
ção de arqueologia, “Uma Ponte sobre o Rio 
Oiapoque”, que ocorreu no dia 16 envolvendo toda a 
equipe técnica do Kuahí juntamente com as 
arqueólogas Mariana Cabral e Deize França, do 
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 
Amapá - IEPA.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Inauguração da Nova Exposição e o 
Lançamento do Livro Waramwi/A Cobra Grande 
Dois acontecimentos importantes marcaram a Semana 
dos Povos Indígenas de Oiapoque nesta quarta-feira, 
dia 17, a Inauguração da Exposição “Uma Ponte Sobre 
o Rio Oiapoque” e o Lançamento do livro 
“Waramwi”/A Cobra Grande. Realizados na sala da 
Oficina Pedagógica do Museu Kuahí e reuniram 
aproximadamente 50 pessoas, incluindo 
representantes do IEPÉ, FUNAI, SESAI, CCPIO, IBAMA, 
CMBIO, IEPA, BOMBEIROS, e demais entidades do 
município, estudantes e lideranças indígenas da 
região.  
O evento iniciou-se às 10 horas com o lançamento do 
livro que traz a história de Waramwi /A Cobra Grande, 
contada pelo mestre artesão Manoel Antônio dos 
Santos (Wet), da etnia palikur. Um belíssimo material 
de pesquisa apresentado nas línguas palikur e 
português. Após o lançamento cada participante 
ganhou 01 exemplar do livro. A cerimonia de 
inauguração da exposição aconteceu logo em seguida 
e contou com a presença do gerente do Museu Kuahí 
(Hélio Ioiô Labontê), presidente do CCPIO (Paulo R. 
Silva), arqueóloga do IEPA, (Mariana Cabral) e o 
Conservador Regional de Arqueologia da Guiana 
Francesa, arqueólogo (Gérald Migereon), e cada um 
teve  seu  momento  de   discurso.  Após  a    cerimônia 
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Reunião Interna da equipe do Kuahí 
A equipe do Kuahí reuniu nesta sexta-feira, dia 05, na 
sala de Consulta e Leitura do Museu Kuahí para 
discutir questões relacionadas a realização das 
atividades de pesquisas sobre  etno-astronomia nas 
comunidades indígenas de Oiapoque. Sendo que a 
primeira viagem está prevista para o final deste mês, 
com destino a aldeia Kumenê. As pesquisas serão 
realizadas no decorrer do corrente ano pelos 
pesquisadores do Museu Kuahí e do Museu Sacaca, e 
foram discutidas como seriam desenvolvidas estas 
atividades de campo. Outros assuntos debatidos 
foram a entrega dos relatórios semestrais de 2012 de 
cada Setor para o Setor de Informática e Secretariado 
organizar e encaminhar à Secretaria de Cultura – 
SECULT e aos parceiros, também do projeto da 
semana do índio no Museu Kuahí e dos preparativos 
para receber a nova exposição de arqueologia.  
Por meio da realização dessa reunião buscou-se 
organizar e planejar de forma coletiva o 
desenvolvimento das atividades do Museu. 

A SEMANA DO ÍNDIO NO MUSEU KUAHÍ 
A remontagem da exposição A Arte e o Saber 
dos Mestres e a montagem da nova exposição 
Uma Ponte Sobre o Rio Oiapoque 
Desde a inauguração do Museu Kuahí, em abril de 
2007, a Semana do Índio passou a fazer parte do 
calendário de eventos da instituição e durante os anos 
seguintes várias ações foram incorporadas nas 
programações comemorativas desta data, por 
exemplo, exibição de vídeos sobre os povos indígenas 
indígenas, monitoria às salas de exposições, palestras, 
desenhos, pintura corporal,  jogos da memória e 
quebra-cabeça, além da apresentação da dança do 
Turé. Para a realização dessas atividades os 
preparativos acontecem antecipadamente, e 
anualmente novas exposições são montadas com 
finalidades de trazer ao público novos temas de 
debates e reflexão sobre os povos indígenas em geral.   
Para este ano, os preparativos iniciaram desde o dia 
10 de abril com a desmontagem e remontagem da 
exposição “A Arte e o Saber dos Mestres” que antes 
estava exposta na sala de exposição permanente e foi 
transferida para a sala de encruzo dos saberes. Essa 
mudança foi feita devido a montagem da nova  exposi- 

Montagem da Exposição Uma Ponte sobre o Rio Oiapoque 



visitaram a exposição que traz ao público em geral um 
pouco da história de ocupação de grupos étnicos na 
região de Oiapoque e mostrar a importância da 
arqueologia para a preservação dessas memórias. É 
composta de 20 painéis com textos, fotografias, 
desenhos, mapas e legendas em português e 11 peças 
arqueológicas encontradas durante as escavações nos 
sítios de Calçoene, Kemenê e Ponte do Oiapoque com 
datações de 850 a 1000 anos atrás. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas monitoradas 
Com a realização da Semana do Índio e a inauguração 
da nova exposição de arqueologia, o Museu atraiu 
diversos públicos de Oiapoque, das comunidades 
indígenas, e principalmente das escolas do município, 
de São Jorge, Clevelândia e Vila Vitória, além dos 
turistas franceses e brasileiros de vários estados do 
país. Somente nos dias 18 a 22 o Museu recebeu um 
total de 30 turmas de alunos, do 1º ao 4º ano do 
ensino fundamental distribuídos em 11 escolas. As 
atividades realizadas com os alunos e professores 
foram visitas às salas de exposições, brincadeiras de 
jogos  da  memória,   quebra cabeça,    desenhos     em 

cartolinas e com massas de modelar dos artefatos 
expostos, exibição de vídeos e palestras sobre os 
Povos Indígenas de Oiapoque. Havia também o espaço 
da pintura corporal realizado pelos artistas do Museu 
Kuahí, especialistas em grafismos indígenas.  
Estima-se que durante este mês o Museu recebeu um 
total de 727 pessoas, sendo que 537 são alunos. 
 
 

 

 

 
 

Palestra no SESC LER – Oiapoque 
Uma das atividades do Museu Kuahí é a realização de 
palestras nas escolas do município e nas comunidades 
indígenas da região. E aconteceu no dia 20, no SESC 
LER-Oiapoque, a palestra sobre a Cultura Indígena de 
Oiapoque com o tema principal “O Turé”. A palestra 
envolveu um público de aproximadamente 40 
pessoas, incluindo professores e alunos do 3º e 4º ano 
do ensino fundamental, e foi ministrada pelos técnicos 
do Museu Kuahí, Davi F. dos Santos e Priscila Barbosa. 
Apesar da população indígena pertencesse 30% da 
população do município, a maioria dos não-indígenas 
desconhecem a cultura, os costumes e as tradições 
indígenas de Oiapoque e através desta palestra 
ministrada de forma intercultural e interdisciplinar 
notou-se um grande interesse do público presente 
pela historia dos povos indígenas. 
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