
O Museu Kuahí possui amplos espaços e 
equipamentos para o desenvolvimento adequado 
de suas ações museais. Há quatro salas de 
exposições (três de longa duração e uma 
temporária), um auditório, salas de material de 
consulta bibliográfica e audiovisual com seus 
respectivos acervos, salas de pesquisa e atividades 
pedagógicas, além de uma loja para venda de 
artesanatos.  
Atualmente conta com quatro exposições montadas 
em formas de banners, audiovisual e objetos feitos 
de madeira, argila, fibras vegetais, sementes e 
plumária.   
Há duas exposições transfronteiriças, uma sobre o 
“Contestado Franco-Brasileiro”, um material em 
textos e mapas apresentado em banners que relata 
um acontecimento histórico da disputa de território 
entre o Brasil e a França, que se encontra com 
legendas em português e francês. A outra é sobre 
os “Encontros Transfronteiriços” realizados pelo 
Instituto Iepé entre 2008 e 2011, envolvendo 
representantes e organizações indígenas do Brasil, 
especificamente do Amapá e Norte do Pará; do 
Suriname e da Guiana Francesa, com objetivo de 
conhecer as realidades e identificar problemas 
socioambientais comuns que afetam as populações 
indígenas, para juntos construir um plano de 
trabalho composto de alternativas para um 
desenvolvimento sustentável destes povos que 
habitam na faixa transfronteiriça. 
 
 
 
 
 
 
 

Essa exposição é composta de painéis com fotografias e 
peças etnográficas, resultado de um programa de 
valorização cultural desenvolvido em 2006 envolvendo 
mulheres de várias idades e comunidade dos grupos 
Tiriyó e Kaxuyana. A exposição permanece no Kuahí até 
o final do mês de junho deste ano.  
E por fim “A Arte e o Saber dos Mestres”, inaugurada 
recentemente, em abril de 2012, que ficará exposta 
durante um ano. Uma exposição retrata um pouco da 
história dos Povos Indígenas de Oiapoque  em   busca   
da continuidade da transmissão e valorização de seus 
patrimônios culturais material e imaterial. 

 
 
 
 
 
 
 

A Minibiblioteca 

Foi montada recentemente  no Kuahí, uma 
minibiblioteca que traz um pouco do trabalho 
desenvolvido pela EMBRAPA. Um belíssimo material de 
pesquisa produzido e doado ao Museu Kuahí. Agora os 
alunos das escolas da cidade de Oiapoque e das 
comunidades indígenas poderão ter acesso a um 
pequeno acervo sobre agricultura, piscicultura, 
extrativismo e pecuária, disponível de segunda à sexta-
feira, das 08 às 12hs e das 14 às 18hs, no piso inferior do 
prédio. 
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A exposição “Tecendo a Arte, Tecendo a Vida”, 
montada desde maio de 2011 no espaço do Museu 
Kuahí, tem a proposta de trazer ao público a arte da 
tecelagem com algodão, sementes e miçangas das 
mulheres Tiriyó e Kaxuyana, que vivem na faixa 
oeste do Parque Indígena Tumucumaque,    no Pará.   

Tecendo a Arte, Tecendo a Vida 

Encontros Transfronteiriços Contestado Franco-Brasileiro 

A Arte e o Saber dos Mestres 

A Semana Nacional de Museus 

Na 10ª Semana de Museus, que ocorreu entre 14 a 20 de 
maio, o Museu Kuahí realizou várias ações educativas 
com os alunos das escolas do município de Oiapoque, 
como visitas monitoradas  às  exposições;   exibição      do  
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vídeo “Foi Assim que Me Disseram...”, de Francisco 
Paes, documentário que mostra a cultura material e 
imaterial dos povos indígenas  de Oiapoque; além de  
brincadeiras e jogos como quebra cabeças (feitos com 
imagens de artefatos do acervo do Museu), jogos da 
memória; desenhos com massa de modelar e 
desenhos em cartolina dos objetos que mais 
chamaram a atenção. O objetivo é mostrar aos alunos 
e ao público em geral o valor cultural e educativo que 
os acervos do Museu possuem, enquanto objetos 
musealizados e expandir cada vez mais essas 
atividades nas escolas do município e principalmente 
nas comunidades indígenas da região. 
Com essas ações, proporcionou-se o aumento do 
número de visitantes no Museu Kuahí, que segundo as 
estimativas, durante o mês de maio recebeu um total 
de 215  visitantes de diversos lugares do Brasil, da 
sociedade local e de países estrangeiros, como a 
Guiana Francesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 17 de maio, na Semana Nacional de Museus, 
aconteceu no Museu Kuahí uma palestra dos Núcleos 
Museológicos Indígenas do Estado do Amapá, 
ministrada por quatro estudantes das etnias Galibi-
Marworno, Galibi-Kali’na, Karipuna e Apalaí, do Curso 
de Licenciatura Intercultural  Indígena   ofertado pela 
UNIFAP. Eles fazem parte do Programa de Educação 
Tutorial – PET, atuando como instrumentos 
catalisadores e fomentadores no processo de 
salvaguarda dos patrimônios culturais de suas 
comunidades. A palestra teve início às 14h45 com o 
término às 15h50 e foi coordenada pelos próprios 
petianos indígenas.  Estavam   presentes  a  equipe  do 
 
 

Museu Kuahí e o Secretário Municipal de Assuntos 
Indígenas, Sr. Luís Walace Karipuna. O objetivo da 
palestra é apresentar a proposta do Grupo PET 
Indígena e as ações desenvolvidas pelos núcleos das 
quatro etnias citadas acima.   
Durante a apresentação pôde-se observar um 
trabalho aprofundado de pesquisas, documentação e 
preservação, as metodologias utilizadas, os 
conhecimentos e experiências adquiridas ao longo do 
desenvolvimento dessas atividades. Resultado de um 
belíssimo trabalho feito por pesquisadores indígenas 
interessados em conhecer e dar continuidade ao 
processo de salvaguarda de suas culturas e divulgá-las 
em seminários, encontros acadêmicos e nas próprias 
comunidades para o fortalecimento de suas 
identidades culturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A equipe técnica do Kuahí reúne-se mensalmente, 
uma ou duas vezes, para discutir questões 
relacionadas as atividades desenvolvidas por cada 
setor e a partir daí analisar e construir novos planos de 
trabalho. Nesse mês houve somente uma reunião, no 
dia 28. Um dos objetivos foi fazer uma avaliação da 
semana de museus, entre outros assuntos, como a 
preparação dos monitores para receber a próxima 
exposição que está prevista para o início de julho 
deste ano.  
A equipe do Kuahí está disponível para atender a 
públicos diversos durante  as visitas monitoradas nas 
exposições (grupos de alunos ou professores, turistas, 
idosos e outros). O Museu está aberto de segunda à 
sábado, das 08 às 18h e aos domingos, das 08 às 12h. 
 
 
 
 
 

Museu Kuahí dos Povos Indígenas de Oiapoque 
AV. Barão do Rio Branco, 160 – Centro 
CEP: 68980-000 – Oiapoque – AP 
TEL: (096) 3521-3293 
E-mail: museukuahi@gmail.com 

Palestra dos Núcleos Museológicos Indígenas  

Equipe Técnica 
Administração: Hélio e Márcia, Setor de Monitoria e Curadoria: 
Ariana,Cleníuria, Enildo, Jaizinho, Priscila e Sidney. Setor de 
Documentação: Claudia Renata e Davi. Setor de Gerenciamento e 
Patrimonial: Mª Tereza. Setor Administrativo Financeiro: Diena. 
Setor de Informática e Secretariado: Fabrício. Setor de 
Comercialização: Ieda. Setor de Atividades Educativas: Mª Leucy. 
Setor de Projeto e Pesquisa: Sandra e Bruna. Motorista: Doriédson  
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