


  

 

 

A Nova Zelândia, um país insular pertencente à Oceania, foi uma das últimas regiões 

colonizadas pelos europeus; durante esse processo, houve um intenso conflito entre a civilização 

ocidental e os povos nativos do território, o qual levou a destruição e perda da herança cultural 

material neozelandesa. De 1770 até 1970, houve uma intensa comercialização ilícita de bens culturais, 

como crânios tatuados (Toi moko), dos povos Maori e Moriori. Apesar disso, atualmente o país não 

sofre muito com o tráfico ilícito de bens culturais, no entanto o governo luta pela repatriação de 

muitos artefatos provenientes de seu território e povos originários, retirados ao longo do período 

colonial, que estão em posse de diversos museus e coleções internacionais, sobretudo na Europa.  

A Nova Zelândia preza muito pela proteção e preservação da sua herança material e defende 

a integração da cultura Maori em sua identidade, visto que um em cada sete neozelandeses se 

identifica como parte dessa etnia. No nível internacional, o país ratificou todos os acordos principais 

quanto à temática do tráfico de bens culturais e a proteção do patrimônio: Convenção de Haia (e seus 

protocolos), de 1954; Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972; e a Convenção do UNIDROIT, de 

1995. Ademais, além da atuação por meio do Ministério da Cultura e Patrimônio e da lei “Protected 

Objects Act 1975”, o governo neozelandês apoia diversas organizações nacionais em prol da proteção 

dos bens culturais e locais históricos, como a “The New Zealand Conservators of Cultural Materials 

Pū manaaki kahurangi (NZCCM)” e a “Heritage New Zealand Pouhere Taonga”. 

Além disso, o país está em constante busca pelo retorno dos artefatos retirados de seu território 

e pertencentes à sua população local; existe uma autoridade governamental, a “Karanga Aotearoa 

Repatriation Programme”, responsável por localizar, identificar, negociar e recuperar restos 

ancestrais Māori e Moriori para o país. Recentemente, Reino Unido, França e Alemanha devolveram 

bens culturais para a Nova Zelândia, dentre eles alguns crânios tatuados, que hoje estão expostos no 

Museu Te Papa Tongarewa ou voltaram para as tribos decentes de seus povos. Em 2019, o hospital 

Charité, em Berlim, e o Museu Vrolik, em Amsterdã, devolveram à Nova Zelândia alguns restos 

mortais e, em 2018, o “Rautenstrauch-Joest Museum of World Cultures”, na Alemanha, também fez 

a devolução de crânios maori tatuados que estavam em sua posse por 110 anos. 


