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HISTÓRIA DO PIAUÍ
Você sabe o que significa a palavra PIAUÍ?
• A origem do nome Piauí – segundo a historiografia – está ligada aos índios que viviam
no território antes da chegada dos colonizadores.
• A palavra Piauí teria sua origem na expressão tupi-guarani “piau-i”, traduzida pelo
branco colonizador como “rio dos piaus” – “piau” (peixes pintados) e “i” (água) -, que
terminou por dar nome ao território de Piauí.

Piau - O Peixe que originou o nome do Estado do Piauí.
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NA AULA PASSADA:
No século 16, o Piauí era habitado por nações
indígenas como os tremembés e tabajaras, entre
outras.
• A colonização portuguesa começou no século 17,
quando foram enviadas algumas expedições à região;
• A partir dos anos 1660, estabeleceram-se colonos
vindos principalmente da Bahia e de Pernambuco,
especialmente para a criação de gado. Os colonos
envolveram-se em lutas contra grupos indígenas, pela
disputa da terra.
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COLONIZAÇÃO:
No começo do século XVII, fazendeiros da região do rio São Francisco procuravam

expandir suas criações de gado. Os vaqueiros, vindos principalmente da Bahia, chegaram
procurando pastos e passaram a ocupar a região. Em 1718, o território, até então sob a

jurisdição da Bahia, passou para a do Maranhão.

O capitão Domingos Afonso Mafrense, ou capitão Domingos Sertão, como era conhecido,
foi um dos sesmeiros que ocuparam essas terras; possuía trinta fazendas de gado e foi o
mais alto colonizador da região, doando suas fazendas — após sua morte — aos padres

jesuítas da Companhia de Jesus.
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Centro histórico de Oeiras, a primeira capital do Piauí, com a Catedral de Nossa
Senhora da Vitória, do século 18. Essa é considerada a primeira igreja do Piauí.
A Diocese de Oeiras foi criada em 1944. Foto de 1957 (acervo IBGE).
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Por que o Piauí foi colonizado pelo interior?
• O Piauí foi o único estado ocupado do
interior para o litoral porque o
povoamento de seu território começou
nas fazendas de gado que se instalaram
no sul da região.
• No resto do Nordeste, por outro lado,
predominavam as plantações de canade-açúcar junto à costa, onde o clima era
mais favorável para a agricultura e a
proximidade com o mar facilitava a
exportação.

6

ATENÇÃO!
• Antes da conquista do território brasileiro, tribos indígenas habitavam a região do
atual Piauí. A partir do século 17, tremembés e acroás foram expulsos ou mortos
com a colonização.

• As principais ameaças eram os currais de gado, que roubavam espaço das aldeias,
os bandeirantes, que dizimavam as tribos com a escravidão, e as missões jesuítas,

que renegavam a cultura dos índios ao convertê-los ao catolicismo.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR:

1. QUAL A ORIGEM DO NOME DO NOSSO ESTADO?
2. POR QUE O PIAUÍ FOI COLONIZADO PELO INTERIOR?

ACESSE:
https://www.canaleducacao.tv/aulas?id=15521

@keuricampelo
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01. QUAL A ORIGEM DO NOME DO NOSSO ESTADO?

02. QUE O PIAUÍ FOI COLONIZADO PELO INTERIOR?
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