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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - Nova Zelândia - Maoris

HABILIDADE (S) (EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da
Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades
sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais.

Estratégias e recursos: Classroom, texto anexado (Livro didático-Por Dentro da Geografia- Ed. Saraiva),
celular ou computador com acesso à internet, leitura e interpretação de texto, caderno e caneta.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO E REALIZAR A ATIVIDADE PROPOSTA NO CADERNO. NO CASO DE

IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO COM NOME, NÚMERO E SALA. ENTREGAR NA CLASSROOM.
Horário de atendimento: Quarta das 09:50 às 12:20 e Sexta das 7:00 às 12:20.

Nova Zelândia é os maoris, garante acordo de 1840.

No caso da Nova Zelândia, considerar seus primeiros habitantes os legítimos donos das terras não é uma
questão ideológica. Hábeis comerciantes desde que se estabeleceram no Pacífico, os Maoris desenvolveram
relações amigáveis com a Inglaterra já no início do século 19, permitindo inclusive que colonos ingleses
vivessem no país. Em meados de 1800, no entanto, ação criminosa destes colonos, aliadas a pressão
externa da França e dos Estados Unidos, levaram os chefes Maori a solicitar uma intervenção da coroa
britânica, que propôs um acordo pelo qual a Nova Zelândia passaria a fazer parte do protetorado britânico,
sendo todos os seus habitantes considerados cidadãos ingleses. Ao mesmo tempo, no entanto, foi garantida
aos Maoris a soberania política, bem como o direito inalienável à posse das terras e à propriedade de todos
os recursos naturais do país, podendo estes ser comercializados se assim entendessem os seus
proprietários. Assinado em 1840, o acordo, conhecido como Tratado de Waitangi foi o início de um processo
colonizador teoricamente harmônico e mutuamente vantajoso, visto que daria aos Maoris acesso às
tecnologias e ao conhecimento ocidentais.

O tratamento respeitoso dos britânicos para com os Maoris, todavia ficou só no papel. Invasões,
desapropriações e confiscos ilegais de terras, promovidos por meio do uso da força (massacres de Maori
foram comuns entre 1860 e meados do século passado), bem como um forte racismo e o completo
desrespeito ao Tratado de Waitangi, acabaram reduzindo grande parte da população Maori à condição de
miseráveis e excluídos sociais, econômicos e políticos. Obrigados a viver nos centros urbanos, foram



perdendo os laços tribais (maior força da cultura Maori), representando ainda hoje a maior fatia das
estatísticas sobre população carcerária, desemprego e usuários de álcool e drogas.

A expulsão do campo e a exploração de mão de obra barata nas fábricas principalmente depois da 2a Guerra
Mundial, no entanto, acabaram servindo como fermento para a constituição de várias organizações de defesa
dos direitos indígenas (os Maori foram muito engajados nos movimentos sindicais, antirracistas, feministas e
anti guerra na década de 70) […].

Para minimizar as pressões, o governo resolveu ceder em outras questões, como o reconhecimento da
cultura e da língua Maori, antiga demanda dos movimentos de soberania indígena do país. Hoje, os Maoris
possuem a maior universidade da Nova Zelândia, com campi em quase todas as grandes cidades (o Fórum
Social Aotearoa ocorreu no campus de Porirua, Wellington), assistência médica diferenciada e programas de
recuperação das tradições Maori. Estas concessões, porém, não resolveram nem os problemas de pobreza
da maioria das tribos nem fizeram com que os Maoris desistissem de lutar pelos seus direitos. A discussão
sobre a posse da costa e do mar neozelandês continua, assim como continuam os processos por perdas de
terras e violações do Tratado de Waitangi. […]

Atividade

1. Identifique as conquistas realizadas pelos maoris na Nova Zelândia.

2. Apresente as principais reivindicações atuais desse povo ao governo.


