
o bem-estar dos maoris 
Um médico maori explica como factores sociais e 
culturais podem explicar diferenças estatísticas entre 
valores maoris e não"'"maoris em saúde e educação 

A
otearoa (Nova Zelândia) 
tem uma população de 3,3 
milh. ões, dos quais 12,2 por 
cento são maoris. Foi há 
mais de mil anos que os 

maoris aí chegaram vindos de Hawaiki 
na Polinésia Oriental, trazendo com eles 
a «cultura polinésia». O clima tem
perado e diferenteS recursos naturais 
permitiram a adaptação ao seu novo 
meio ambiente. 

Novecentos anos depois, no século 
XIX, estas ilhas viram a chegada dos 
pakeha (europeus) que depressa aí 
estabeleceram uma colónia inglesa. 
Embora o contacto inicial com os 
maoris tivesse enfrentado desconfiança, 
os pakeha conseguiram estabelecer uma 
relação que levou eventualmente à 
assinatura do Tratado de Waitangi. 
Segundo o Tratado, foi feita uma 
associação entre os chefes maoris (Nga 
Rangatira) em nome do seu povo e a 
rainha Vitória como chefe da Grã
-Bretanha, que estendia aos «nativos da 
Nova Zelândia a sua protecção real e 
concede a todos eles os direitos e 
privilégios dos súbditos britânicos». 

Não se sabe até que ponto os Nga 
Rangatiro compreenderam todas as 
implicações do Tratado que tinham 
assinado, pois tem havido um certo 
número de ocasiões em que os repre
sentantes do governo britânico têm 
perpetrado um conflito de confiança, 
especialmente em assuntos de posse de 
terras. O Tratado tem sido realmente o 
centro de muitas discussões, especial
mente nos últimos tempos, tanto por 
parte dos pakeha como dos maoris. Por 
exemplo, desde o reconhecimento do 
maori como um língua oficial em 1987, 
agora não é evidente que o inglês seja 
legalmente uma língua oficial. 

Pode dizer-se que tem havido certos 
benefícios para a saúde e o bem·estar 
dos maoris, e que se ganhou algum 
coisa com a cultura britânica. Mas há 
muitos aspectos dessa cultura que 
foram prejudiciais para os maoris, tais 
como riqueza material, sistema de 
governo e comportamento social. 

Não há dÚvida que com os anos os 
maoris tiveraOl, de .lutar para sobreviver 
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num «ambiente cultural estrangeiro» à 
custa de sua própria cultura. Deste 
contexto resultou muita miséria psicoló
gica e cólera perante as «instituições» de 
riqueza material. 

Tanto a cultura británica como a 
língua inglesa tiveram urna grande 
influência no estilo de vida maori ao 
ponto duma transfonnação cultural se 
tomar inevitável. Através dessa cultura 
os maoris foram iniciados no conceito 
de dinheiro, uso da espingarda, tecidos 
de lã para vestuário, alimentos transfor-

Medindo um vigoroso maori em Aotea
roa (Nova Zelândia). 
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mados sob a fonna de farinha, governo, 
sistema de leis e política. Ao mesmo 
tempo chegaram muitas doenças 
estrangeiras tais como blenorragia, sífilis, 
tuberculose, abuso de álcool e outras 
fonnas de degradação social. No início 
deste século, dois eminentes médicos 
maoris formados em medicina «ociden
ta!» empreenderam esforços para 
melhorar a saúde pública das aldeias. 
Confiaram na língua maori como o 
meio pelo qual poderiam «educar» o 
seu próprio povo em assuntos relacio
nados com a saúde. 

A percepção maori da saúde realça 
«o bem-estar espiritual que actua reci
procamente com o bem-estar físico , 
mental, social e cultural do homem e o 
seu meio ambiente». Fornecendo os 
meios para a conservação de tradições, 
crenças costumes e valores (taonga), a 
Ifngua' é um aspecto essencial da cul
tura; assim, para os maoris a sua saúde 
e bem-estar dependiam deste bem 
valioso_ 

As aldeias (pa) eram localizadas de 
uma maneira que permitia a sua protec
ção contra forças invasoras mas que ao 
mesmo tempo deixava a possibilidade 
de ser bem servida em necessidades 
básicas como água potável, alimentos 
(peixe, aves, raízes, etc.) e um sistema 
seguro de eliminação do lixo, Embora as 
pessoas vivessem num clima temperado, 
as condições climáticas muitas vezes 
rigorosas faziam com que houvesse 
necessidade de guardar os alimentos 
com segurança. 

Costumes de saúde 
Muitos costumes maorls ainda têm 

pertinência como práticas de saúde. por 
exemplo, não é permitido sentar~se 
numa mesa, nem colocar um chapéu na 
mesa onde se preparam ou comem 
alimentos; lavar roupas onde se lavam 
pratos é desaprovado, e assim por 
diante. 

Agora toda a população está a sofrer 
alterações no seu sistema de saúde 
pública. As alterações dizem respeito à 
organização e ocasionam uma fusão de 
serviços distritais do Departamento da 
Saúde (agência central governamental) 
com conselhos hospitalares (autoridade 
local) para formar conselhos sanitários 
de zona. Contudo, as responsabilidades 
destes conselhos não incluem saúde 
ambiental, um aspecto coberto pelas 
autoridades locais territoriais. Outro 
aspecto dos conselhos sanitários de 
zona é a importante omissão da saúde 
dos maoris. 

A população maori é particularmente 
jovem, 39 por cento tem menos de 15 
anos de idade em comparação com 
24,4 por cento entre a população total. 
Só 3,9 por cento dos maoris têm mais 
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de 60 anos, em comparação com 14,7 
por cento entre a população total. 

Estas diferenças reflectem a fertili
dade histórica mais alta (em termos de 
números de nascimentos) e os níveis de 
monalidade da população maori em 
relação à população total. Nos últimos 
anos, a taxa de fertilidade declinou, mas 
a idade média de reprodução é de 23,3 
para as mulheres maoris e 26,9 para as 
mulheres não maoris. Nos últimos 35 
anos os maoris melhoraram mais a sua 
esperança de vida do que os pakeha. 

Mortalidade excessiva 
Por outro lado, o estudo da taxa de 

mortalidade mostra que há um excesso 
de mortes entre os maoris em compara
ção com os não-maoris, especialmente 
em relação às doenças cardíacas. A taxa 
de mortalidade infantil é ainda alta, com 
15,5 mortes por 1.000 nados-vivos nos 
maoris, em comparação com 10,9 na 
população total (recenseamento de 
1986). Em 1976 as taxas eram de 22 
nos maoris e 13 nos não-maoris; como 
a táxa para a população total era 14, 
houve um certo progresso. 

Tem sido sugerido que estas diferen
ças podem ser devidas a factores sociais 
e culturais influenciados pelo bem-estar 
económico de toda a nação. Certos 
observadores acreditam que o acesso e 
a utilização de serviços de saúde podem 
explicar essas diferenças. Outros pen
sam que resultam da natureza do 
serviço e da maneira diferente dos 
maoris e não-maoris entenderem a sua 
função. 

Se desde 1840 tivesse havido um 
sistema de educação bilíngue, enfren
taríamos hoje um conjunto de cir
cunstâncias diferente em termos de 
saúde e bem-estar dos maoris. 

Historicamente, até à chegada dos 
pakeha, o maori era uma língua que 
não tinha escrita. A introdução da 
cultura britânica trouxe consigo a língua 
inglesa, e também o cristianismo cujos 
missionários desenvolveram o maori 
corrio uma língua escrita. Já passaram 
quaSe 150 anos e a rápida adaptação 
dosi maoris aos valores ocidentais tem 
sido feita à custa da sua língua. Muitos 
observadores acreditam que as diferen
ças estatísticas entre os valores de 
maoris e pakeha para saúde, educação, 
previdência social e crime são devidas a 
factores sociais e culturais. 

Ninho da língua 
É interessante notar que alguns anos 

antes do maori se tomar língua oficial 
em 1987, tinha sido introduzido um 
programa empreendedor para ensinar 
maori a crianças ao nívél pré-escolar. O 
programa tomou-se conhecido como 
Te Kohanga Reo {ninho da língua}. 
Actualmente, há uns 500 ninhos que se 
ocupam de mais de 8.000 crianças. O 
maori é ensinado ~~mtro dum contexto .. . 
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Desde tempos imemoriais, as mulheres 
maoris têm utilizado nascentes naturais 
de água quente para cozinhar_ 
Foto OMS/p. A1masy 

cultural a crianças com menos de cinco 
anos, utilizando muita interacção verbal. 
Em certas zonas formaram-se escolas 
bilíngues frequentadas pelas crianças do 
Te Kohanga Reo, mas em outras zonas 
não existem escolas desse tipo nem 
qualquer outra disposição para o ensino 
contínuo da língua. Aprender o maori 
representa o desenvolvimento de uma 
melhor experiência de instrução através 
da formação de ideias, por meio de 

padrões, símbolos, sentimentos, interac
ção social e compreensão do meio 
ambiente. 

Entre maoris e pakeha criaram-se 
problemas delicados que se tornaram 
símbolos de conflito racial, mais espe
cialmente nos últimos 25 anos. Nestas 
circunstâncias é a língua inglesa que 
serve de intermédio. Os maoris acre
ditam que para o bem-estar social dos 
maoris e dos pakeha é essencial que 
nos próximos dez anos Aotearoa desen
volva uma abordagem bilíngue da 
educação. _ 
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