
A Comercialização de Artesanatos 

A comercialização do artesanato é uma das 
alternativas de subsistência dos Povos Indígenas de 
Oiapoque, para isso há uma loja no Museu Kuahí para 
venda de artefatos. Temos recebido e vendido a todo 
o momento vários tipos de artesanatos das etnias do 
município de Oiapoque e do Parque do 
Tumucumaque. O trabalho realizado pelo setor de 
comercialização é muito bem documentado, são 
registrados em diferentes documentos, como: a 
cautela, que especifica a quantia, o nome da matéria – 
prima e o valor da peça sugerido pelo artesão, assim 
como o nome do artesão, aldeia e etnia. O controle de 
entrada que especifica o código, preço do artesão e da 
loja e nome do objeto. Quando é vendido fazemos o 
lançamento imediato no livro de controle de venda, 
sabemos a quantidade de cada objeto vendido e com 
esse controle é feito a prestação de contas e o 
pagamento ao artesão. Também, a loja faz 
encomendas de objetos que o visitante ou cliente 
encomenda.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A entrada de artesanatos é cada vez mais 
freqüente no Museu, isso faz com que o espaço 
seja insuficiente  para  tanto objeto  e  dificulta   o  
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Artefatos dos Povos Indígenas de Oiapoque 

Os Povos Indígenas de Oiapoque, formado pelos 
Galibi-Kali’na, Galibi-Marwono, Karipuna e Palikur, são 
grandes sabedores e conhecedores de seu mundo, 
artistas e mestres-artesãos culturalmente 
reconhecidos que dominam muito bem os 
conhecimentos e as técnicas de um conjunto de 
objetos ricos e diversificado, como cestas, esculturas 
de madeira, plumárias, colares, cuias e outros. O 
artesanato é um processo tradicional de objetos 
manufaturados, que mostra toda a arte, ciência e 
tecnologia desenvolvidas pelos quatro povos indígenas 
da região e que fazem parte de suas culturas materiais 
e imateriais. A produção artesanal nas comunidades 
indígenas é uma manifestação cultural bastante 
relevante, tanto do ponto de vista interno  como 
externo. Esses artefatos também fazem parte do 
acervo do Museu Kuahí que estão expostos nas 
exposições montadas ou conservados na reserva 
técnica.  
  

Artefatos Indígenas 
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trabalho durante a organização dos artefatos na loja e 
também a circulação dos visitantes quando estão em 
compras, além de haver pouca ventilação no espaço. 
Durante esse período, véspera das férias, recebemos 
visitantes de vários lugares do país e turistas do 
mundo inteiro, principalmente da Guiana Francesa e 
França, que compram e divulgam a nossa cultura para 
fora e assim fazendo com que os nossos artesanatos 
sejam cada vez mais valorizados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preparação e coleta do material para a Nova 
Exposição 

Durante a oficina de preparação da exposição sobre a 
Casa de Farinha, em abril deste ano, foi feito uma lista 
de material que faltava para completar a nova 
exposição e ficou decidido da equipe do Museu Kuahí 
providenciá-los. E ao longo do mês de junho, os 
técnicos do Kuahí juntaram todo o material, alguns 
foram coletados na mata como: as folhas para o 
croatá, as manivas,  a lenha, as palhas e outras 
produziram como a prensa miniatura, o jamaxi de 
palha e a casa de farinha, outros foram comprados, 
doados ou emprestados das comunidades indígenas.  
 
Visitas Monitoradas 

Durante o mês de junho recebemos duas turmas de 
30 alunos, da 2ª série da escola Onédia Paes Bentes, 
acompanhados dos monitores do Museu e dos 
professores o grupo visitou as exposições e assistiram 
a um vídeo sobre  as  oficinas   do   Projeto     “Resgate 

Cultural” dos povos indígenas de Oiapoque. Foi muito 
interessante, pois os alunos eram da faixa etária de 5 a  
6 anos e perguntavam bastante sobre cada detalhe 
dos objetos, depois ficaram curiosos em conhecer a 
dança do Turé e pediram que os monitores fizessem a 
demonstração da dança e no final todos os alunos 
dançaram, até os professores.   
Neste mês recebemos um total de 141 visitantes 
vindo de vários estados do Brasil e do mundo, em 
especial da Europa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A equipe do Museu Kuahí se sente honrado em poder 
representar, mostrar e divulgar a cultura dos povos 
indígenas de Oiapoque, sabendo da importância que 
temos aqui e que atrai a presença das pessoas para 
visitar e conhecer mais sobre a cultura indígena. 
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Dinâmica com os alunos 
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