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Intercâmbio das Mulheres Indígenas do Amapá e
Norte do Pará
No período de 03 e 04 aconteceu no Museu Kuahí
uma Oficina de Intercâmbio das mulheres Tiryó e
Kaxuyana do Parque Tumucumaque, juntamente com
as mulheres Karipuna, Palikur, Galibi-Marworno e
Galibi-Kali’na de Oiapoque, também participaram as
mulheres do Museu Kuahí. A oficina foi promovida
pelo Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
e tinha como objetivo incentivar a troca de
conhecimentos e técnicas de artesanatos entre as
diferentes etnias, também as mulheres indígenas do
Parque Tumucumaque vieram conhecer a politica e
organização das mulheres indígenas de Oiapoque,
pois, assim como foi criada a AMIM - Associação das
Mulheres Indígenas em Mutirão, pretendem criar
uma Associação das Mulheres Indígenas do Parque do
Tumucumaque.

mulheres do Parque Tumucumaque que voltaram às
suas aldeias bastante empolgadas em concretizar o
sonho de terem sua própria associação.
Mulheres indígenas visitam as exposições do Kuahí

Oficina de Intercâmbio das Mulheres Indígenas

Curso de Difusão Cultural “Políticas Públicas e
Povos Indígenas no Brasil”

A oficina durou dois dias, incluindo uma visita nas
exposições do Museu Kuahí e na aldeia Manga. Essa
experiência foi de fundamental importância para
todas as participantes, principalmente para as

Foi realizado entre os dias 17 à 21 deste mês na
Biblioteca Pública Estadual Eucy Rodrigues Lacerda, na
cidade de Macapá, o Curso de Difusão Cultural
“Políticas Públicas e Povos Indígenas no Brasil”. Um
grupo de cinco pessoas do Museu Kuahí participou
deste curso, que tinha como objetivo aprimorar a
formação de representantes indígenas e diretores de
associações indígenas para a formulação e
implementação de políticas públicas voltadas para o
reconhecimento, fortalecimento e valorização dos
patrimônios culturais indígenas do Amapá e Norte do
Pará. Neste encontro foram debatidas, com
representantes do Governo Federal, a Politica
Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena
(PNGATI), o Plano Nacional de Culturas
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Indígenas (PNCI), o Programa Nacional de Educação
Escolar Indígena (PRONEEI), a Politica Nacional de
Saúde Indígena (PNSI) e a proposta de
regulamentação do Direito de Consulta Prévia aos
Povos Indígenas previsto na Convenção 169 da OIT.
O curso foi promovido pelo Iepé – Instituto de
Pesquisa e Formação Indígena, no âmbito das
atividades do Pontão de Cultura “Arte e Vida dos
Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará” (IPHAN /
MinC).

Uma equipe do Museu Kuahí esteve presente neste
evento participando dos debates e apresentando seus
projetos e ações. Também tivemos a apresentação
dos Núcleos Museológicos Indígenas de Oiapoque, do
Programa de Educação Tutorial-PET, sendo que três
fazem parte da equipe do Kuahí, falando de suas
propostas e pesquisas desenvolvidas nas próprias
aldeias.
Apresentação Museu Kuahí

Curso de Difusão Cultural

Apresentação Núcleos Museológicos Indígenas

6ª Primavera de Museus
Foi realizada entre os dias 24 a 29, no Museu Sacaca, a
6ª Primavera de Museus com o tema “O museu como
instrumento de transformação social”. O objetivo foi
buscar um contato entre as instituições históricas
junto a sociedade para debates em torno de assuntos
atuais por meio de atividades de exposições,
seminários, oficinas, palestras e diversas outras. O
evento reuniu representantes de todos os museus do
estado do Amapá, Universidades
do
Amapá,
estudantes, professores, pesquisadores entre outros.
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