
Ficaram encantados com as exposições, os objetos, 
principalmente com a loja, queriam conhecer mais 
sobre os povos indígenas da região e foram conhecer 
a  biblioteca Kuahí onde pesquisaram nos livros e no 
final cada um ganhou um volume do livro “Turé dos 
Povos Indígenas do Oiapoque” e “Povos Indígenas do 
Baixo Oiapoque”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intercâmbio Museu Kuahí, Museu Sacaca e Iepé 

Entre os dias  13 à 16 uma equipe do Museu Kuahí 
esteve em Macapá para um encontro de intercâmbio 
com o Museu Sacaca e o Iepé – Instituto de Pesquisa e 
Formação Indígena. O encontro foi realizado no 
Museu Sacaca, com objetivo de dar continuidade nas 
discussões sobre propostas de trabalho que incluem 
uma série de atividades a ser desenvolvidas no Museu 
Kuahí e nas comunidades indígenas do baixo 
Oiapoque, como pesquisas sobre astronomias 
indígenas, cursos de francês, oficinas, publicações, 
entre outros. Além disso puderam conhecer o espaço 
do Museu, um pouco da história do Sacaca, as ações e 
responsabilidade de cada setor, as exposições 
montadas como o monumento de Marabaixo, Casa do 
Ribeirinho, Casa do Castanheiro, Casa da Farinha, 
Praça das Etnias, Casa Palikur, Casa Wajãpi e o 
Regatão Milagre de Nossa Senhora, o Núcleo de 
Pesquisas Arqueológicas do IEPA  e  principalmente    o 
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O Museu Kuahí dos Povos Indígenas de Oiapoque, 
órgão ligado à Secretaria de Estado da Cultura do 
Amapá - SECULT, possui a seguinte estrutura: 
Gerência/Diretoria; Coordenação de Preservação da 
Memória Material e Imaterial (Setor de 
Gerenciamento e Manutenção Patrimonial, Setor de 
Documentação); Coordenação Administrativa (Setor 
de Informática e Secretariado, Setor Administrativo 
Financeiro); Coordenação Técnica (Setor de Projeto e 
Pesquisa, Setor de Atividades Educativas, Setor de 
Monitoria e Curadoria, Setor de Comercialização). 
O setor de Monitoria e Curadoria tem as 
responsabilidades em montar e manter exposições de 
longa, média e curta duração, receber e guiar os 
visitantes pelas exposições e realizar atividades 
constantemente. Sempre que uma pessoa visita o 
Museu, ela é acompanhada por um de nossos 
técnicos, que mostra os diferentes aspectos da cultura 
material e imaterial dos quatro povos, valorizando a 
especificidade de cada um. Depois de percorrer as 
quatro salas de exposições, o visitante é conduzido ao 
livro de registros e depois  à loja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visitas Monitoradas 

No decorrer deste mês recebemos um total de 174 
visitantes incluindo brasileiros e estrangeiros, sendo 
que no dia 08 um grupo de cinco professores da 
Universidade de Halle (Alemanha) visitaram as 
exposições do Museu Kuahí e fizeram compras na loja. 

Atividades de Monitoria 

Professores da Alemanha pesquisando na Biblioteca Kuahí 



planetário móvel, onde participaram de uma sessão 
de cúpula com projeção padrão sobre as constelações 
e o universo. Depois das apresentações, discursões  e 
propostas das três instituições, foi montado um 
calendário dos períodos da realização dos trabalhos e 
ficou definido iniciar as atividades com uma longa 
pesquisa sobre a astronomia Palikur e depois com as 
demais etnias, mas antes era necessário apresentar 
este projeto às comunidades indígenas e ficou 
decidido que esta apresentação aconteceria na XI 
Assembleia dos Povos Indígenas de Oiapoque que 
estava marcada para os dias 28, 29  e 30, onde 
estariam reunidos várias lideranças indígenas e 
representantes de organizações governamentais e 
não-governamentais.  
No final a equipe do Kuahí visitou o  Museu Joaquim 
Caetano da Silva para conhecer um pouco de sua 
história, os espaços, as exposições e os acervos 
oferecidos aos visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI Assembleia dos Povos Indígenas de Oiapoque 

Aconteceu nos dias 28 à 30 deste mês, na aldeia 
Kumarumã, a mais importante manifestação indígena 
da região, a XI Assembleia Geral dos Povos Indígenas 
de Oiapoque que ocorre de dois em dois anos 
reunindo centenas de indígenas (caciques, 
professores, agentes de saúde etc.),      representantes  

de organizações governamentais e não-
governamentais, associações indígenas, museus 
estaduais e instituições acadêmicas. Este encontro 
tem como objetivo principal reunir indígenas e não-
indígenas, principalmente lideranças indígenas para 
debater diversos assuntos e planejar o futuro 
garantindo uma boa qualidade de vida aos quatro 
povos indígenas de Oiapoque. Esta é a assembleia que 
os caciques cobram o que foi apresentado pelos 
órgãos competentes nas assembleias de avaliação que 
acontece todos os anos e expõe seus planos e projetos 
para o futuro das comunidades. Nesta assembleia 
houve a participação de várias autoridades assim 
como  o Prefeito de Oiapoque Aguinaldo da Rocha, o 
representante da Câmara dos Vereadores de 
Oiapoque Elton Aniká, o Governador do Estado do 
Amapá Camilo Capiberibe, a Deputada Federal Dalva 
Figueiredo, os representantes do Museu Kuahí, Museu 
Sacaca, IEPA, FUNAI, IEPÉ, TNC, RURAP, SEPI, 
NEI/SEED, DSEI/SESAI, Receita Estadual, ICMBIO e 
outros. Foram tratados vários temas como Saúde, 
Educação, Meio Ambiente, Cultura, Movimento 
Indígena, Direito dos Povos Indígenas Projetos de Lei 
no Congresso e Política Partidária, tudo cobrado pelas 
lideranças indígenas e encaminhado a quem é de 
direito para que tomem as devidas providências.   
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