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Os aborígines na Austrália 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 6 

 

Relevância para a aprendizagem 

No ano de 2017, a Austrália ocupava a terceira posição no ranking de desenvolvimento 

humano da ONU. Nesse país, localizam-se algumas das mais modernas e ricas cidades do mundo na 

atualidade, como Sydney e Melbourne; porém, o passado colonial da Austrália foi marcado pela 

violência, desapropriação e discriminação da população originária: os aborígines. Atualmente, embora 

representem uma pequena parcela da população do país, os aborígines são marcados por séculos de 

políticas que institucionalizaram a desterritorialização e o preconceito contra os povos nativos. Por 

outro lado, a mobilização dos povos aborígines permitiu a implementação de algumas políticas 

positivas, como o Ato dos Direitos das Terras Aborígines (em inglês, Aboriginal Land Rights Act). 

Assim, durante as aulas desta sequência didática, os alunos poderão entender a colonização 

australiana e os conflitos entre os colonizadores e os povos originários, identificando o impacto da 

história para os povos aborígines e comparando esse fato à realidade do Brasil, outro país marcado 

pela colonização. Por meio desse exercício de comparação, visa-se ampliar o horizonte dos alunos e 

mostrar-lhes a importância de se respeitar a diversidade e valorizar outros povos e culturas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer alguns aspectos da cultura aborígine nos dias atuais e no passado. 

• Observar aspectos do histórico de conflitos e lutas do povo aborígine na Austrália. 

• Conhecer o Ato dos Direitos das Terras Aborígines.  

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidade 

As manifestações culturais  
na formação populacional 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas  
como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, 
defendendo o princípio do respeito às diferenças. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Quem são os povos originários da Austrália 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, projetor e imagens dos povos aborígines. 

Atividade 1 

Promova uma conversa para verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os aborígines 

e avalie se há visões preconceituosas a respeito desses povos, de modo que elas possam ser debatidas 

no decorrer da aula. 

Organize os alunos em semicírculo e pergunte-lhes o que conhecem sobre a Austrália. Caso não 

mencionem os aborígines, conduza a conversa de modo que se lembrem da existência de povos nativos 

no país. Então, peça-lhes que apresentem algumas características desses povos e anote-as na lousa. 

Atividade 2 

Selecione previamente imagens que expressem as diferentes realidades dos povos aborígines. 

Algumas podem mostrar os aborígines integrados à sociedade australiana, e outras, a situação precária 

em que vive uma parte dos nativos do país e o modo de vida tradicional desses povos. Também é 

importante mostrar o passado colonial da Austrália e a relação entre colonizadores e aborígines. 

Projete as imagens na lousa ou leve-as impressas, para que todos possam observá-las. 

Destaque que essas imagens refletem o processo histórico que esses povos viveram a partir 

da colonização da Austrália. Pergunte aos alunos qual grupo colonizou o país. Espera-se que eles 

apontem os ingleses, que iniciaram a colonização em 1788. Porém, segundo estimativas, a população 

de aborígines ocupava a Austrália havia cerca de 65 mil anos, existindo, logo antes da colonização, até 

1 milhão de pessoas, organizadas em aproximadamente 500 grupos étnicos, que falavam em torno de 

250 línguas diferentes. Peça aos alunos que reflitam sobre a diversidade cultural existente naquelas 

terras antes da chegada dos ingleses. 

Comente com a turma que, apesar dessa diversidade de povos e culturas, a quantidade de 

aborígines no território australiano se reduziu a 74 mil pessoas em 1933. Pergunte aos alunos se eles 

imaginam o motivo desse declínio da população aborígine menos de duzentos anos após a colonização. 

Estimule-os a lembrar que o contato com as doenças dos europeus teve um efeito devastador sobre 

as populações nativas de diversos locais do mundo, que não apresentavam resistência contra tais 

enfermidades. Leve-os a pensar também nas características naturais da Austrália. Espera-se que eles 

recordem que o clima é árido ou semiárido na maior parte do território, o qual conta com poucos 

recursos hidrográficos. Dessa forma, quando os europeus se apropriaram desses recursos e das 

áreas habitáveis do território australiano, os aborígines passaram a enfrentar dificuldades para a 

própria sobrevivência. 
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Explique aos alunos que é importante considerar, também, os diversos massacres de 

aborígines pelos colonizadores. Nesse sentido, explore com eles o mapa dos massacres coloniais, 

organizado pela Universidade de Newcastle, na Austrália (disponível em: 

<https://c21ch.newcastle.edu.au/colonialmassacres/map.php> . Acesso em: 15 nov. 2018). Nele, é 

possível ver a localização dos conflitos que levaram ao quase extermínio da população aborígine 

australiana. Leve-os a perceber que a localização dos conflitos corresponde, em grande parte, à área 

mais povoada do país. Isso demonstra o interesse colonial pela ocupação das terras que também 

correspondiam à maior concentração populacional de aborígines – já que a maioria deles não vivia na 

área desértica do interior, mas no leste do país, próximo ao litoral. 

Para finalizar o diálogo, informe aos alunos que, em 2016, havia na Austrália aproximadamente 

650 mil aborígines, número equivalente a 2,8% da população do país. 

Atividade 3 

Peça aos alunos que elaborem um texto no caderno relacionando os conflitos históricos entre 

povos nativos e colonizadores no Brasil comparando com os ocorridos na Austrália. A intenção é que 

eles usem os conhecimentos que têm sobre a questão indígena no Brasil, reconhecendo que o 

processo colonizador europeu foi traumático não apenas nesse país, mas também em outros locais do 

mundo. Recolha as produções no final da aula para avaliação. 

Por fim, divida a turma em quartetos para uma atividade de pesquisa a ser realizada em casa. 

Explique-lhes que, em cada grupo, dois alunos deverão fazer uma pesquisa sobre o acordo que garante 

as terras aborígines na Austrália (Ato dos Direitos das Terras Aborígines), e os outros dois deverão buscar 

informações sobre a garantia de terras para os indígenas brasileiros. Proponha-lhes que confeccionem 

um cartaz comparando as políticas de garantias de terras para os povos originários nesses países. 

 

Aula 2 – Povos originários e a relação com a terra  

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: na primeira parte da aula, em quartetos e, depois, em círculo. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha. 

Atividade 1 

Devolva os textos elaborados individualmente pelos alunos e comente brevemente os 

resultados. Destaque que a comparação entre os povos originários no Brasil e na Austrália é 

importante para se pensar o processo colonizador no mundo e a relação entre os europeus e os povos 

originários; no entanto, há diversas particularidades nas histórias dos povos em questão. 

Em seguida, peça aos alunos que se reúnam nos mesmos quartetos da aula anterior para discutir 

as informações pesquisadas em casa. Oriente-os a anotar no caderno os resultados dessa conversa. 

 

https://c21ch.newcastle.edu.au/colonialmassacres/map.php
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Atividade 2 

Organize os alunos em círculo e peça aos grupos que compartilhem as conclusões a que chegaram 

com o restante da turma. Permita-lhes que complementem as falas dos colegas, quando necessário. 

Durante a discussão dos resultados, faça alguns questionamentos para auxiliá-los a refletir 

sobre o assunto. Por exemplo: “Com os exemplos da Austrália e do Brasil, qual a importância do direito 

à terra para a garantia dos modos de vida dessas populações?”; “Qual a participação dos povos 

indígenas e aborígines no processo de garantia dos próprios direitos?”; “Quais as diferenças e 

semelhanças entre o direito à terra dessas duas populações nos dois países?”. 

Converse com os alunos a respeito do conceito de direito originário, ou seja, o reconhecimento 

do direito à terra para os povos nativos, que já habitavam um território antes da colonização. Caso eles 

não façam menção ao assunto, exponha que, no Brasil, o direito originário já era reconhecido desde a 

época colonial; porém, isso não foi suficiente para resguardar, de fato, o direito à terra para os povos 

indígenas, o que só foi alcançado, minimamente, com o estabelecimento da Constituição de 1988.  

Por sua vez, na Austrália, o direito originário demorou para ser reconhecido. Em 1971, por 

exemplo, a justiça do país chegou a aplicar o conceito de terra nullius, o qual preconiza que a terra não 

pertence a povo algum, justificando, assim, a posse do território pelos colonizadores. Diga aos alunos 

que o direito dos aborígenes ao próprio território só ocorreu em 1976, quando o governo federal aprovou 

o Ato dos Direitos das Terras Aborígines. Com o decreto, eles conseguiram reaver terras nos Territórios 

do Norte, que foram conquistadas por missões cristãs ou transformadas em reservas pelo Estado. 

Atualmente, quase metade dos Territórios do Norte é composto de terras aborígines. A 

conquista do direito à terra permitiu a esses povos que voltassem à prática de suas tradições. O 

referido ato ainda estabelece a proteção a locais sagrados para os aborígines, proibindo que não 

aborígines os adentrem, e exige a aprovação dos povos originários para a realização de atividades 

econômicas nos territórios, como construção de estradas e mineração. Questione se o estabelecimento 

do direito à terra foi suficiente para garantir aos povos nativos da Austrália uma boa qualidade de vida. 

É importante que os alunos compreendam que os nativos tiveram de conviver, por dois séculos, com 

centenas de leis e políticas discriminatórias. 

Uma das mais controversas políticas de segregação ficou conhecida como gerações roubadas 

(stolen generations). Essa política oficial do governo australiano, a qual durou de 1905 até 1970, 

consistia em separar forçadamente das famílias as crianças aborígines mestiças, com o objetivo de 

educá-las e prepará-las para a assimilação na sociedade branca. 

Assim, apesar da importância do Ato dos Direitos das Terras Aborígines, os povos nativos da 

Austrália ainda enfrentam intensas desigualdades no país. Apresente aos alunos os dados a seguir. 

• Entre 2010 e 2012, a expectativa de vida dos povos aborígines da Austrália era cerca de 
dez anos menor que a de não aborígines. 

• Em 2013, os aborígines – que representam menos de 3% da população total da Austrália – 
compunham cerca de 28% da população carcerária do país. 
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• No período entre 2012 e 2013, a taxa de desemprego entre os aborígines era cerca de 50% 
maior do que entre os não aborígines. 

Fonte dos dados: Australian Human Rights Commission.  

Disponível em: <www.humanrights.gov.au/education/face-facts/face-facts-aboriginal-and-torres-strait-islander-peoples>. Acesso em: 15 nov. 2018. 

Por fim, retome algumas imagens apresentadas na aula anterior e ajude os alunos a identificar 

a situação de desigualdade socioeconômica que atinge os povos aborígines. Solicite aos alunos que, 

juntos, pensem em possíveis soluções para essa questão. A intenção é que eles percebam a 

necessidade de se valorizar esses povos, reconhecendo o direito ancestral deles à própria cultura e à 

terra e aplicando políticas de redução da desigualdade entre aborígines e não aborígines na Austrália.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

É fundamental estimular a turma a participar ativamente de todas as etapas das aulas. Em um 

primeiro momento, verifique se os alunos conseguiram sistematizar o conteúdo da aula e refletir 

criticamente sobre a situação dos povos indígenas com a colonização dos diferentes territórios. Espera-

se que eles percebam que, embora os processos tenham suas particularidades, a colonização de 

origem europeia, de modo geral, promoveu a desterritorialização dos povos originários. 

Na segunda aula, avalie se os alunos compreenderam as semelhanças e as diferenças no processo 

de garantia dos direitos às terras originárias para os povos indígenas no Brasil e os aborígines na Austrália. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Cite algumas consequências do processo de colonização europeia da Austrália para os povos 
aborígines. 

2. No ano de 2017, a Austrália ocupava a terceira posição no ranking de desenvolvimento humano 
da ONU. Em sua opinião, há um descompasso entre essa informação e a situação dos aborígines 
no país? Explique sua resposta. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos identifiquem que a colonização inglesa na Austrália foi violenta contra os 
povos aborígines. Os colonizadores massacraram diversas etnias, desvalorizaram culturas e precarizaram 
a vida dos povos sobreviventes. Muitas etnias foram extintas, assim como suas culturas e tradições. 
A implantação de leis discriminatórias contra os aborígines também caracteriza a colonização.  

2. Espera-se que os alunos considerem que a situação dos aborígines na Austrália é bastante diferente 
do que mostra o ranking de desenvolvimento humano. Esse país, embora seja desenvolvido e 
considerado o terceiro em qualidade de vida no mundo, ainda apresenta minorias, como os 
aborígines, vivendo em condições sociais que não condizem com essa realidade. 


