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SOFTWARE BELO MONTE – UMA APLICAÇÃO EDUCACIONAL NO CONTEXTO 

HISTÓRICO DE CANUDOS 

RESUMO 

Belo Monte é um software interativo educacional que estimula a criatividade e 

atenção dos jogadores, fazendo-os imergir no contexto histórico de Canudos. O 

software proposto visa estimular o aprendizado cognitivo do jogador, instiga e 

reforça os conhecimentos matemático, econômico, histórico e geográfico dos 

jogadores. 

INTRODUÇÃO 

O conflito de Canudos ocorreu no final do século XIX no interior do sertão 

baiano, uma região historicamente caracterizada por latifúndios improdutivos, secas 

cíclicas e desemprego crônico. Canudos foi uma cidadela liderada pelo peregrino 

Antônio Conselheiro, que estabeleceu, em 1894, na fazenda de Belo Monte, 

milhares de sertanejos e ex-escravos na crença de uma salvação milagrosa que 

pouparia os humildes habitantes do sertão da estiagem e da exclusão econômica e 

social. Na cidade, a população não pagava impostos; viviam à base de uma religião 

populista e eram contra o governo vigente. Estas atitudes chamaram a atenção de 

fazendeiros e do clero vizinhos, que pressionaram as autoridades pelo fim de 

Canudos, denunciando um suposto ataque dos conselheiristas à República, 

culminando na guerra de Canudos. Entre os anos de 1896 e 1897, três das quatro 

expedições militares enviadas pelo Governo Federal fracassaram; sendo a quarta e 

última, em outubro de 1897, com cerca de 6 mil homens e com alto poder bélico, a 

conseguir a eliminação total do arraial.   

A proposta do nosso projeto é que essa abordagem histórica possa ser 

abordada utilizando um software educacional (jogo). Prensky (2001) cita que existe 

uma grande importância nos jogos eletrônicos, pois os mesmos preenchem uma 

grande parte do tempo dos jovens e das gerações de adultos que cresceram 

jogando video-games, com isto, repercutindo em suas formas cognitivas de notarem 

e agirem no mundo. Gee (2004) afirma que os jogos ensinam e quem pratica, 

constantemente está aprendendo. Ele também menciona que as escolas tinham que 

dar mais atenção aos jogos, usando-os como ferramentas pedagógicas. De acordo 

com Wolf (2001) jogos eletrônicos educativos contém como objetivo principal ensinar 



algum conteúdo, mas não de forma tradicional com lições e exercícios. Estes 

programas usam características como sistema de pontuação; tempo de performance 

ou algum incentivo ao dar a resposta certa. “(..) as respostas corretas, dadas por 

quem está aprendendo, serão bem avaliadas, mas as respostas incorretas, muitas 

vezes, não serão sequer problematizadas”, (MENDES, p 80, 2006). Através destas 

citações vemos que, hoje em dia, os games estão bem disseminados entre jovens e 

adultos e, para o ensino é uma ferramenta poderosa.  

O jogo Belo Monte traz o ensino de forma clara e objetiva, sem deixar de ser 

um jogo cativante e desafiador, problema encontrado em jogos educativos como foi 

citado por (MENDES, 2006). 

OBJETIVOS 

Geral 

Criar um software educacional com o propósito de que seja utilizado como 

ferramenta complementar nas aulas de história e que promova o ensino 

aprendizagem no tema Guerra de Canudos. 

 

Específicos 

 Desenvolver um software educacional (jogo) que visa gerenciar e defender a 

cidade do conflito de Canudos. 

 O jogo é uma solução para a carência de aulas práticas, nas quais os 

estudantes possam simular, de forma estratégica, agregando valor aos 

conceitos aprendidos em sala de aula. 

 Promover ao aluno uma visão estratégica no jogo de forma a criar um exército 

e defender sua cidade. 

 Passar aprendizado aos jogadores sobre a história de Canudos, através da 

imersão no contexto histórico que o jogo proporciona. 

 Incentivar o estudo na guerra de Canudos. 

METODOLOGIA 

O jogo Belo Monte foi desenvolvido no período de 6 meses. Para a 

consolidação do projeto foi usado o “modelo cascata”, que consiste de etapas 

sequenciais, as quais citamos análise de requisitos, projeto, implementação, testes e 

manutenção. 



Na fase de análise de requisitos foram realizadas pesquisas sobre a história 

de Canudos em livros e pela internet para ter um conhecimento melhor sobre o 

assunto. Também foi pesquisado sobre estilos de jogos, além dos educacionais. Ao 

final, decidiu-se desenvolver o jogo no estilo gerenciamento, com elementos de RPG 

e Quiz de cunho educativo. 

Na fase de projeto foram designadas funções para os integrantes, separando-

os em grupo de programadores, designers e administradores de banco de dados. 

Também se foi definido um cronograma de atividades para o projeto.  

Na fase de implementação usou-se o software Adobe Flash para construir a 

interface gráfica e para a programação, a linguagem ActionScript 3.0, que tem 

conexão com o banco de dados em SQL, através da linguagem PHP. O banco de 

dados SQL, por sua vez, foi aplicado para guardar informações dos jogadores. Após 

a codificação do jogo, foram feitos testes para verificarmos se os requisitos 

funcionais foram atendidos, sendo decidido como os mais importantes: o momento 

da batalha, o ganho e balanceamento dos recursos; o cadastro do usuário; o 

comando ao se deslocar pelo mapa e a gravação do progresso no jogo.  

Na fase de manutenção o software passou por pequenas mudanças de 

balanceamento entre as classes do personagem e os atributos. 

DESENVOLVIMENTO 

 Sobre o Jogo 

Em Belo Monte o jogador deverá, estrategicamente, gerenciar e defender a 

cidade do conflito de Canudos. No controle de Antônio Conselheiro, líder do 

movimento, é necessário construir estabelecimentos como igrejas, plantações, 

comércio ou criadores de gado, que melhorem a economia, produzindo recursos 

para a venda, e as condições de vida da população; deve-se criar um exército para 

defendê-los; buscar recursos pelas regiões e cidades próximas de Canudos, além 

de atrair pessoas através da pregação. Do começo ao fim do jogo, haverá um 

calendário que seguirá eventos que o jogador deverá passar; desde episódios como 

a fundação, o combate com o Exército Federal até a destruição do arraial. O jogador 

deverá administrar dois atributos para o desenvolvimento da cidade: o de “fé”, para 

aproximar mais os cidadãos e deixá-los mais satisfeitos, e a “produção” para 

aumentar os recursos. Tendo em mente que cada estabelecimento construído altera, 



acrescentando ou decrementando, os valores dos atributos de “fé” e “produção”, o 

jogador deverá balanceá-los, deixando ambos sempre positivos. Alguns 

estabelecimentos produzem recursos como leite, mandioca, milho, dentre outros, os 

quais o jogador deverá vender para ganhar “Réis”, a moeda do jogo e da época. 

Outra funcionalidade dos estabelecimentos é habilitar novas classes de soldados, 

para que o jogador possa usá-los em batalhas. Quando Belo Monte e/ou Antônio 

Conselheiro sofrerem um ataque, o jogador terá que criar um exército, escolhendo 

os soldados disponíveis. Em batalha, deverá montar uma tática e vencer o 

adversário, perdendo a menor quantidade de combatentes. Vencendo, cada soldado 

ganhará pontos de experiência; caso perca, o jogador terá que carregar o último 

jogo salvo. Para cada progresso significativo, o jogador responderá um Quiz de 10 

(dez) perguntas relacionadas ao contexto histórico; se respondido 60% das 

perguntas corretamente, ele desbloqueará novas edificações e mais classes de 

soldados. Caso não alcance essa pontuação, haverá um decremento no povoado de 

Canudos. 

Ao entrar no jogo, o jogador deve se cadastrar informando seus dados 

pessoais como nome completo e e-mail; criar um nome de usuário e senha. 

Confirmado o cadastro, ele deverá digitar o nome do usuário (Login) e a senha 

criados para adentrar ao jogo (Figura 1).  

Ao conectar, o jogador se depara com a tela principal, constituída por um 

mapa da região de Canudos e proximidades nos quais contêm algumas cidades. No 

topo do mapa haverá um calendário contando dias, meses e anos, começando com 

a fundação da cidade em 13 de junho de 1893. O jogador começará com alguns 

recursos: 500 Reis, 30 Madeiras, 20 barras de ferro. Os atributos de “fé” e 

“produção” terão o valor de 1 ponto, cada. Belo Monte começa com uma população 

de 30 pessoas. No mapa estará Antônio Conselheiro e através dele o jogador 

administrará o povoado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Tela de Login 

 

Ao selecionar Antônio Conselheiro no mapa, o jogador poderá escolher um 

destino para o beato peregrinar (Figura 2), como por exemplo, ir a alguma cidade. 

Quando Antônio estiver próximo a Belo Monte, haverá duas opções que levarão a 

telas de menus, sendo elas: recrutar cidadãos e fazer melhorias na cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tela principal do jogo. 

Quando Antônio Conselheiro estiver próximo de alguma cidade, haverá outras 

duas opções: comprar e/ou vender recursos obtidos pelos personagens que 

participaram da peregrinação (Figura 3); pregar para atrair mais pessoas para Belo 

Monte. Caso no grupo tenha algum “sacerdote”, a chance de cativar e adquirir mais 

pessoas serão maiores. 



 

 

   

 

 

 

 

Figura 3: Tela de itens para compra e/ou venda. 

Ao andar pelo mapa, Antônio e seu grupo correm o risco de serem 

surpreendidos por ladrões e animais selvagens, tendo então que confrontá-los. 

 Os estabelecimentos na cidade deverão ser constantemente construídos para 

a melhoria da cidade sempre tendo em vista o balanceamento econômico e 

sustentável. Cada um deles terá níveis desbloqueados ao longo do jogo, quanto 

maior o nível do estabelecimento, melhor ele será.    

 Selecionando a opção em Antônio de “fazer melhorias na cidade” o jogador 

entrará na tela de menu para gerenciar estabelecimentos da cidade; será 

apresentado a ele um mapa da cidade e um menu na lateral contendo os tipos de 

estabelecimentos e o seu custo. Ao selecionar um estabelecimento, aparecerá uma 

descrição contendo: o nome, o que é, o que produz, quantidade de atributos ”fé” e 

“produção” que acrescentará à cidade, classe que recruta, custo e tempo a ser 

construído. Por exemplo, quando mando construir um “criadouro de bodes”, seu 

custo foi 50 Réis, e irá demorar 3 dias para ficar pronto; depois de construído, ele 

renderá por dia uma certa quantidade de “leite de cabra” à produção do 

estabelecimento. Este estabelecimento tem como valores de atributo -1 de “fé” e +1 

de produção, ou seja, a felicidade das pessoas na cidade diminui, podendo causar 

um recuo na quantidade da população, mas a produção de recursos da cidade, 

como o próprio “leite de cabra” aumenta, acumulando mais produtos para a venda. 

O controle dos personagens de batalha tem grande importância no jogo, pois 

através deles é que se defende Belo Monte e também ajudam na economia da 



cidade. Cada personagem conterá uma classe, seus próprios atributos, ataques, 

movimentação e produtos que podem carregar em peregrinações.  

As classes são conjuntos de personagens que têm as mesmas características 

básicas, como golpes, vantagens e fraquezas, mas podem conter diferenças em 

características mais avançadas, como nível, força, defesa e esquiva. Cada uma tem 

movimentos específicos e valores de atributos. O custo do recrutamento varia de 

uma classe para outra. Na batalha, uma classe tem vantagem sobre a outra, 

cabendo ao jogador descobrir qual é. Algumas classes seguram itens de produção 

para serem usados em batalhas, ou em peregrinações para serem vendidos. 

 Entrando no menu 'Recrutar' (Figura 4), o jogador escolherá uma classe 

disponível para adquirir um novo integrante no grupo e pagar seu custo. Para 

desbloquear alguma classe, o jogador deverá construir estabelecimentos diferentes 

dos que já existam na cidade. Tendo um personagem no grupo, este pode ser 

colocado na reserva, mas não poderá ser descartado, a menos que morra. O 

personagem recrutado pode evoluir seus atributos aumentando o nível. Para isso, 

deve-se ganhar certa quantidade de pontos, conseguidos nos combates que 

participar e a cada inimigo que vencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tela de compra e escolha de classes. 

As batalhas ocorrem em campos no formato de tabuleiro e em turnos 

parecido com xadrez, porém com características do terreno local: com elevações, 



vegetações e até riachos (Figura 5). Tais características influenciam na batalha, 

melhorando ou piorando a movimentação dos personagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tela de batalha do jogo. 

Quando o jogador entrar em uma batalha, deverá usar os personagens que 

foram recrutados previamente, além de Antônio Conselheiro, figura presente em 

todos os confrontos. No começo de uma batalha o jogador deve dispor os 

personagens em seu lado do campo, estrategicamente. Enquanto faz isto, ele não 

vê o lado do campo inimigo. Preparadas ambas as táticas, será sorteado quem 

começará o ataque. Feito isso, inicia-se o turno da vez. Em cada turno será feito um 

único movimento, entre eles: atacar, defender, andar, usar item ou usar golpe 

especial. O combate termina quando todos os inimigos forem derrotados. Se um 

personagem morrer, não poderá ser revivido e seus itens contidos serão perdidos. 

 Quiz  

A cada progresso significativo no jogo, ou seja, o jogador atingir uma data 

especifica, será desbloqueado um Quiz contendo 10 (dez) perguntas de múltipla 

escolha com a temática do jogo. Ao longo do jogo, haverá dez Quiz. Cada um que 

for respondido corretamente desbloqueará níveis novos de estabelecimento e 

classes de personagem. Se o jogador optar em não respondê-los, terá prejuízo em 

seu progresso, pois os dias não passarão e a população não progredirá.  



 Bônus e aprendizado         

Em determinadas partes do jogo existem informações sobre o contexto 

histórico, como na descrição dos personagens e dos estabelecimentos. O jogador 

terá sempre que estar atento a essas dicas para prosseguir no jogo respondendo o 

Quiz (Figura 6). Outra ajuda contida, são curtas animações que contam a história de 

Canudos, mas para adquiri-las, o jogador terá de comprá-las. Tendo todas as partes, 

as animações se juntam contando a história do começo ao fim. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Figura 6: Tela de perguntas do jogo. 

RESULTADOS           

O software foi usado para fins educacionais, proporcionando aos jogadores 

um bom aprendizado a respeito do tema: 'O Conflito de Canudos'. Aplicado para 

diversão, o jogo teve um ótimo resultado, pois além de promover o ensino 

aprendizagem, é divertido e prende a atenção. Também foram identificados 

aprendizados de áreas como: compreensão em administração de negócios; 

comércio; raciocínio rápido e lógico com as estratégias. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao jogar Belo Monte, o jogador aprende conteúdos escolares sem a 

monotonia das lições e exercícios, tornando o aprendizado mais prazeroso. Através 

deste trabalho, espera-se que educadores observem que jogos digitais não é 

somente uma forma de entretenimento, mas também uma ferramenta de grande 

auxílio para o ensino; e que invistam em projetos e trabalhos pedagógicos utilizando 

os mesmos com os alunos. Como projeto futuro, está sendo estudada a 

possibilidade de, ou ampliar o conteúdo do jogo 'Belo Monte', acrescentando outros 

conflitos brasileiros, ou desenvolver outros jogos educativos, mas com foco para a 

ciência e a matemática.  
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