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AULA PASSADA: COLONIZAÇÃO DO PIAUÍ 

•No começo do século XVII, 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.

•Em 1811, a carta régia de D. João separou a Capitania

do Piauí da administração do Maranhão.
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Primeira capital - Oeiras

Oeiras tem origem numa capela fundada em 1695 e dedicada a
Nossa Senhora da Vitória. Tornou-se capital do Piauí em 1759,
sendo elevada o município em 1761. Foi capital até 1851.

Foto de 1957 (acervo IBGE).

Foto de 1015 (acervo pessoal)
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➢ A cidade de Oeiras tem seu surgimento motivado
pela criação bovina. Em meados do século XVII, a
criação de gado é empurrada pela Coroa
Portuguesa para o interior, com o intuito de deixar
as terras próximas ao litoral livres para o plantio
da cana-de-açúcar, atividade mais lucrativa
da Colônia à época.

➢ Com a criação da Capitania do Piauí,
desmembrada do Estado do Maranhão em 1718, a
Vila da Mocha (atual Oeiras), na região central, foi
estabelecida como sede do governo da capitania.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Col%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_do_Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Gr%C3%A3o-Par%C3%A1_e_Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Piau%C3%AD)
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Segunda capital – Teresina 

• A origem de Teresina é ligada diretamente ao Rio Poti.

• As primeiras povoações datam do século XVII, com um

agrupamento de bandeirantes capitaneados

por Domingos Jorge Velho, estabelecendo uma feitoria

e um criatório de gado. Também foi habitada por

pescadores e plantadores de fumo e mandioca.

• A capital nasceu no que corresponde hoje ao bairro do

Poti Velho, que embora tenha surgido mais de 100 anos

antes da capital.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Poti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_Jorge_Velho
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TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL
GOVERNO: JOSÉ ANTONIO SARAIVA   (1850-1853)

MOTIVOS:

• LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA FAVORÁVEL;

• BANHADA POR DOIS GRANDES RIOS;

• “BEIRA RIO” PARNAÍBA: APROVEITAR A NAVEGABILIDADE.

• RETIRAR DE CAXIAS-MA: DOMÍNIO ECÔMICO;

• SOLO FÉRTIL: MUNICÍPIO AGRÍCOLA.

• “PROXIMIDADE”: LITORAL – CORTE/ RIO.
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ACESSE:
https://www.canaleducacao.tv/aulas?id=15521

@keuricampelo

•Apesar das inúmeras expedições terem sido enviadas com o objetivo de ocupar a
região, somente na segunda metade do século XVII a colonização foi efetivada. Em 1661,
instalaram-se na região e formaram o primeiro povoado os colonos que vieram da Bahia
e do interior de São Paulo (Bandeirantes). O primeiro povoado logo foi elevado à
categoria de vila, com o nome de Mocha, quando se transformou em cidade, a vila
Mocha passou a ter o nome de Oeiras.

1. Explique os motivos que levaram a mudança da capital do Piauí de 
Oeiras para Teresina. 

https://www.canaleducacao.tv/aulas?id=15521
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/bandeirantes/

