
 

 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA : HISTÓRIA 

SEMANA 19:26 A 30/07 

 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 8 A,B,C 

PROFESSOR(A):FABIA CRISTINA SOARES DA SILVA CARGA HORÁRIA SEMANAL:   03 

ENVIAR PARA: WHATSAPP  E  GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 30/07 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: OS IROQUESES : UM POVO NATIVO DA AMÉRICA. 

HABILIDADE(S): (EF08HI19) Analisar a situação da população, da escravidão e povos nativos dos 
estados unidos 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: USO DO LIVRO DIDÁTICO, CLASSROOM, EDUCA RIBEIRÃO, WHATSAPP, VÍDEOS 

E CHAMADAS   

ORIENTAÇÕES:  
   
1 LEIA O TEXTO  E EM SEGUIDA   FAÇA UM RESUMO CITANDO OS PONTOS QUE VOCÊ ACHOU MAIS 

IMPORTANTE. 
 
PLANTÃO DE DUVIDAS: 
SEGUNDA: 13:00 AS 14:40 
TERÇA: 13:00 AS 16:00 
QUARTA:16:40 AS 18;20 
SEXTA:17;30 AS 18:20 
*EXCETO FERIADOS 
 
 
 EM TODAS AS DEVOLUTIVAS, COLOCAR: 

• ATIVIDADE DE HISTÓRIA - PROF. FÁBIA CRISTINA  

• NOME DO ALUNO _____________________________NÚMERO _______SÉRIE_____ 
 

 

OS IROQUESES: UM POVO NATIVO DA AMÉRICA. 

Os iroqueses foram um grupo nativo da América do Norte que viveu na região dos Grandes 
Lagos onde hoje é o estado de Nova York, nos Estados Unidos. Cinco nações — caiugas, 
mohawks, oneidas, onondagas e sênecas — constituíam originalmente a Confederação Iroquesa. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%ADndio-ou-nativo-americano/482011
https://escola.britannica.com.br/artigo/Am%C3%A9rica-do-Norte/482060
https://escola.britannica.com.br/artigo/Grandes-Lagos/481410
https://escola.britannica.com.br/artigo/Grandes-Lagos/481410
https://escola.britannica.com.br/artigo/Estados-Unidos/482749


 

 

Um membro do povo iroquês realizando uma dança tradicional. 

© Philip Scalia—Ambient Images/Newscom 

Esses grupos falavam línguas semelhantes e viviam perto uns dos outros. Algumas pessoas dizem 
que, pelo fato de ter durado centenas de anos, a Confederação Iroquesa foi um dos exemplos que 
inspirou os fundadores dos Estados Unidos em sua organização política. Uma sexta tribo, a dos 
tuscaroras, se juntou à confederação em 1722. 

Sociedade e cultura  

As casas dos iroqueses eram comunitárias. As moradias eram suficientemente grandes para 
abrigar várias famílias. Sua estrutura de madeira era recoberta de cascas de árvore. Os iroqueses 
tiravam das florestas vizinhas os materiais usados para fazer canoas de madeira e recipientes para 
uso doméstico. 

 

Cesto de palha tecido por índios iroqueses. 

Marilyn Angel Wynn/Nativestock Pictures 

https://escola.britannica.com.br/artigo/iroqu%C3%AAs/487811/recursos/233205
https://escola.britannica.com.br/artigo/linguagem-e-l%C3%ADngua/481699
https://escola.britannica.com.br/artigo/moradia/625717
https://escola.britannica.com.br/artigo/casca-de-%C3%A1rvore/480741
https://escola.britannica.com.br/artigo/floresta/481308
https://escola.britannica.com.br/artigo/iroqu%C3%AAs/487811/recursos/135060


 

Roças de milho, feijão e abóbora eram plantadas perto das aldeias e cuidadas pelas mulheres. 
Depois da colheita do outono, os homens se mudavam temporariamente para as florestas, iniciando 
a temporada de caça. Na primavera, as famílias se reuniam para pescar em rios e lagos próximos 
às aldeias. 

Os iroqueses eram divididos em clãs, e os filhos sempre pertenciam ao clã da mãe. Ninguém podia 
casar-se com um membro de seu próprio clã. A Confederação Iroquesa decidia sobre questões que 
afetavam todas as tribos iroquesas. O grupo era composto por 50 chefes. Quando um desses líderes 
morria, as mulheres do clã ao qual ele pertencia escolhiam seu sucessor. 

Quando combatiam outros grupos indígenas, os guerreiros iroqueses frequentemente capturavam 
prisioneiros. Os prisioneiros às vezes eram adotados, para tomar o lugar de parentes mortos. No 
final do século XVII, boa parte da população iroquesa era composta de pessoas adotadas de outras 
tribos. 

História  

De acordo com a tradição, a Confederação Iroquesa foi fundada por um líder indígena chamado 
Hiawatha, que ajudou a promover a paz entre as tribos após um longo período de guerras. Acredita-
se que isso aconteceu em algum momento do século XV ou XVI. 

 

Nativos americanos demonstram o modo tradicional de vida dos iroqueses dentro da reconstrução 

de uma moradia desse povo. 

© www.visitfingerlakes.com (CC BY 2.0) 
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O primeiro contato dos iroqueses com pessoas não indígenas aconteceu no século XVI. Os 
primeiros europeus que os iroqueses conheceram eram missionários e comerciantes. Os conflitos 
começaram em 1609, quando o explorador francês Samuel de Champlain liderou uma força que os 
atacou. Os franceses eram aliados dos índios algonquianos, inimigos dos iroqueses.Os iroqueses 
se aliaram aos britânicos, oferecendo a eles peles de animais em troca de artigos europeus 
como ferramentas de metal e armas de fogo. Com isso, conseguiram expulsar várias tribos de suas 
terras tradicionais, como os huronianos e os eries. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/milho/481056
https://escola.britannica.com.br/artigo/feij%C3%A3o/480755
https://escola.britannica.com.br/artigo/ab%C3%B3bora/482569
https://escola.britannica.com.br/artigo/outono/483422
https://escola.britannica.com.br/artigo/rio/482374
https://escola.britannica.com.br/artigo/lago/481696
https://escola.britannica.com.br/artigo/iroqu%C3%AAs/487811/recursos/241536
https://corporate.britannica.com/licenses-escola-442605-creative-commons-attribution-2-0-generic/
https://escola.britannica.com.br/artigo/Samuel-de-Champlain/480945
https://escola.britannica.com.br/artigo/algonquiano/487805
https://escola.britannica.com.br/artigo/ferramenta/482694
https://escola.britannica.com.br/artigo/arma/482840


 

Os tuscaroras, que falavam uma língua iroquesa, foram expulsos de suas terras na Carolina do 
Norte pelos britânicos no início do século XVIII. Em 1722, os iroqueses aceitaram os tuscaroras 
como o sexto grupo de sua confederação. 

A Guerra de Independência dos Estados Unidos (1775–83) dividiu a confederação. Mohawks, 
sênecas, onondagas e caiugas permaneceram leais aos britânicos. Eles foram liderados pelo chefe 
mohawk Joseph Brant. Oneidas e tuscaroras se uniram ao lado americano na disputa. 

Após a guerra, os iroqueses perderam grande parte de suas terras no estado de Nova York. Os 
britânicos deram a Joseph Brant algumas terras em Ontário, no Canadá, e muitos iroqueses foram 
viver lá. Segundo o censo norte-americano de 2010, existem cerca de 81 mil indivíduos iroqueses. 
Muitos deles ainda vivem em Nova York, enquanto outros vivem no estado de Wisconsin ou no sul 
do Canadá. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/iroqu%C3%AAs/487811 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Guerra-de-Independ%C3%AAncia-dos-Estados-Unidos/480590
https://escola.britannica.com.br/artigo/Canad%C3%A1/480890
https://escola.britannica.com.br/artigo/censo/480936
https://escola.britannica.com.br/artigo/iroqu%C3%AAs/487811

