
A Exposição “A Roça e o Kabe”  
A produção de farinha de mandioca no Oiapoque 

Depois de várias pesquisas, oficinas preparatórias, 
preparação do espaço e coleta dos objetos a equipe 
do Museu Kuahí, juntamente com a cenógrafa Anne 
Courtois – Vidal, realizam um belíssimo trabalho 
montando a exposição “A Roça e o Kabe”, que 
aconteceu entre os dias 09 a 13 deste mês. A 
exposição apresenta ao público a importância que os 
povos indígenas de Oiapoque atribuem à atividade de 
produção da farinha de mandioca, considerada como 
seu principal meio de subsistência e de renda, e 
símbolo de sua cultura. Apresentada em forma de 
painéis com textos, desenhos e fotografias, e objetos 
que fazem parte do processamento da farinha de 
mandioca, além de uma casa de farinha montada no 
centro do espaço. Uma exposição diferente, com 
cenário e artefatos que proporcionam os mínimos 
detalhes sobre a roça e o carbe e que encanta 
qualquer visitante. Embora já esteja pronta, a 
exposição ainda não foi oficialmente inaugurada em 
função de problemas estruturais no prédio do Museu, 
como a precariedade do  estado das centrais de ar 
condicionado, da parte elétrica, além das  goteiras.  
A exposição é parte das atividades do Programa de 
Formação de Pesquisadores Indígenas do Museu Kuahí 
e foi realizada em parceria com o Iepé – Instituto de 
Pesquisa e Formação Indígena, no âmbito do Pontão 
de Cultura “Arte e Vida dos Povos Indígenas do Amapá 
e Norte do Pará” (IPHAN / MinC). 
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A Formação dos Pesquisadores Indígenas do 
Museu Kuahí 

A equipe técnica do Museu Kuahí é formada por 17 
indígenas das etnias Galibi-Marworno, Karipuna, 
Palikur e Galibi-Kali’na, para desenvolver melhor as 
suas funções e ações no Museu precisavam passar por 
um processo de formação profissional e técnica, por 
isso desde 2006 vêm sendo capacitados em 
museologia e museografia sob a ótica dos valores 
indígenas. Hoje técnicos em museologia vêm dando 
continuidade a esta capacitação participando de 
múltiplas atividades de pesquisas dentro e fora do 
Museu, oficinas e cursos preparatórios para 
montagem de exposições, entre outros. Toda essa 
formação resultou na produção de livros, relatórios e 
de pequenas publicações, como o boletim informativo 
mensal, folders e banners, além das pesquisas, 
preparação e montagens de exposições. 
 Cursos de capacitação museológica 

Exposição “A Roça e Kabe” 



Desmontagem da Exposição Tiriyó  e Kaxuyana 

A exposição “Tecendo a Arte, Tecendo a Vida” exposta 
desde maio de 2011 no espaço do Museu Kuahí foi 
desmontada nesta segunda-feira, dia 02, e retorna à 
Macapá, onde ficará parcialmente exposta no Museu 
de Arqueologia e Etnologia (SECULT-AP). Durante a 
sua permanência no Kuahí proporcionou ao público a 
arte da tecelagem com algodão, sementes e miçangas 
das mulheres Tiriyó e Kaxuyana, que vivem na faixa 
oeste do Parque do Tumucumaque,    no Pará. Duas 
culturas distintas que precisavam ser reconhecidas, 
divulgadas e valorizadas externamente e essa 
exposição composta de painéis com fotografias e 
peças etnográficas, retratou e transmitiu muito bem  
estas culturas a diversos públicos do Brasil e da 
França.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Intercâmbio Museu Kuahí, Museu Sacaca e Iepé 

Aconteceu nos dias 12 e 13, um encontro entre a 
equipe do Museu Kuahí, Museu Sacaca e Iepé – 
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, além disso 
estavam presentes a antropóloga Esther de Castro, da 
USP e a museóloga Simone de Jesus, do Museu 
Sacaca. O encontro foi realizado no Museu Kuahí e 
tinha como objetivo iniciar uma longa discussão sobre 
novas propostas de trabalho envolvendo uma série de 
atividades a ser desenvolvidas dentro e fora das 
comunidades indígenas do município de Oiapoque, 
como pesquisas sobre astronomia indígenas, cursos de 
francês, oficinas, publicações  e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reunião Interna com os funcionários do Kuahí 

A equipe técnica do Kuahí reuniu-se nesta segunda-
feira, 23, na sala da oficina pedagógica do Museu 
Kuahí para tratar de diversos assuntos relacionados as 
atividades e organização do Museu, como os jogos 
indígenas, seminário em Caiena, reunião em Macapá  
Museu Kuahí, Museu Sacaca e Iepé, entre outros. A 
realização dessa reunião foi para definir as pessoas 
que vão estar envolvidas nessas atividades 
representando o Museu, discutindo e propondo novas 
ideias de trabalho para o desenvolvimento da 
instituição e principalmente trazer benefícios para o 
fortalecimento cultural das quatro etnias de 
Oiapoque. 
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