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CONQUISTA, ALDEAMENTO E DOMESTICAÇÃO DOS 
1NDIOS GUEGU~ DO PIAUf: 1764 - 1770 * 

Luiz Mott 
(Dept<? de Antropologia, UFBª) 

Dois são os objetivos deste trabalho: 1 º) Arrolar os principais episó
dios relativos à conquista das diversas nações de índios do Piauí, desde sua 
descoberta até o ano de 1763; 2º) Acompanhar pari passu, através de docu
mentação inédita do Arquivo do Estado do Piauí, a dramática história da 
redução dos índios Gueguê, divulgando o Regimento que norteou a entra
da contra esses "gentios bravos"., a notícia do assalto e assédio de suas 
aldeias, o descimento da tribo e a fundação da Missão de São João de 
Sande, e finalmente, a distribuição das crianças · e adolescentes indígenas 
entre os moradores desta Capitania. 

A data dficial da "descoberta" do Piauí é de 1674, ano em que Domin
gos Afonso Mafrense e Francisco Dias Dávila, da Casa da Torre da 
Bahia, instalam suas primeiras faz endas de gado nas imediações da Ribei
ra do Canindé: 30 fazendas em 1674, 129 em 1697, 400 em 1730, 536 
em 1762, 578 em 1772 (Mott 1985:72). Em menos de um século, prati
camente todos os 250. 000 km do território piauiense estavam ocupados 
pelos colonizadores, impávidos no afã de sempre ir conquistando novos 
territórios para seus rebanhos de bovinos e eqüinos, que eram comboiados 
a seguir para a feira de Capoame na Bahia (Nunes, 1975). 

De acordo com o primeiro cronista da região, o jesuíta Pe. Miguel 
de Carvalho, na sua Descrição do Piauí (Ennes, 1938:370-389), em 1697 

(*) - Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciên
cias Sociais. Águas de São Pedro. 22-25/10/1985. Grupo de trabalho: História 
Indígena. 
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eram 37 "as nações de Tapuias que têm guerra com os moradores da nos
sa freguesia de Nossa Senhora da Vitória", a igreja mater destes sertões 
e sede da futura capital regional, primeiramente Mocha, depois cognomi· 
nada Oeiras, em homenagem ao Marques de Pombal. Apesar da impreci
são do Missionário em descrever o habitat original destes aborígenes, pode
mos agrupá-los nas seguintes bacias fluviais, algumas delas pertencentes 
hoje aos estados limítrofes do Maranhão e do Ceará: 

·Distribuição das nações indígenas do Piauí em 1697 

Rio Parnaíba (primitivamente chamado Rio Grande dos Tapuias) 
nas cabeceiras: Aroaquizes e Carapotangas 
no riacho Savahui: Aroquanguiras 
no riacho Uruçuí-Preto: Precatis e Anicuás 
num riacho afluente do Parnaíba : Cupequacas, Cupicheres, Aiite· 
tus, Nongazes, Abetiras, Beirtes e Goarás 
nas margens do Parnaíba : Aranhês 
no riacho Moni e Igará: Macamasus 
na barra: Tremembés 

Rio Gurguéia (antigo Rio Goroguca) 
nas cabeceiras: Acuruás, Rodeleiros, Beiçudos 
num riacho seu afluente: Bocoreimas, Corsias, Lanceiros 

Rio Mearim (hoje do Maranhão) 
Gutemes, Goiás 

Rio Piauí 
nas cabeceiras: Araiês e Acumês 

Rio Canindé 
Goaratizes, J aicós e Cupinharós 

Serra da Ibiapaba (hoje do Ceará) 
Anassus e Longás 

Serra do Araripe (limite com Ceará) 
Ubatês, Meatãs, Jedois, Icós e Urius. 

Riacho de São Vítor 
Aruas 

Essas 37 nações - algumas certamente descendentes dos primeiros 
aborígenes que há mais de 6 mil anos ocupavam este território (Guidon, 
1978), outras escorraçadas de seus habitats originais nas capitanias da 
Bahia, Pernambuco e Maranhão e que encontraram nos sertões piauienses 
algumas décadas de isolamento e paz longe dos engenhos de açúcar que 
inexoravelmente se espalhavam por todo o Nordeste com a chegada dos 
rebanhos e sua espantosa · multiplicação~ tiveram seus territórios invadidos 
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e suas vidas ameaçadas. Eis como registrou o Missionário Carvalho estas 
primeiras décadas do contacto entre brancos e índios nesta Capitania: 
"Estes sertões estão povoados de muitos tapuias bravos, valentes e guerrei
ros, entre os quais se acham alguns que se governam com alguma rústica 
política, tendo entre si Rei e chamando seus distritos Reinos, como são os 
Rodeleiros, que se contam com sete Reinos, e são tão guerreiros que até 
agora não foram batidos nem de entre eles se tem apanhado língua, sendo 
muitas vezes ·acometidos por grandes tropas de (Bandeirantes) paulistas. 
Pelejam com rodelas muito grandes, feitas de um pau chamado craíba, as 
quais na batalha levam uns e outros. Ao reparo delas, pelejam com arco 
e flecha, lanças e cachaporas. . . No Caminho que leva ao Maranhão, os 
brancos ajustaram pazes com os taquias bravos chamados Arotizes e Goa
narem, que sendo firmes, serão em grande utilidade do comércio, por ficar 
o caminho sem impedimento . . . A terra dos Alongazes está por detrás 
dos riachos de Santo Antonio e Berlengas, correndo para a serra da 1 bia
paba, para a qual fu_giram os tapuias chamados também Alongas, que nela 
moravam e de presente a têm os brancos povoados com algumas fazendas 
de gado, situadas à beira de riachos que têm suas vertentes para o Norte ... 
Muitos mais sítios se têm descoberto nesta terra dos Alongazes para se lhe 
meterem gado, o que brevemente se fará, porque andam os moradores a 
competência qual tomará primeiro posse deles, e de presente levaram al
guns gados os padres da Companhia (de Jesus) que vivem na serra da Ibia
paba, dizem que com tenção de povoarem estas terras na volta. . . A re
gião do rio Parnailia é quase toda capaz de criar gado e não está povoada 
por causa do mujto gentio bravo que na beira dele habita . Alguns morado
res meteram lá gados e se retiraram com medo e os que moram nas fazendas 
(desta região) andam sempre em contínua guerra e muitos perderam as 
vidas nas mãos daqueles bárbaros, por cuja causa se não tem aumentado 
muito esta povoação pelas beiras. daqueles famosos rios Pamaíba e Goru
guca, os quais são abundantes de pastos e de muitas frutas. . . Esta abun
dância faz com que naquela terra habitem muitos tapuias, os mais bravos 
e guerreiros que se acharam no Brasil". (Ennes, 1938:371 e ss.). 

Conforme já mostramos alhures nos artigos "Etno-História dos fn
dios do Piauí Colonial" e "Os fndios e a Pecuária nas fazendas de gado de 
Piauí Colonial" (1975: 111-142), a documentação comprova claramente que 
o erudito Aires de Casal em sua Corograf ia Brasílica ( 1817) equivocou-se 
ao afirmar que . "a redução ou repulsa das várias nações de índios do Piauí 
não custou tanto tempo nem tanta fadigas e dispêndio de cabedal e gente 
como em outras partes" (1976:291). Logo após os primeiros anos de 
confronto, os índios "os mais bravos e guerreiros que se acharam no Bra
sil" incorporaram às suas artes bélicas os cavalos e as armas de ferro e 
fogo conquistadas aos brancos lançando deletérias flechas incendiárias nas 
choupanas e casas dos vaqueiros e fazendeiros - que viviam isolados . em 
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suas propriedades em média - 3 ou mais léguas uns dos outros. No .Piauí 
aconteceu exatamente o mesmo documentado no século seguinte .. com os. 
índios cavaleiros Guaicuru no sul do Brasil e com os Apache, Comanche 
e outros na América do Norte 1 • 

. - - Inúmeras são· as guerras oficiais determinadas contra as diversas na
ções indígenas desta região. "guerras justas" organizadas sob orientação 
e aval da Coroa. sem falar nas iniciativas particulares dos fazendeiros 
e seus vaqueiros e escravos na conquista de novos espaços para seus re
banhos sempre desejosos de novas pastagens e aguadas. Eis uma lista in
completa extraída de Pereira da Costa (1909). dos principais episódios 
relativos à conquista dos índios desta região nordestina desde séus pri
mórdios até a decretação da guerra à Nação Gueguê. quando nos detere
mos a fim de acompanhar o desenrolar daquela expedição . 

CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS EPISóDIOS RELATIVOS À CONQUISTA DOS 
INDIOS DO PIAUI, 1674-1763 

- 1674: O Governador Geral do Brasil confere patente de Capitão-Mor 
da entrada aos primeiros descobridores do Piauí, Francisco Dias DAvila e 
Domingos Afonso Mafrense, mandando-os fazer guerra contra as aldeias 
dos Gurguas, situados nas fronteiras meridionais do Piauí com a Capita
nia da Bahia . 

- 1679: Fim da guerra contra os índios Tremenbé da barra do rio Par· 
naíba: 140 soldados e 470 índios aliados dos colonizadores surpreenderam 
a aldeia descuidada: "Foi tal o furor dos assaltantes que não perdoaram o 
sexo nem idade . Os índios aliados travando as crianças pelos pés, matavam
nas cruelmente dando-lhes com as cabecinhas pelos troncos das árvores, 
e de uma maloca de mais de 300, só escaparam 37 inocentes" . 

- 1685: Desertam de suas aldeias os índios Pimenteira a fim de não 
acompanharem as bandeiras que se faziam contra outras aldeias. 

- 1696: Atravessou neste ano o território do Piauí uma expedição des
tinada a descer o gentio bravo da serra da lbiapaba, de cujos excessos pra
ticados pelo Cabo João Velho do Vale a Coroa pediu conta ao Governa
dor do Maranhão . 

- 1697: Inaugurado o caminho por terra entre a Bahia e o Maranhão, 
cortando o território piauiense de um extremo ao outro . 

- 16_98: São batidos os índios Acroá, Macoaze e Rodeleiro e fundada a 
vila de Paranaguá, no sul da Capitan:_ia. Numerosa horda de silvícolas 
vindos do Rio Grande do Norte atravessam o Piauí e invadem o Maranhão, 
cometendo roubos e derramando o terror entre os colonos . 
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- 1701: Conclusão da guerra contra os Precati, Cupinhorá, · Crateú e 
Anapurus dominados pelo bandeirante paulista Francisco . Dias de Siqueira. 

- 1708: Ordem do Governador de Pernambuco ao Capitão-Mor do Piauí 
para fazer guerra ao gentio bárbaro das nações Crateú e Crateú-Mirim, 
cujas presas deviam ser levadas à sua presença para se tirar o quinto real 
e distribuírem-se as mais . 

- 1712: Os índios que tinham acompanhado o Cabo Antonio da Cunha 
Souto Maior às matas do lguará e Parnaíba para dar fim aos gentios de 
corso. se rebelaram, matando todos os soldados. Neste ano ocorreu o 
"levantamento geral dos Tapuia no Norte", capitaneados por Mandu 
Ladino, um índio doméstico dos jesuítas que fugira de Pernambuco e cau
sou grandes estragos e temores entre os moradores do rio Parnaíba: foi 
assassinado em 1713 . 

- 1715: Pacifícação dos Orize e Procaz, moradores das serras Nhuma
rama e Cassucá, que hostilizavam e apoderavam-se das boiadas que do 
Piauí seguiam-se para a feira de Capoame na Bahia. Submeteram-se graças ao 
empenho do vigário de ltapicuru, Padre Eusébio Dias Lima, que em 
três dias batizou 3700 índios! 2 

- 1718: Carta régia ao Mestre de Campo da Conquista do Piauí e Mara
nhão, Bernardo Carvalho de Aguiar, autorizando "destruir os índios de 
corso nossos inimigos, que destruindo não só as fazendas dos seus morado
res, mas tirando a muitos a vida inumanamente, passando a sua crueldade 
a não perdoar a de alguns religiosos missionários e com excesso a do 
padre Amaro Barbosa, que depois de morto o abriram e lhe tiraram o · 
coração, fazendo muitos desacatos às imagens, de uma igreja, em que en
traram, prostrando-as por terra, quebrando-lhes as pernas e rostos igno
miniosamente, pondo em tal terror os meus vassalos, que muitos deles 
têm largado os sítios em que viviam com grande ruína sua e não menos 
da minha real fazenda, que se utilizava dos dízimos dos frutos que eles 
produziam, sendo perto de cem léguas que se acham despovoadas, que 
é necessário que de novo se conquistem ... " . 

- 1720: Ordem régia para se fazer guerra aos bárbaros sublevados do 
Piauí, auxiliada a Milícia por 200 índios retirados das missões do Rio S. 
Francisco. 

- 1722: Ordem régia expedindo regimento sobre a forma como devia-se 
proceder na campanha contra os bárbaros Guanaré, Barbado, Exotim, 
Cupinhoró, Anapuru-Açu e Mirim, Arani e as nações que a estas se 
achassem associadas . 

___; 1734: Provisão resolvendo que o Ouvidor do Piauí podia executar as 
sentenças de pena última imposta à gente índia da terra. 
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- 1751: Provisão régia mandando o Governador do Maranhão fazer guer
ra contra o gentio Acroá. Timbira e Gueguê. 

- 1759: Toma posse da Capitania o primeiro Governador do Piauí, João 
Pereira Caldas, executando logo a seguir a ordem do Marquês de Pombal 
de expulsar os Jesuítas que eram possuidores-herdeiros dos imensuráveis 
latifúndios de Domingos Afonso Mafrense e administradores dos índios da 
Serra da Ibiapaba, depois dos Sete Povos das Missões dos Guaranis, a 
maior concentração indígena do Brasil. Governou até 1769. 

- 1763: Ordem régia autorizando o Governador Caldas a promover a cam
panha contra os índios da fronteira norte da Capitania do Piauí. 

· Embora pudéssemos continuar até o século XIX a relação dos episó
dios referentes à conquista dos índios do Piauí. vamos deter aqui esta 
cronologia para acompanhar pari passu o desenrolar desta Ordem Régia 
determinando a campanha militar contra os índios da fronteira setentrional 
da .Capitania, tendo doravante como fonte de informação os manuscritos 
dontidos nos Livros de Registro Geral da Capitania do Piauí, na sua maior 
parte ofícios recebidos e enviados pela Governadoria entre os anos 1763-
1765. Como se tratam de diligências visando a concretização de uma cam
panha militar, certamente o leitor concordará conosco que a apresentação 
em ordem cronológica destas demarches representa a melhor maneira de 
se visualizar tais sucessos . 

.:....:. 5 de julho de 1763: O Governador João Pereira Caldas envia ofí
cio ao Desembargador Ouvidor Geral da Capitania informando que ''ha
vendo terminado o motivo que até agora me dificultava principiar a cam
panha do gentio que infestava esta Capitania, e desejando antecipar o remé
di<:> às calamidades que experimentam os moradores dela, tendo para esse 
fim tornado a pedir ao Sr. Governador do Maranhão as _mesmas armas e 
mai~ munições de guerra que ele me devia ter mandado, no princípio do 
ano passado, se as preparações que ali houve no mesmo tempo, o não 
obrigassem a suspender aquela prometida .remessa ... " ordena ao Ouvidor 
da Capitania que reúna o maior número de pessoas possível para sair a 
tropa em campanha no começo das águas, fazendo um arraial e armaze
nando os mantimentos no caminho do Rio Gurguéia. (Livro 1, fl. 100). 

- 14 de novembro de 1763: O Ouvidor da Capitania oficial à Câ· 
mara de Paranaguá referindo-se à guerra que Sua Magestade mandava fa
zer contra as. nações indígenas que infestavam a Capitania. Diz esperar 
que os 100 homens que a Vila deve oferecer estejam prontos no último 
dia de março para entrar na conquista no começo de abril. Insiste para 
que · não falte bastante mantimento e que se faça a guerra "tão extensiva 
até o princípio das outras águas, para dela se poder colher melhor fruto". 
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Que sejam providenciadas as cavalgaduras para o transporte dos imensos. 
Que a tropa, com 150 pessoas, entre pelo Rio Gurguéia, "estabelecendo-se 
na Barra do rio Uruçuí, para dali deitar as primeiras escoltas sobre o Tim
bira e Gueguê, tendo determinado que esta tropa entre ao mato no mesmo 
tempo em que o há de fazer a desta freguesia (de O~iras). Queira Deus 
abençoar ambas, para que tendo a felicidade a experimente também estes 
moradores em se verem livres da vexação daqueles bárbaros" . (Livro I, 
fl. 135). 

- 22 de novembro de 1763: Ofício do Ouvidor do Piauí ao Capitão 
Manoel de Barros Rego comunicando que "havendo-me a Câmara e mais 
moradores desta Vila (de Paranaguá) representado que nela e seu distrito 
se poderá formar e pôr pronto um corpo de 100 homens com que sepa
rada e independentemente do outro corpo ou Tropa, que deverá entrar 
pela ribeira da Gurguéia, se poderiam atacar os índios que infestam e hos
tilizam a Capitania ... " faz a nomeação de Manoel de Barros Rego como 
Comandante "desta diligêngia de tanta importância", enviando-lhe um re
gimento com 24 ítens especificando como organizar conduzir. e comandar 
seus homens na conquista dos gentios bárbaros, assim como sobre sua rela
ção com a Tropa principal procedente da capital da Capitania . (Como o 
mesmo "Regimento" ampliado para 37 ítens, será igualmente ordenado 
para a tropa de Oeiras, deixaremos para reproduzi-lo mais adiante). 
(Livro I, fl. 136). 

I 
Segundo Odilon Nunes. o principal historiador do Piauí Colonial, a 

expedição de Paranaguá não chegou a entrar em ação, não comparecendo 
desta vila nenhum soldado à guerra contra esses indígenas ( 197 5: 114) . 

- 10 de dezembro de 1763: Ofício do Ouvidor do Piauí ao Capitão 
André Ribeiro Pinto, da Vila de?, solicitando que "nomeie dez soldados 
que não sejam nem vadios nem capazes de desertar da diligência que Sua 
Magestade mandou castigar a ferro e fogo as nações de índios bárbaros". 
(Livro 1, fl. 140). 

Como as aldeias dos índios guerreados situava-se em território ma
ranhense, além das armas já solicitadas ao Governador do Maranhão 
(Capitania à qual o Piauí esteve sujeito até 1758), também se requer da 
capitania o adjutório de força armada: 

- 10 de dezembro de 1763: Ofício do Ouvidor do Piauí ao Diretor 
da Missão de . S. Félix dos índios Anapurus nos seguintes termos: "O 
Senhor Governador desta Capitania me avisou que tem ordenado a Vossa 
Mercê que conserve prontos os índios desse lugar para marcharem para 
esta Capitania logo que eu os quiser, para a guerra que brevemente hei de 
principiar contra as nações de gentios a que Sua Magestade manda fazer". 
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Manda que todos os índios estejam prontos em fins de março, enviando 
uma relação dos índios capazes de serem empregados na dita guerra. No 
mesmo dia segue outro ofício dirigido ao Principal da Missão, Francisco 
Barbosa, mandando-o estar pronto com toda sua gente para ir à guerra no 
princípio de abril . (Livro 1, fl. 141). 

Entre Janeiro e Março de 1764, dezenas de ofícios são enviados da 
Ouvidoria do Piauí para os Capitães-Mores de todas as vilas, insistindo que 
enviem soldados, armas e mantimentos até o fim e março para comporem 
a tropa que sairá de Oeiras. Que os soldados sejam valentes e não vadios 
que desertem no meio da campanha. Que as famílias voluntariamente façam 
oferta de cargas de farinha e cabeça de gado para alimentar a tropa. Amea
ça graves castigos, prisões e multas aos que prometeram ajuda material e 
não cumprirem o prometido . Estabelece como data limite do envio de 
colaboração o dia 15 de abril. Novamente requer-se ajuda do Maranhão: 
agora são aos moradores de Pastos Bona que se solicita, através do Juiz 
Ordinário da Vila, o envio de farinha para a guerra, "pois lá têm mais 
lavras, e aqui no Piauí, nada". (Livro 1, fl. 145). 

Em princípio de Abril de 1764 saíram vários magotes de soldados 
em dias consecutivos, devendo todos reunir-se na foz do rio Gurguéia 
para dar início à entrada em território inimigo . 

- 1 de abril de 1764: Ofício do Governador Caldas ao Tenente 
Coronel João do Rego Castelo Branco entregando-lhe o Regimento da en
trada contra o gentio bravo . Eis em resumo seus principais ítens: 

1) Nomeação de João do Rego Castelo Branco, Co~andante da Tropa 
de Guerra ordenada por Suma Magestade contra as nações inimigas; 

2) A Tropa é composta de bastantes moradores da Capitania do Piauí, 
de índios do Maranhão e mais moradores. Devem todos marchar para a 
vila de Geromenha, esperando os que ali vão se ajuntar; 

_ 3) · Que seja separado o mantimento que julgar necessário para a 
primeira entrada, enviando-se o resto para o arraial que se há de construir 
na boca do Rio Uruçuí, marchando para lá as munições que se julgar 

, . 
necessar1as; 

4) Que seja nomeado um comandante para chefiar os mantimentos, 
evitando-se qualquer descuido para que os inimigos não ataquem o car
regamento; 

5) Que o arraial seja bem entrincheirado, com sentinelas regulares 
para que os índios inimigos não cometam nenhuma surpresa; 
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6) Que sejam construídos ranchos no arraial para proteção dos sol 
dados e das munições de guerra e de boca, fazendo-se tudo com muita 
ordem; 

7) Que se cuide também dos gados, que sejam bem pastoreados por 
gente armada, para se evitar que os bárbaros os ataquem; 

8) Que escoltas regulares percorram os arredores do arraial para des
mantelar as emboscadas que os bárbaros preparam contra a tropa, cuidan
do-se que não sejam as escoltas muito pequenas nem que se afastem muito 
do arraial; 

9) Toda a tropa deve se confessar e comungar antes da partida, pois 
"não se pode duvidar que para a felicidade das conquistas concorre muito 
a quietação e sossego das consciências"; 

10) Antes da partida deve ser passada revista de toda a gente e man
timentos, fazendo-se uma relação por escrito; 

11) Que seja nomeado um almoxarif e a fim de supervisionar as mu
nições e prestar contas; 

12) Nomeia-se igualmente um escrivão para auxiliar o almoxarife no 
controle do material; 

13) Haverá para tanto um livro em que o escrivão anotará tudo o 
que for sendo consumido; 

14) Caso o"Comandante não encontre no arraial o almoxarife e o es
crivão, que sejam então nomeados; 

15) Estando tudo pronto, partam com as armas preparadas, cami
nhando juntos para se evitar os assaltos dos inimigos, dirigindo-se para 
Pastos Bons, onde se encontrarão com os demais índios, confessando-se e 
comungando a tropa, mesmo os que já o fizeram na vila de Geromenha; 

16) Que sejam anotados todos os nomes dos que entrarem na esqua
dra, escrevendo-se os que forem mortos a caminho, para depois de tudo 
se prestar contas; 

1 7) "E por uma das nações de índios contra a que se acha decretada 
a guerra que Sua Magestade manda castigar a ferro e a fogo, é a dos 
Timbira, deve-se praticar com estes o primeiro efeito daquele procedimen
to, indo Vossa Mercê executá-lo nas suas fronteiras, atacando toda as po
voações que encontrar da dita nação e reduzindo-as à cinza, depois de 
conquistadas"; 

. . . 
18) Que tenham cautela nas terras dos bárbaros ou nas· terras infestadas 

por eles. devendo seguir toda a tropa unida, protegendo-se a bagagem com 
grande escolta; 
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19) O mesmo cuidado deve-se ter com os ranchos, sempre vigiados por 
sentinelas, guardando-se a bagagem no meio, zelando os oficiais que os 
sentinelas esteja1n despertos durante a noite, para se evitar algum aci-
dente; · 

20) Quando se sair da área das fazendas. o gado deve ser encurrulado 
e muito zelado, tendo-se grande cuidado na distribuição deste e dos demais 
mantimentos para que não venham a faltar durante a jornada; 

21) Que não se dê quartel à Tropa enquanto os Timbiras não se sub
meterem totalmente. Se se sujeitarem às nossas armas, evite que os solda· 
dos pratiquem com aqueles miseráveis as desumanidades que ordinaria· 
mente costumam cometer, e neste caso ou no outro, que os prisioneiros 
sejam remetidos bem amarrados e com muita segurança para a cidade 
de Oeiras; 

22) Todos os prisioneiros tenham seus nomes registrados num livro 
especial havendo outro livro separado para as mulheres e crianças que, 
devido à sua inocência, Sua Magestade lhe concede a liberdade; 

23) As re1nessas dos prisioneiros para a Câmara de Oeiras serão setn· 
pre acompanhadas de cópias autênticas dos registros dos mesmos; 

24) Tendo Vossa Mercê batido, explorado todas as sobreditas fron
teiras e conseguido que nelas não fique alguma povoação ou maloca da
quele gentio Timbira, caminhará depois para o arraial a fim de refazendo
se nele dos mantimentos precisos e da gente que lhe parecer necessária trocar, 
se ponha em estado de conseqüentemente passar às terras dos Gueguê; 

25) Está igualmente nas ordens de Sua ~1agestade castigar a es
tes bárbaros Gueguê que são os que mais hostilizam a Capitania, fazendo 
Vossa Mercê o mesmo que fizera com os Timbira} ficando por conseguin
te a Capitania livre deste flagelo; 

26) Sendo os Acroás tão cruéis como os outros dois grupos, que sejam 
igualmente tratados com o mesmo rigor dos precedentes; 

27) Que se evite dividir a Tropa em várias escoltas, pois o corpo 
unido fica mais forte; 

28) Antes de acatar as malocas, que se planeje o assalto com ordem; 

29) A harmonia e união deven1 ser conservadas na tropa, castigan
do-se os que por orgulho tumultuarem; 

30) Que se restitua a liberdade· daquelas pessoas que foram anterior 
e violentamente presas pelos índios, e que se encontrarem em suas aldeias; 
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. 31) No caso de se achar algum objeto, armas, ferramentas, dinheiro, 
etc, nas casas dos índios, que sejam ~iados para a Provedoria, para en• 
caminhar a seus proprietários verdadeiros; · 

32) Fica claro que se guerreia apenas três grupos e seus sócios, e no 
caso de se encontrar outros grupos não hostis, deve-se persuadi-los a virem 
viver no grêmio da Igreja Católica debaixo da obediência e suave domínio 
de El Rei Nosso Senhor, a custa de cuja Real Fazenda serão assistidos dos 
meios precisos para estabelecerem-se perto das vilas da Capitania; 

33) No caso de encontrar a outra tropa trazendo prisioneiros, ·que 
sejam enviados à Oeiras, com o devido registro; · · · 

34) Espera-se que em três ou quatro meses tudo estará dominado, 
voltando em seguida a tropa para o arraial devidamente escoltada, retor
nando então para Geromenha; 

36) Que sempre envie notícias; 

36) No caso de morrer o Comandante da Tropa, que seja substituído 
pelo oficial de cavalo mais graduado; 

· 37) "Votos de felicidade. muita honra e grandes créditos na Real 
presença de Sua Magestade". (Livro 1, fl. 170 e ss.) 

Mal parte a Tropa, envia o Governador Caldas um ofício a seu Ca
pitão, o Tenente Coronel Castelo. Branco nos seguintes termos: . 

. f 

- 7 de abril de 1764: Pede que mande a lista de todos os oficiais, 
soldados e seus"" escravos que compõem a tropa, repetindo a informação 
quando chegarem em Pastos Bons, no Maranhão. Informa que na vila de 
Geronenha ser-lhe-ão entregues 15 alqueires de farinha, ficando a encargo 
da almoxarife da tropa zelar pelo seu consumo. Também em Pastos Bons 
hão de receber nova carregação~ deste mantimento . Que o Capitão leve 
armas para os índios da missão de S . Félix. 

- 26 de abril de 1764: o Governador Caldas envia ofícios aos vereado
res da Câmara de Oeiras agradecendo a grande contribuição e zelo na ar
recadação da farinha para a Tropa e vaticina: "Resta agora esperar que 
Deus Nosso Senhor nos dê o bom sucesso que havemos de esperar da 
sua infinita misericórdia e que se digne de abençoar as nossas armas para 
experimentarem a felicidade que dese.iamos e virem a conseguir estes mora
dores o sossego que pretendem" . (Livro 1, fl. 180) . 

Diz Odilon Nunes que logo ao sair de Oeiras, a Tropa tem o primeiro 
contacto com os Gueguê que haviam entrado em atrito com o fazendeiro 
Antonio de Siqueira Barros,. no Baixo rio Gurguéia, nas proximidades da 
cónfluência desta ribeira com o Parnaíba: vários escravos saíram feridos 
neste incidente (1975:114). Dois meses após a partida, já em posse de al
gumas presas de guerra, recebe o Governador uma consulta de um. Oficial 
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da Tropa aos 10 de junho de 1764 perguntando qual a idade que se pode 
considerar o prisioneiro "criança"? Infelizmente este documento (Livro · I, 
fl. 187) está dilacerado, sendo impossível conhecer-se todo o teor da con
sulta. 

A primeira referência aos sucessos da guerra chega em Oeiras em 
Agosto: 

- 25 de Agosto de 1764: Ofício do Governador Caldas ao Coman
dante Castelo Branco no qual diz ter chegado a esta cidade o Tenente João 
Rois Bezerra trazendo 143 presas "que foram as que unican1ente escaparam 
do maior número que Vóssa Mercê o expediu". Informa ficar esperando 
a segunda leva · de prisioneiros que o ComandaQ.te diz pretender enviar da 
fazenda das Barreiras, a qual crê poder chegar à Capital do Piauí até o 
dia 10 de setembro. "Queira Deus que Vossa Mercê tenha continuado a 
mesma felicidade e que esta lhe dure até o fim da campanha. " Sabendo 
o Governo que o Tte. Cel. Castelo Branco desejava fazer um presídio 
com os índios de S. Félix e da Parnaíba, mas como Op:? gados do arraial 
se espalharam muito pela caatinga, constituindo por conseguinte muitos 
gastos para a Fazenda Real (ter de comprar novas rezes para sustento dos 
prisioneiros) manda que todo o povo fosse reunido no arraial, enviando-se 
escoltas pelos matos e riachos de Geromenha. Ordena que os índios de 
Pastos Bons fossem despedidos para sua missão, anotando-se o dia da 
partida e pagando-se duas varas de pano por cada mês de campanha, isto 
no caso de o pano já ter chegado. Que os índios (Tremembé) de Parnaí
ba sejam enviados de volta, assim como todos os bens da Coroa. (Livro 
li, fl. 2) . 

Lastimavelmente, não encontramos nenhuma notícia nos Arquivos do 
que, ocorreu no segundo semestre deste ano de 1764 relativamente à .Cam
panha contra os índios bárbaros. Inicia-se o ano seguinte: 

- 10 de janeiro de 1765: Ofício do Governador Caldas ·ao Principai 
dos lndios de Pastos Bons, Francisco ·Barbosa Lima, comunicando q.ue 
seus homens lutaram muito bem na guerra que se fez contra os gentios, 
e como está programada nova entrada, que estejam preparados. Envia · 
"duas varas de pano para c~da um que se empregou na campanha, por 
mês, que pelo preço por que aqui (em Oeiras) custa; importam a $400 
réis por mês a cada um, indo já descontado tudo o que receberam no tempo 
em que andavam na mesma diligência". 

$400 réis por mês era uma ninharia, pois neste mesmo ano, pagava-se 
$160 réis pelo aluguei de um dia de um escravo para o serviço de · enxada 
e machado~ custando $240 uma galinhá, $307 uma leitoa, um frasco de 
aguardente $600 réis e $800 réis um par de esporas ou um facão . (Pereira 
da ·Costa, · 1974:1ô2). · ' · · · 
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Tem início a segunda Campanha, agora na margem ocidental do 
Uruçuí. 

- 7 de julho de 1765: Carta do Tenente Coronel Castelo Branco ao 
Governador prestando contas da Campanha. Diz esperar que a notícia 
enviada junto com as presas de guerra lhe tenham chegado. Informa que 
descendo pelas margens do rio Uruçuí, chegou à aldeia dos Gueguê, que 
estava toda em cinzas (na fuga ·os índios queimaram suas malocas). Deixou 
ali os mantimentos e continuou descendo o rio com precaução. Em pouca 
distância encontraram os espias umas índias que haviam se separado do 
seu grupo para buscar mantimentos: a Tropa atirou nelas para as matar, 
atingindo apenas duas - prenderam algumas enquanto outras conseguiram 
fugir. Mataram-nas para evitar que fossem noticiar aos índios a presença 
do exército. Como já era noite, permaneceram no mesmo lugar. Na ma
nhã seguinte, ao caminhar a tropa, un1 índio atirou uma flexa de· um mon
te, "que por proteção da Magestade Divina não causou nenhum fruto per
nicioso, mas sim benévolo, pois uma prisioneira conhecendo então que a 
ouviam os seus, clamou em altas vozes pelo seu idioma (sobre) o seu 
miserável estado, à qual foi recomendado logo pelos nossos (línguas) que 
lhe manifestasse que o único empenho nosso era o de os resgatarmos do 
cat\veiro dq . demônio por meio de uma amigável paz". Havia outra língua 
da mesma nação, de nome Manuel de Matos, que também os estimulava 
à paz. O Chefe então desceu do monte, deixando lá as armas, e veio 
abr~çar ao dito Manuel de Matos · e levou aos. brancos para sua aldeia e 
entoou um cantq. que para eles significa a paz, e muitos de seus companhei
ros vieram para · a aldeia, "mas sempre de alto". Informa mais que duran
te os dias que permaneceram na aldeia, vieram muitos outros índios visi
tá-los, devend.o-se esta graça a Deus e a Manuel de Matos. Na aldeia o 
Capitão mandou dar aos índios carne, matando alguns bois que trouxera 
para os soldados .. "Foram as cõndições da capitulacão que lhes déssemos 
os seus para nos dar~m os nossos, e assim consenti." Então o Comandante 
se comprometeu a ajudá-los a combater ~eus inimigos ao Acroá, justifi
cando sua condutçi por dois motivos: para resgatar-lhes as almas e por que 
estavam acossados numas grutas aclives de aue seria muito difícil retro
ce.der. Ao partir da aldeia para o presídio. a fim de se restabelecer, deixou 
o Comandante a um crioulo cristão na aldeia para tomar conta. Informa 
ainda que alguns soldados comerciaram com os Gueguê, comprando-lhes 
alguns "colomins Acroá que os tinham em seu poder", trocando-os por 
gêneros . Diz ter consentido nesta troca para estimular os soldados que 
estavam cansados com a conquista. Conclui dizendo esperar o reforço 
de hom~ns e gêneros. (Livro II, fl. 16). . 

· - 5 de agosto de 1765: Oficío do Governador Caldas ao Comandante 
Castelo Branco in(ormando ter recebido "a gostosa e interessante notícia da 
conquista dos . bárbaros Gueguê, arrebanhan·do-os para Deus, Igreja, ·Rei 
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e para a tranqüilidade dos povos das duas Capitanias". Que espera logo 
transferi-los para perto de Oeiras, onde civilizar-se-ão. Diz ter aprovado 
tudo o que fez, menos de ter decretado guerra aos Acroá, pois que não há 
força suficiente no momento (para reforço) e ser mais importante trazer 
pàra fora do mato os conquistados Gueguê antes de iniciar nova cam
panha. Informa ter chegado a Oeiras 4 índios Gueguê (chefes) aos quais 
pôs como condição de paz, que todos viessem se estabelecer de prontís
simo na Barra do rio Poti, aproveitando-se das chuvas antes que se acabem, 
prometendo-lhes toda a assistência para fazerem suas lavouras . Diz temer 
pelos cristãos deixados na aldeia, pois os índios poderiam mudar de polí
tica e retê-los como refém. Quanto aos índios embaixadores, "tem dado 
mostra de grande contentamento e vão indo muito bem vestidos e providos 
de alguns presentes" · levando-os para dar a seus parentes e · estimulá-los a 
descer. Que as margens do Poti são ricas em peixes, caças e boa para roça. 
Agradece muito ao índio Manuel de Matos pelo desvelo que tem demons· 
trado no contacto com os Gueguê, e que no caso de confirmar-se o des
cimento da aldeia, ele será feito o Principal dos mesmos. Diz igualmente 
que poderá concorrer muito nesta tarefa o índio Braz Ferreira pelo. gran
de conhecimento que tem da mesma gente e pelo ·agasalho e promessas 
quem em mim experimentou. Contudo, que tudo isto não dê motivo ao 
Comandante Castelo Branco de fiar-se naqueles · bárbaros, "sendo certo 
que não nos devemos fiar na sua palavra", devenqo . a tropa sempre estar 
pronta para qualquer aleivosia. Recomenda. que na descida se . ~orne par
ticul~r cúidado. para que os índios não tentem se apoderar das · ar~as e 
munições, e qtie também a tropa não os vexe, evitando-se ql:le fiquem en
tre eles os cristãos, .sobretudo os escravos, impedindo-se a comunicação 
destes .com os bárbaros notadamente um camb~io que dizem "inteiramen
te os despersuade a virem à paz". Quanto aos que viviam livremente com 
os índios, escrvos ou não, e que "andavam com. eles pra_ticando os seus 
acostumados insultos", que. sejam .incursqs na pena capital de morte, po
rém, que não se conte aos escravos que com eles viviam livremente que 
estão condenados. à morte, antes, que sejam conduzidos à p·arte, com toda 
segurança, para a cidade, cuidando bem. dos ditos cativos pois "esta jorna~ 
da lhes será sumamente violenta para aqueles que espontaneamente . se 
achavam lá vivendo e principalmente se perceberem que poderão ser cas
tigados com a pena de morte". Determina mais, que os descerem, que .a 
gente desnecessária seja despedida para não se aumentarem os gastos, 
cuidando-se que os índios não se fatiguem demasiadamente, nem que 
adoeçam e venham a morrer. Pelas fazendas onde foram passando, que 
se matem os bois necessários para. alimentação do povo, passando-se o re· 
cibo devido. No caso dos índios não quiserem livremente descer ao suave 
jugo de Sua Magestade para se aldeiarem perto dos brancos, e como mos
tra a experiência que diversas vezes os índios não respeitaram as pazes 
quando continuaram . a morar nos matos, aplicará então o Comandante 



lndios Gueguê .. do Piauí 69 

todo o rigor que for necessário, dando opção aos índios "de elegerem o par· 
tido que mais lhes agradar" . Se reagirem, os atacará com violência, su
jeitando-os como se fez no ano passado. Mesmo aí, que se evite matar 
desnecessariamente os gentios. oCnclui autorizando os soldados que com
praram os rapazes Acroás que os conservem, inf armando o preço que 
pagaram e fazendo-se registro dos mesmos, proibindo doravante seme
lhante comércio. (Livro II, fl. 35 e ss.) 

O Comandante Castelo Branco obedece às instruções do Governador 
e em vez de ir guerrear os Acroá, organiza a transumância dos Gueguê 
para junto dos civilizados: "nos primeiros dias de novembro chegam a 
Oeiras cerc~ de . 40 Gueguê" (Nunes, 1975: 116), que são aldeiados a 8 
léguas ao norte da Capital . 

- 29 de novembro de 1765: Ofício do Governador Caldas ao Coman
dante Castelo Branco, agora nomeado Capitão e Diretor dos fndios, dizendo 
ter chegado a notícia de ter conseguido descer os Gueguê e· dado início a seu 
estabelecimento p.o lugar aprazado . Recomenda que se aproveite as águas 
para lançar-se as sementes na terra, sobretudo milho, arroz, feijão, fava e 
outros semelhantes ·legumes, assim como abóboras, batatas, gerimuns etc, 
pois ·são os mantimentos que com maior brevidade podem produzir. Ou~ 
economize os mantimentos e despesas, substituindo-se por frutas e caças 
dos matos circundantes. lnf orma ainda ter enviado para este novo lugar 
alguns índios que viviam isolados nas Balsas, no riacho do Mina, para aí 
estabelecerem-se com os recém conquistados. Enviou também um preto 
com sua mulher >para auxiliar na instalação da missão, que terá como patro
no São João Batista, devendo ser conhecido como "São João de Sande". 
(Livro li, fl. 44) 

- 18 de agosto de 1766: Ofício do Governador Caldas ao Diretor 
dos 1ndios de São João de ~ande, autorizando que caso precise, continue a 
tirar gados das fazendas que administra para o sustento dos índios, posto 
ser difícil sustentarem-se apenas nos matos, porém, tudo com economia 
e com recibo assinado por dois soldados. (Livro li, fl. 176) · 

- 10 de setembro de 1766: Ofícioi do Governador Caldas ao Diretor 
dos 1ndios de São João de Sande dizendo existirem alguns casais de 
índios Aroaze espalhados por diferentes fazendas, sem utilidade do bem 
comum, enquanto que "estando toda aquela gente junta, na missão, além 
de se aumentar seu número, é mais conven~ente o seu estabelecimento, pois 
se acha pronta para o Real serviço e dos moradores desta Capitania, fa
zendo-se entre estes e os índios recíprocos interesses". Ordena que todos 
os índios sejam reunidos na povoação. (Livro li, fl. 77) · · 

O último documento relativo a esta conquista é uma carta do Chance
ler Francisco Xavier de Mendonça Furtado gratificando os conquistadores 
dos Gueguê, enviada do Palácio de Nossa Senhora da Ajuda de Lisboa: 
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1 de maio de 1767: Carta dirigida à Governadoria do Piauí decla
rando ter recebido longa informação do Governador João Pereira Caldas, 
na qual narrava os sucessos na guerra contra o gentio Gueguê. Inf ortna 
que o Rei "manda louvar o zelo e atividade com que se emprega no seu 
Real serviço e como concorreu para desinfestar as estradas dessa Capita
nia da opressão que lhes faziam os assaltos dos índios Gueguê e redu
zindo-os a viverem em sociedade com a qual eram úteis não só a si mas 
~ todos esses povos, serviço este que El Rei Nosso Senhor julga o mais 
interessante assim a Deus Nosso Senhor como aos seus reais ministros". 
Ordena que os Missionários instruam os índios sem interesses e que se 
podendo, mande-lhes estabelecer currais seus próprios ao menos aos prin
cipa~s e a algumas famílias dos mais abalizados. Que ~scolas sejam fun
dadas primeiramente, onde os rapazes possam ir aprendendo a doutrina e 
a língua portuguesa. Que se aplique, no que for possível, o mesmo Dire
tório enviado aos índios do Pará e Maranhão. Obriga-se ao Governador 
a ir pessoalmente ao menos duas vezes ao ano visitar a missão e ver se o 
Pároco está apacentando convenientemente seu rebanho, caso contrário, 
que seja castigado juridicamente. Em sinal de gratidão,"'confere o Hábito 
de Cristo e 120 mil réis de tença ao Tenente Coronel ,Castelo Branco, que 
será beneficiado perante toda a nobreza e Câmara da Capitania, · e ao 
Tenente João Rodrigues Bezerra, Sua Magestade dá o · Hábito de Cristo e 
40 mil réis de tença a si ou a algum seu filho. (Arquivo Público do 
Piauí, Doe. não classificado) 

Nesta última parte do trabalho acompanharemos, através da docu
mentação encontrada no Arquivo Público do Piauí, alguns aspectos da 
"domesticação" dos Gueguê nos primeiros anos após sua instalação na 
Missão de São João de Sande. 

Após seu descimento das margens do rio Uruçuí, além dos primeiros 
143 sobreviventes da campanha inicial, foram mais de 400 os Gueguê tra
zidos "pacificamente'" para a fundação da Missão em novembro de 1765. 
Portanto, incluindo-se os tapuias reunidos nas fazendas, devia contar São 
João de s ·ande na sua fundação por volta de 550 indivíduos. Nosso cálculo 
parece estar correto pois o Ouvidor Antonio José · de Morais Durão, na 
sua "Descrição da Capitania de São José do Piauí" informava que em 
1772" os gueguês entre grandes e pequenos chegam a 252· - a metade 
do que eram quando se aldearam haverá 12 ou 13 anos". (Mott, 198_5:25) 

Três anos após a fundação da Missão, vários são os requerimentos 
dos moradores do Piauí soHci~.ndo · jovens gueguês para serem -por eles 
civilizados. Alguns são moradores da zona rural, como Feliciano Gomes, 
~'·morador na fazenda das Berlengas que para dar benefício da dita fazen
da se lhe faz preciso que lhe conceda dois índios gueguês, um por nome 



lndios Gueguê dô Piauí 71 

Bernardo, que o suplicante já lá tem, e outro que V. Sa. por servido man
dar que o Diretor daquela gente lhe conceda outro e conserve aquele que 
lá tem". 

A maioria dos solicitantes, porém, são residentes no distrito da cidade 
de Oeiras, muitos deles soldados que participaram das campanhas nos 
anos anteriores . É o próprio Governo quem estabelece as regras precisas 
destinadas à "domesticação" dos colomins: · 

· - 7 de setembro de 1769: Determina o Governador Gonçalo Lourenço 
Botelho de Castro que o Diretor da Missão empregue diversos índios nos 
ofícios mecânicos "em que sejam úteis a si e proveitosos ao aumento e 
civilidade deste Estado". Manda que juntamente com o vigário, Frei Ma
nuel de Santa Catarina, O. F. M., escolham 14 rapazes de 12 a 14 anos, 
já batizados, para serem empregados com mestres para aprender ofícios. 
Coincidentemente, no mesmo dia, em outro ofício, manda castigar mais 
severamente, inclusive com palmatória, de acordo com o Diretório, aos 
sete índios que presos continuavam a se comportar nial. 

No dia seguinte, a Governadoria legisla com mais detalhes sobre a 
questão dos aprendizes: 

- 8 de setembro de 1769: Carta ao Juiz dos órfãos de Oeiras -
"Havendo determinado mandar aplicar alguns índios rapazes da nação 
Gueguê do lugar dr São João de Sande a diferentes ofícios mecânicos em 
benefício da república e imitação dos povos que compõem o bom estabele
cimento de qualquer Estado e seguindo nesta parte o mesmo método que 
se praticava na Capitania do Maranhão, ordeno a V. Mercê que qualquer 
mestre de ofício mecânico que lhe apresentar portaria minha para reGeber 
índios ou índios do referido lugar para aprenderem o seu respectivo ofício, 
V. Mercê os fará assinar um termo no qual expressamente se declarem 
as condições seguintes: que lhes ensinarão os ofícios por tempo de 6 anos 
e no caso de os não darem ensinados, no referido tempo, lhes pagarão os 
mestres 100 réis por dia como oficiais, até ficarem completamente mestres 
dos ditos ofícios ... Dentro deste tempo serão obrigados a vesti-los e tratá-los 

. nas suas enfermidades, dando contas deles ao Diretor da dita Povoação logo 
que se acabar o tempo do seu ensino". (Livro II, fl. 149) 

. A partir de então são vários os requerimentos dos Mestres solicitando 
jovens para serem seus aprendizes: 

"Diz Manoel Antonio da Silva, Mestre Carpinteiro e morador nesta 
cidade de Oeiras, que tem notícia que se acham· ainda por repartir alguns 
índios rapazes do lugar de S. João de Sande a quem bem os ensine ao ofício 
e como seja a um dos ditos, Feminino de tal, que terá de idade pouco 
mais ou menos quatorze anos e sem instrução de escola, o qual está nos 
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termos para aprender a (profissão) do dito suplicante, que não tem dúvida 
em ensinar-lhe, assinando para isto termo na forma das Ordenações". 
Também ao Carpinteiro Bento Pereira de Novais se entregou o índio Do
mingos, e ao alfaia te Bernardino AI varo de Matos o índio Francisco Al
vares. (Livro II, 6-11-1769, fl. 162) 

Primeiro foram os colomins e rapazotes gueguês a serem distribuídos, 
em seguida serão as "cunhans": 

- 18 de novembro de 1769: O Governador Botelho de Castro pede 
informação ao Diretor dos Gueguê, Comandante Castelo Branco, de quan
tas raparigas da povoação de 7 para 8 naso "se podem entregar a algumas 
pessoas da cidade para aprenderem a cozer, fiar, fazer meias, cozinhar 
etc". Diz pretender fazer com elas o mesmo que já fizeram com os rapazes 
que hoje se acham em poder dos Mestres de diferentes ofícios. (Livro li, 
fl. 164) 

Aí começam as distribuições das indiazinhas: às vezes são os . maridos 
que as solicitam para suas mulheres, como este Manuel /da Silva, "soldado 
dragão da Guarnição desta Praça, que à sua notícia há vindo que V. Sa. 
manda repartir as índias do lugar de S . João de Sande a mulheres que as 
ensine a cozer, fazer renda e o mais necessário, para o que não tem dúvida 
tomar uma para sua mulher, para ensinar o que dito é". Tamb~m outro 
Manuel de Almeida Martins diz "que ouviu dizer que V. Sa. é servido man
dar distribuir algumas índias por pessoas que bem as possam educar e ensi
nar a fazer rendas e costuras. E como o suplicante é casado e morador nesta 
Cidade e por isso lhe concorrem os reqµisitos necessários, pede que se 
lhe mande entregar uma das ditas índias, ficando o suplicante com as 
obrigações do estilo". 

Outras vezes. em menor número são as próprias 1nulheres interessadas, 
provavelmente solteiras ou viúvas, que fazem o requerimento ao Gover
nador: 

"Diz Angélica Maria do Rosário, moradora nesta cidade, que ela tem 
notícia que V. Sa. quer repartir algumas raparigas do lugar de S . João 
de Sande por pessoas que as ·hajam de doutrinar e ensinar a cozer, fiar, 
fazer rendas e tudo o mais que se deve ensinar e como na suplicante con
correm todos os requisitos, para a boa doutrina da dita rapariga, requer seja 
servido conceder a rapariga que o efeito que requer". 

Tais pedidos - só entre Janeiro de 1770 e setembro de 1771 são mais· 
de 30 - deviam ser endereçados ao Governador, que os encáminhava 
ao Juiz dos órfãos ou ao Juiz Ordinário, que por seu turno devia averi
guar se o ou a solicitante apresentava condição material e moral para 
exercer a função tutelar. Tanto assim que o segundo Governador do 
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Piauí. Batelho de Castro ordena ao Juiz dos órgãos da Capitania que 
examinassem se as pessoas que requeriam índios para educar apresentavam 
condição para tal. "se estão bem estabelecidas em passadio cotidiano para 
que as ditas índias em seu poder não se viciem a comer terra e outras coisas 
nocivas e contrárias à conservação, civilidade e ensino que pretendo mi
nistra-lhes". (Livro li, fl. 163, 8 de novembro de 1769). Duas semanas 
após, esta portaria, ratifica o ordenado, pedindo informação se as solici
tantes eram "mulheres bem morigeradas", obrigando que o Juiz dos ór
fãos acompanhasse o desenolvimento das mesmas (25 de novembro de 1769). 
Eis como se manifestou o Juiz Ordinário face ao requerimento de uma 
solicitante, Joana Batista da Silva: "Pelo conhecimento que dela tenho, 
pode ensinar e educar a índia que requer". (29 de novembro de 1769). 

O despacho autorizando a guarda da criança ou jovem era sempre 
nestes termos: "Vista a informação do Juiz, passe portaria". Aí o interes
sado devia assinar recibo: "Aos. seis de setembro de 1769 recebi os dois 
coJomins de que trata o despacho do limo. Sr. Governador. Assinado: 
Feliciano Gomes". 

Conforme já vimos, a autorização da tutela era nalguns casos por 
tempo restrito: este último requerente, por exemplo, teve os dois índios por 
tempo de seis meses, de modo que esgotado este período oficiou novamente 
à Governadoria pedindo para continuar com os mesmos. Os Mestres 
comprometiam-se ~ educar os aprendizes por seis anos consecutivos. 

Algumas vezes os jovens gueguês não correspondiam às expectativas 
de seus educadores: Manuel de Almeida Martins diz querer desobrígar
se . do termo que havia assinado pela índia Ludovica Purchérria que não 
tinha recebido pela razão de achar quase cega de uma vista. (Livro II, 
31 de janeiro de 1770, fl. 180). Também renegada foi a índia Cosma 
"por ser cocha e estar doente dos ouvidos, por esta razão incapaz de apren
der o que se quer": seu requerente pede que seja substituída por outra. 
(f1. 175). . 

Outras vezes são os próprios educadores que desgostam-se de seus tu
tores, quebrando o contrato: "Por me constar - diz o Governador -
que as índias Quitéria, Marcelina, Micaela, Bárbara e Catarina não se 
acham em poder das pessoas cujas casas existiam para se educarem e 
civilizarem conforme ordens que se expedira ao Juiz dos órfãos para este 
destino, e sabendo que as ditas índias estão em São João de Sande em 
tal forma de trato e ruína da saúde, que não será possível tão cedo res
tituírem-se, que se examine com cautela ós motivos que houveram para tal 
procedimento". (Livro II. 8 de fevereiro de 1770, fl. 184). Informa o 
Diretor . da Missão que as índias estavam muito mal tratadas da · saúde, 
sendo impossível remetê-las a seus amos. 
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A "domesticação" dos gueguês se processa não apenas através da 
entrega dos adolescentes a famílias brancas residentes na cidade e vilas, 
mas sobretudo dentro do próprio espaço da missão: aí os índios são obri
gados ao trabalho forçado, seja no plantio de roças de subsistência, seja 
em outros misteres. Tudo era minuciosamente controlado: a saída da 
Missão só era permitida através de ordem explícita do Diretor, e com 
motivo justificado: "diz o Governador que o índio Caetano vai com licen
ça sua por conta da cultura de sua roça". (Livro II, 31 de Outubro de 
1769, fl. 160). Conservar os índios reunidos na povoação era o ponto 
fundamental, dentro da concepção das autoridades, para incutir-lhes a 
civilização: "Recomendo que reúna todos os índios dispersos na Povoação 
de São João de Sande, diz o Governador ao Diretor Castelo Branco, pois 
andarem fora dela, facilmente se poderá experimentar funestas conse
qüênci~s que sempre desejo evitar". (Livro li, 15 de setembro de 1769, 
fl . . 15t). Poucos dias depois, noticia o Diretor que várias índias ainda se 
mantinham fora da povoação e que o Capitão-Mor e Sargento dos índios 
que tinham sido encarregados de as reunir o estavam fazendo com pru
dência "para as não molestar". (fl. 153) . No mês seguinte, a notícia 
de deserção e castigo de duas gueguês: Informa o Governador ter re
cebido a informação de que duas índias haviam dbsertado - "merecem 
grande castigo para se acautelarem as mais que ali existem". Manda in
vestigar quem as industriou para a fuga, descobrir onde se escondem e ao 
serem pegas, que fossem conservadas o tempo necessário na prisão. (Li
vro II, 2 de dezembro de 1769. fl . 169). Dois dias depois as pobres fugi
tivas já se encontra1n presas, enviando o Governador a recomendação que 
se observasse "sempre aquela moderação que se precisa e a prudência 
aconselha, para que não haja castigo sem piedade e também em ordem de 
evitar algum estímulo nos ânimos desses índios que nos cause maior tra
balho". 

O trabalho forçado na Missão era outro recurso lançado mão pela 
administração governamental com o fim de domesticar os tapuias. Em 
Ofício de 7 de setembro de 1769, informa o Governador Botelho de Cas
tro ao Diretor da Missão que o ex-Governador dera ordens para que se cons
truísse aí a casa para o pároco dos índios, e que tal residência

1 
estava por 

concluir: manda, por conseguinte que o Diretor aplicasse alguns índios no 
trabalho de conclusão do prédio. (Livro li, fl. 149) . Malgrado a preca
riedade dos recursos agrícolas da missão, o Governo não titubeava em 
onerar os Gueguê com a cobrança de impostos: aos 22 de outubro de 
1769 ordena que alguns índios mais fiéis fossem enviados a Oeiras trans
portanto os dízimos do milho que deviam ao fisco, milho este que deveria 
ser arrematado em praça pública e entregue ao comprador que melhor 
pagasse . (Livro II. fl. 155) . E no último dia deste mesmo mês, informa 
o Governador ao Diretor da Povoação que o Mestre Escola que se preten-
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dia enviar para ensinar os índios devia ser pago "pelo produto da riça 
comum, não havendo possibilidade de a Fazenda Real pagar o papel que 
s~ precisa para a dita escola". (Fl. 154) Mestre escola, diga-se, que é 
repreendido pelo Governador por castigar muito · severamente seus discí
pulos: que não mais açoitasse as "cunhans", que retirasse de uso o "banco" 
no qual costumava amarrar os estudantes a fim de açoitá-los, restringindo o 
castigo à palmatória. · (Fl . 170) 

Inicia-se o ano de 1770 informando o Diretor da Missão à Govema
dorla ·que faltam mantimentos, começando os índios a passar dificulda
des: a resposta da autoridade revela suas intenções futuras - "há 4 ou 5 
anos que a civilização foi introduzida entre esses índios e é tempo que 
eles próprios se ocupem de sua roças e limpem, de modo a não mais pre
cisar pagar jornais a homens de ·fora". E conclui o Governador: "espero 
que para o futuro não venha a faltar mantimentos". (Livro II, 6 e 14 de 
janeiro de 1770) . 

Dois anos depois, o Ouvidor Morais Durão ao comentar sobre o es
tado geral de civilização dos índios do Piauí - agora acrescidos com a con
quista dos Timbira, J aicó e Acroá - assim se expressava: "Não innlui 
os índios nos mapas (estatísticos) porque não só não prometem aumento, mas 
nem ainda subsistem, por que os J aicó estão quase extintos e os Gue
guê existirão pela metade do que eram quando se aldearam haverá 12 
ou 13 anos. Vieram recentemente 424 Acroá que se não acham ainda 
aldeados, e as 3 (missões) juntas fazem o número de 736 almas". E conclui 
emitindo sua opinião cheia de preconceito sobre a índole dos selvagens: 
"São os índios inseparáveis do furto e bebedeira, e geralmente, d~ qual
quer nação que sejam, nimiamente estúpidos, preguiçosos, glutões e liga
dos aos seus ritos e supertições em um maior extremo, pegando-as como 
contágio aos mais moradores da ,Capitania. Já nela houve mais aldeias 
de que apenas há memória ... ". (Mott, 1985:25) 

• 

À guisa de conclusão: 

- 1771 : novo aldeia de índios Gueguê mandam a Oeiras uma de
putação de seis homens pedir pazes ao Governador da Capitania do Piauí: 
são aldeados mais 434 Gueguê na nova missão de São Gonçalo do Ama
raante, às margens do rio Mulato. Neste mesmo ano inicia-se a cruenta 
guerra e conquista dos Acroá, que de u.m total de 1237 indivíduos, sobrevi
veram somente 400, "tendo os mais acabado a ferro". (Pereira da Costa, 
1974:180) 

1775: Início da guerra contra os índios Pimenteira. 

1778: sublevação dos Gueguê da missão de São Gonçalo do 
Amarante. 
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1780: sublevação dos Gueguê da missão de São João de Sande. 

1786: Transferência dos Gueguê na Missão de São João de Sande 
para a missão de São Gonçalo do Amarante, extinguindo-se a primeira. 

No primeiro quartel do século XIX, quando von Spix e von Martius 
percorreram o sertão do Piauí, eis como encontraram a última missão dos 
Gueguê: 

"A aldeia de S . Gonçalo do Amarante é um pequeno arraial com um 
quadrado de palhoças baixas em volta de uma capela em ruína, sede de 
uma colônia de índios. 50 anos antes, sob o governo de João Pereira 
Caldas, avô do Capitão-Mor de Oeiras, João do Rego Castelo Branco, havia 
batido diversas tribos que para os colonos ali isolados se tornavam então 
perigosas, com as suas constantes correrias ... Os Timbira, Acroá e Gue
guê foram reunidos em São Gonçalo do Amara te. Estes três grupos são 
designados pelos sertanejos com o nome comum de Gamelas. Encon
tramos apenas um resto desta colônia, antigamente importante: segundo a 
nota do Vigário, constava de umas 120 pessoas, e mesmo estas, nem todas 
de origem sem mistura. Certas doenças, especialmente as bexigas, haviam 
dado cabo de muitos, outros já desde muito tinham regressado a seus ve
lhos retiros. O aspecto tristonho dos índios, que vagavam aqui em abs
trata inércia, a sujidade e desordem das pobres choças, assim como a fal
ta de uma direção conveniente cpnfiada agora a um soldado dado ao vício 
da embriaguês, reforçaram a nossa convicção de que se deve considerar 
rara exceção uma feliz tentativa de colonizar indígenas . Essa convicção 
é tanto mais sensível ao filantropo, pois essas empresas de colonizaç.ão qua
se sempre custam imenso sacrifício de vidas humanas. Quando se resolve 
estabelecer numa colônia uma tribo de índios, quer para torná-los inofen
sivos, quer para torná-los úteis ao Estado, isso quase nunca se faz sem 
prévia guerra, cuja conseqüência é a submissão da tribo. Para esse fim 
são formadas bandeiras de tropas de linhas e de provisões, que para as 
grandes expedições precisam de ser remetidas durante meses. Às vezes, 
tocam-se boiadas em seguimentot à bandeira. As tropas raramente fazem 
entrada no intuito de dar combate franco, antes, procuram assaltar de 
surpresa os índios. nos solitários e espalhados núcleos de malocas. Se a 
expedição é bem sucedida, obrigam-se os vencidos a reconhecer a soberania 
de Portugal e a se estabelecerem sob a proteção do Rei, entre os brasileiros. 
Assim, a tribo ou os membros dela que se renderem diante da superiori
dade do adversário, abandonam o seu pouco e são reunidos numa aldeia em 
geral distante de outras povoações brasileiras, e ali ficam sob a inspecção 
de um Diretor nomeado pelo Governo, por vezes com a cooperação do 
Principal, escolhido no seu meio. Trabalham na lavoura e são instruídos 
na fé cristã por um exlesiástico. Que frutos produzirá tão violenta ope
ração, não é difícil prever. Exige-se do índio imediata renúncia a todos os 
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seus hábitos, tendências e costumes nativos, e ainda mais, submissão às 
leis e a uma religião que ele desconhece. A conseqüência fatal é que os 
mais resólutos combinam entre si escapar logo que lhes for possível, ao 
intolerável constrangimento e os restantes permanecem como estranhos, 
sem se assimilar no meio. dos brasileiros, e se vão finando no mais lúgubre 
abastardamento físico e· moral. Só por meio de grande força moral se 
poderia esperar qualquer mudança favorável nesses desfavorecidos filhos 
das selvas. Mas de tal energia nem sempre dispões o Inspetor nem o mi
nistro ·ao culto. Desta · sorte, ficam esses recém-chegados entregues a si 
mesmos, sentindo a perda do seu primitivo modo de vida, sem ter quem os 
instigue a coisa melhor, e perdem finalmente na ociosidade e na bebedeira 
a pouca força de alma que possuíam, enquanto viviam independentes 
nas matas. É extraordinário como essa falta de desenvolvimento espiritual 
reage na organização física, como os índios tão rapidamente contraem as 
doenças dos europeus, como decresce a fecundidade das mulheres, e como 
deperece a fraqueja a compleição robusta e resistente dos íncolas ... ". E 
concluem os argutos naturalistas: "Essa é a triste condição das tentativas 
de colonização pelas aldeias como se observa quase por toda parte no 
Brasil ... ". ( 1938 :448-449). 

NOTAS 

( 1) - Para maiores detalhes sobre os problemas decorrentes do contacto dos 
civilizados com os índios do · Piauí, cf. Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa), 
Carta de João Antonio Pinto da Silva à Coroa, de 6 de novembro de 1747, infor-

' mando sobre a redução de uma aldeia de índios Gueguê, cujos prisioneiros foram 
vendidos em Praça .pública e em cuja aldeia encontraram um negro e algumas crian
ças brancas (antiga Caixa 1); Biblioteca Nacional (RJ), Manuscrito, II, 30-36-44, 
n9 3, Carta régia de 29 de julho de 1759 ao Governador João Pereira Caldas legis
lando a respeito da criação de vilas de índios; Instituto Histórico e Geográfico Brasi
leiro, Lata 66, Doe. 1, "Sobre a Guerra ordenada contra as nações de índios que 
infestavam a Capitania do Piauí, então ~subordinada ao Governo Geral do Pará e sobre 
os sucessos sue da mes·ma guerra resultaram", de autoria do Governador João Pereira 
Caldas, 1764-1766. 

(2) - Cf. Os Orizes Conquistados, de José Freire de Monterrayo Mascarenhas, 
primeira vez impresso em Lisboa em 1716, reeditado na Revista do Instituto Históri
co e Geográfico Brasileiro, Tomo VIII, 19 trimestre, 1846:494-512. 
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