
premiação de R$ 20.000 e já  foi   enviada pelo Museu 
Kuahí ao Premio Culturas Indígenas 4ª edição Raoni 
Metuktire, no final do mês de janeiro.   
 
Visita dos acadêmicos indígenas da UNIFAP 

Entre janeiro e fevereiro o Museu Kuahí recebeu 04 
turmas de acadêmicos, do Curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena – UNIFAP. O objetivo da  visita é 
conhecer as exposições “A Roça e o Kabe” e “A Arte e 
o Saber dos Mestres”, assim valorizando os 
conhecimentos tradicionais indígenas e fazer uma 
análise dos objetos a partir da visão acadêmica. Sendo 
que os mesmos visitaram e fizeram pesquisa  na 
biblioteca Kuahí sobre temas relacionados aos povos 
indígenas do Amapá e Norte do Pará e também de 
outros povos do Brasil, que são assuntos importantes 
estudados na Universidade.  
Do ponto de vista da curadoria do Museu foi de suma 
importância as  trocas de conhecimentos que tiveram 
com os acadêmicos indígenas, pois mostra que mesmo 
convivendo com varias mudanças tecnológicas e com 
povos diferentes, os indígenas do Baixo Oiapoque 
continuam respeitando e preservando seus 
conhecimentos tradicionais.  

 Curso de Música para Jovens Indígenas 

Foi realizado entre os dias 04 a 14 de fevereiro na 
aldeia Manga, o Curso de Música para jovens 
indígenas do povo Karipuna é uma iniciativa do Pe. 
Nello Ruffaldi, do Conselho Indigenista Missionário-
CIMI, em parceria com a Universidade Federal do 
Pará. O Museu Kuahí acompanhou o desenvolvimento 
das atividades do curso fazendo  a documentação 
fotográfica do começo ao fim. O curso de Licenciatura 
em Musica, Projeto Arte em toda parte, Programa de 
Oficina Básica de Violão e Canto Popular foi a segunda 
e última parte do curso, que contou com a 
participação de aproximadamente 40 jovens e 
adolescentes e  notou-se o grande interesse dos 
participantes em aprender a tocar os instrumentos 
musicais. O resultado final foi bastante positivo, pois 
todos os participantes conseguiram aprender a tocar 
as notas básicas dos instrumentos e espera-se que 
eles envolvam e repassa à outros jovens todos esses  
conhecimentos.  
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A Elaboração do Projeto Fortalecendo e 
Valorizando as Esculturas Palikur 

Através do Prêmio Culturas Indígenas 4ª Edição 2012 - 
Raoni Metuktire, o Setor de Pesquisa e Projetos do 
Museu Kuahí teve a iniciativa de elaborar durante o 
mês de janeiro, o Projeto Fortalecendo e Valorizando 
as Esculturas Palikur. O projeto tem como objetivo a 
realização de uma Oficina de Esculturas em Madeira 
com o mestre-artesão Manoel Antônio dos Santos 
(Wet), que terá a finalidade de apoiar e incentivar o 
fortalecimento cultural dos Povos Indígenas de 
Oiapoque, valorizando os conhecimentos específicos 
que cada etnia possui e que os diferenciam entre si. 
Mas, o objetivo central da oficina é a transmissão dos 
saberes da confecção de esculturas em madeira às 
gerações mais novas, a partir da qual podem surgir 
novas ideias e produções, um incentivo à criatividade 
e aumento de auto-estima e da identidade étnica e 
pessoal. A oficina contará com a participação de 30 
pessoas dos quatro povos indígenas, incluindo os 
pesquisadores do Museu Kuahí.  
Diante da idade avançada do Sr. Wet, do povo Palikur, 
que possui um amplo conhecimento e técnicas de 
diversas esculturas de madeira com seus respectivos 
significados e símbolos, optou-se por realizar esta 
oficina no Museu Kuahí dos Povos Indígenas de 
Oiapoque para buscar garantir que os jovens e até 
mesmo artesãos de outras etnias do Oiapoque 
venham a se interessar pelo aprendizado dos 
conhecimentos e técnicas do mestre, reconhecidos na 
região e também no país por meio dos belíssimos 
objetos de esculturas.  
Espera-se que essa manifestação cultural, de 
transmissão e aprendizagem de saberes, possa 
realmente promover o fortalecimento cultural das 
etnias e oferecer aos jovens aprendizes o acesso a um 
conhecimento mais aprofundado na confecção dos 
artefatos, mas o resultado maior esperado é manter 
sempre vivas as manifestações culturais materiais e 
imateriais.  
O presente Projeto foi elaborado pelos Pesquisadores 
Indígenas do Museu Kuahí com a assessoria 
antropológica da Dr. Lux Vidal e Ana Paula N. Fonte, 
vinculadas   ao   Instituto   de   Pesquisa    e   Formação 
Indígena – IEPÉ.  A   iniciativa      está    concorrendo   a  



XXI Assembleia de Avaliação e Planejamento dos 
Povos Indígenas de Oiapoque 

Os povos indígenas de Oiapoque (Galibi-Kali’na, Galibi-
Marworno, Karipuna e Palikur) apresentam 
características comuns em relação à busca de seus 
direitos para o desenvolvimento e melhorias da 
qualidade de vida de seu povo. Politicamente desde a 
década de 70, uniram-se e iniciaram um processo de 
construção e fortalecimento organizacional através da 
realização das grandes assembleias para juntos lutar 
em benefícios as suas comunidades. Nesses encontros 
são discutidos vários temas de interesses de todos e 
nos últimos anos novos assuntos entraram nas pautas 
das assembleias como políticas indigenista, projetos 
de sustentabilidades econômicos, realocação das 
aldeias da BR-156, internet banda larga, projetos de 
valorização cultural e etc., mas há alguns que sempre 
estão em discussão como, por exemplo, educação, 
saúde, cultura, meio ambiente, movimento indígena, 
fiscalização das terras indígenas e entre outros. As 
assembleias de avaliação e planejamento ocorrem 
anualmente e tem como objetivo reunir lideranças 
indígenas de todas as aldeias da região e órgãos 
competentes ligados aos povos indígenas para avaliar 
as ações relacionadas aos temas citados acima, 
desenvolvidas no ano anterior. Nessas avaliações as 
lideranças cobram e reivindicam, dos órgãos 
competentes, melhorias para as suas comunidades.  
Nesse ano de 2013, a assembleia de avaliação 
aconteceu no Centro de Formação dos Povos 
Indígenas, localizado no km 18 da BR-156, que liga 
Oiapoque à Macapá. Os temas tratados foram Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, Movimento Indígena, 
Saúde Indígena, Comitê Gestor do Programa Indígena 
da BR-156, Cultura e Educação.  O evento foi 
realizado entre os dias 26 a 28 de fevereiro e reuniu 
aproximadamente 150 participantes indígenas 
(caciques, professores, diretores de escolas, 
acadêmicos, agentes de saúde, representantes de 
associações indígenas, etc.) e não-indígenas 
(representantes de organizações governamentais e 
não-governamentais, instituições acadêmica e 
cultural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A assembleia de avaliação é para avaliar as ações 
executadas nas diversas áreas mencionadas, para 
poder melhorar ainda mais e buscar em conjunto 
soluções para os problemas que surgem. Por isso que 
houve muita discussão entre lideranças indígenas e os 
parceiros de apoio. Todas as discussões tinham um 
único objetivo, desenvolvimento para melhoria da 
qualidade vida de suas comunidades. Os temas 
tratados são de grande importância para os povos 
indígenas de Oiapoque que há bastante tempo lutam 
e continuarão sempre a lutar para um 
desenvolvimento e qualidade de vida próprio, ou seja, 
do jeito que querem e para quê querem este 
desenvolvimento sem prejudicar e destruir o meio em 
que vivem.  
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