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               CONTINENTE OCEANIA  - OS ABORÍGENES  AUSTRALIANOS 

 
 Os Aborígenes são a população nativa da Austrália, habitavam a maior parte do território australiano, 
totalizavam aproximadamente 750.000 indivíduos, subdivididos em 500 grupos e com cerca de 300 
dialetos diferentes. Esses grupos possuíam estilos de vida distintos e tradições culturais e religiosas 
próprias em cada região.Com a chegada dos colonizadores ingleses em 1758, deu-se início aos 
massacres das comunidades Aborígenes. Soldados ingleses visitavam as aldeias fingindo uma 
aproximação amigável, oferecendo presentes. Porém, outros soldados envenenavam com arsênio a 
água e os alimentos dos Aborígenes; várias pessoas, inclusive crianças, morreram em consequência 
do envenenamento. Também ofereciam bebida alcoólica à população local, e se aproveitavam do 
estado de embriagues para instigar confrontos entre as diferentes aldeias, fazendo com que eles 
morressem. Após proclamada a independência australiana, os Aborígenes passaram a sofrer com a 
discriminação da população de seu próprio país. Parte da população australiana considerava os 
Aborígenes como sendo parte da fauna e da flora, não havendo respeito. Homens, a mando do 
governo, invadiram as tribos e raptaram crianças, inclusive bebês; muitas foram retiradas de suas 
famílias, pouco se sabe a respeito do verdadeiro paradeiro Atualmente os Aborígenes correspondem 
a apenas 1% da população australiana. Alguns vivem em aldeias no deserto, outros moram em 
bairros periféricos das grandes cidades. A maioria não consegue emprego formal e recebe auxílio 
do governo. Alguns conseguem contribuições da população, tocando nas ruas da cidade o 
didgeridoo, um instrumento de madeira que produz um som forte parecido com o apito de um navio. 
É comum encontrar pela cidade aborígenes embriagados, e muitas vezes envolvidos em confrontos 
com a polícia. 

 

RESPONDA:  

1) Como se chama a população nativa da Austrália? 
2) Quando se  deu  esse massacre  a  essas comunidades nativas? 
3) O que os soldados faziam pra  dizimar  com os povos nativos? 
4) Quando os aborígenes passaram a sofrer discriminação da população? 
5) Onde vivem atualmente  os  aborígenes? 
6) Os aborígenes  correspondem apenas a .................... da população australiana. 
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