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HISTÓRIA DO PIAUÍ: INDÍGENAS
• O Piauí abrigou, entre 1608 até o

século XIX, pelo menos 17 tribos
indígenas da nação Tupi.
• Seriam elas os Acroás, Anapurus,
Araiozes,

Aranhis,

Cariris,Guanarés,
Pimenteiras,
Tabajaras,

Gueguês,
Potiguaras,

Tacarijus,

Tremembés e Xerentes.

Aruás,
Jaicós,
Potis,
Timbiras,
Índios no Piauí: quem eles são e porque lutam por condições de saúde adequada
(Foto: Arquivo OitoMeia)
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• Por volta de 1670, Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, foi responsável pela

ocupação inicial do território piauiense. O objetivo da missão era estabelecer estâncias
de criação de gado naquela região.
• Entre 1674 e 1680, o bandeirante acompanhou Domingos Afonso, conhecido como
\"Sertão\", em uma expedição que percorreu o Piauí, o Maranhão e o Ceará,
exterminando os índios que ainda não estavam submetidos ao homem branco. Foi a

partir dessa expedição que começou a ocupação do Piauí, com colonos e gado que
vieram depois, de Pernambuco e da Bahia;

• Os colonos envolveram-se em lutas contra grupos indígenas, pela disputa da terra.
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QUEM SÃO E COMO VIVEM
• Há pelo menos 6 mil índios no Piauí, espalhados entre 36 municípios de Norte a Sul.
No rumo do litoral, os Tabajaras Itacoatiara vivem em Piripiri, distante 169 km de
Teresina. Não longe dali, em Lagoa de São Francisco, os Tabajaras Tupi formaram uma
comunidade chamada Nazaré.
• Partindo para o Sul, os Cariri moram em Queimada Nova, distante 550 km da capital,
enquanto os Gamela formaram uma comunidade em Santa Filomena, quase na divisa
com Tocantins.
• Algo em comum nas tribos, é que eles não são aldeados, isto é, não tem o território
reconhecido pela União. Eles tem suas próprias casas e se dividem entre zona Rural e
Urbana.
• Os índios com menor acessibilidade na saúde pública moram em regiões elevadas
como serras e pequenos montes. A sobrevivência econômica para muitas dessas
famílias se dá pela agricultura e artesanato.
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Etnias dos povos indígenas do Piauí são cariri e tabajara
• A identificação veio de diversas fontes de pesquisa, como o Instituto Brasileiro de
Geografia Estatística (IBGE), a Coordenação Territorial Local (CTL) da Funai no Estado
e do Projeto Piauí tem Índio Sim.
“Eu passei minha vida de estudo
fundamental, universitário e até pósgraduações escutando que o Piauí não tinha
índio, mas, com esse projeto que tive a
responsabilidade de coordenar, o ‘Piauí tem
Índio Sim’, percebi o quanto esse discurso
estava errado”, destaca Epifânio Ferreira,
coordenador do projeto que é encaminhado
através da Secretaria Estadual de Saúde.
Com pesquisas, Epifânio Ferreira identificou povos indígenas em mais de 30
municípios do Piauí (Foto: Elias Fontinele/O Dia)
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Com um resgate histórico, conclui-se que os índios tiveram importantes papeis
dentro do processo de colonização piauiense. Foram impactados pelo processo de
conquista de áreas pela coroa portuguesa, mas também tiveram consolidações de
territórios importantes, como, onde hoje se localiza a atual cidade de Regeneração,
que era considerada um vila indígena.

DESAFIOS DE ACESSIBILIDADE
A maioria dos índios estão em idade adulta e quando adoecem, buscam atendimento
em 09 regionais de saúde do Piauí. Para isso, eles saem da zona Rural, onde
percorrem até 50 km, e marcam as consultas na área urbana do município. Mas, nem
sempre tem vaga disponível ou um médico para atender as emergências, por
exemplo.
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01. De acordo com as nossas discussões em sala de aula,

explique qual a importância de discutir sobre a história indígena
no território piauiense?
ACESSE:
https://www.canaleducacao.tv/aulas?id=15521

@keuricampelo
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