécie rara que vive
somente nessa região.



Cidade Submersa – Uma das opções em Canudos é conhecer os locais onde
aconteceram os combates e, se a água do açude estiver rebaixada, em período de seca
extrema, pode-se observar algumas partes da cidade submersa. Dá para ver as ruínas
de canudos, Igreja de Santo Antônio, o cemitério e o pedestal de concreto onde, por
algum tempo, foi colocado o canhão apelidado pelos jagunços como “a matadeira”. E

as ruínas da Igreja da segunda Canudos. Para chegar a este ponto do açude, o melhor
caminho é ir pelo Bendegó, e daí até Canudos Velho.


Bendegó Velho – Foi nesse local que no século XVIII (1784) caiu o meteorito que
ficou conhecido como a pedra do Bendegó. O Marquês de Paranaguá, conselheiro de
Estado e, na época, presidente da Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro, foi a pessoa
que em 1887 levou o meteorito do sertão para Salvador, mais tarde enviado para o
Museu Nacional no Rio de Janeiro. O meteorito pesa cerca de 5 toneladas e meia, é o
15º composto de ferro descoberto em todo o mundo e caiu próximo ao rio Bendegó,
por isso tem este nome. Segundo os estudiosos, um meteorito da massa do Bendegó é
uma peça valiosa para desvendar os mistérios do sistema solar. O Bendegó Velho está
localizado a 20 km da sede do distrito do Bendegó.



Orlinha e Prainha– Espaço de lazer e banho à beira do açude Cocorobó, onde é
possível degustar, nos belos quiosques, pratos típicos da cidade.

ANEXO II
PRINTS DE DIÁLOGOS VIA WHATSAPP E DO AMBIENTE DO JOGO
GRUPO CANUDOS VIVE – PROFESSORES (AS)

ANEXO III
PRINTS DE DIÁLOGOS VIA WHATSAPP E DO AMBIENTE DO JOGO
GRUPO CARAIBEIRAS – ALUNOS (AS)

