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O Museu Kuahí: uma inserção dos Povos Indígenas do Baixo Oiapoque no 

contexto regional e nacional 

 

Resumo 

Nas últimas décadas assistimos a uma proliferação de museus, inclusive museus 

indígenas, com ênfase na regionalização e participação ativa das coletividades onde 

estão inseridos. Este artigo trata da implantação do Museu dos Povos Indígenas do 

Oiapoque, solicitado pelas quatro etnias que habitam a região – Palikur, Galibi Kali’na, 

Karipuna e Galibi Marworno – ao governador do Amapá em 1998. Desde então se 

desenvolveu nas aldeias indígenas projetos e ações de resgate e fortalecimento do 

Patrimônio Cultural desses povos que habitam o extremo norte do Brasil, na fronteira 

com a Guiana Francesa. Apresentamos essas ações e seus desdobramentos, com a 

articulação entre parcerias (organizações indígenas, órgãos governamentais, ONGs) 

para o funcionamento e desenvolvimento de uma instituição museológica regional, que 

pretende abrigar, preservar e divulgar o acervo cultural dessas populações, incentivando 

a capacitação de técnicos em museologia, professores e pesquisadores indígenas. 

Abordamos, por fim, a importância de diferentes coleções sobre esses povos indígenas, 

formadas ao longo das duas últimas décadas e um relato das exposições montadas no 

Museu Kuahí em Oiapoque e no Museu do índio, no Rio de Janeiro, ressaltando a 

especificidade de cada uma. 
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Introdução 

Nas décadas de 80 e 90 grandes exposições etnográficas foram organizadas no Brasil e 

no exterior, dando visibilidade às produções materiais dos povos indígenas, 

especialmente a estética de sua arte plumária. Destacaram-se nesse período a exposição 

apresentada no Museu de Arte Moderna em São Paulo, em 1980, com a curadoria do 

artista plástico Norberto Nicola, cuja arte da tapeçaria ficou bastante influenciada pela 

plumária indígena; “Índios no Brasil: alteridade, diversidade e diálogo cultural” em 

1992 como parte de um amplo programa cultural de celebração dos 500 anos de 

“descobrimento” da América;  a Bienal de Artes de 1983 e o módulo “Artes Indígenas” 

na Mostra do Redescobrimento, em 2000 na Oca, no Parque Ibirapuera em São Paulo, 

por ocasião das comemorações dos 500 anos de Brasil, para citar apenas algumas. A 

grande exposição “Arte Plumária do Brasil” foi exposta no Itamaraty em Brasília, no 

Museu Nacional de Bogotá, na Smithsonian Institution de Washington, no Museu 

Antropológico da Cidade do México, em Madri e na Fundação João Miró, em 

Barcelona. Naquele momento, isso contribuiu para dar uma maior visibilidade, em 

outros termos, aos povos indígenas. Entretanto, essas  exposições pertencem ao passado, 

já que, de acordo com as leis de preservação ambiental, é expressamente proibida a caça 

às aves e a comercialização de artefatos plumários, o que nos remete à importância das 

coleções mais antigas desses artefatos, hoje preservados nos museus. 

Na academia, à medida que avançavam os estudos sobre sociedades indígenas ficou 

evidente o papel fundamental de expressões tangíveis e intangíveis, como a pintura 

corporal, os ornamentos, especialmente a plumária, as máscaras, os instrumentos 

musicais, cantos e narrativas para a compreensão da dinâmica e reprodução das 

sociedades ameríndias. 

Todo esse contexto incentivou muitos alunos a se interessarem por estes temas entre 

grupos indígenas, resultando em cursos, seminários e na publicação, em 1992, do livro 

“Grafismo Indígena”, com várias contribuições e hoje uma referência sobre o assunto. 

Com o tempo, foi ficando cada vez mais claro que o estudo dos objetos e das 

manifestações estéticas dos povos indígenas constituía-se em um campo de investigação 

muito promissor. 

Mais recentemente, muitos pesquisadores, influenciados pelo perspectivismo e pela 

noção de agency, além de longos períodos de trabalho de campo, reforçaram os aspectos 
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cosmológicos da arte indígena, intimamente relacionada às atividades xamanísticas. 

Para os ameríndios, a arte tem origem no mundo dos invisíveis e suas manifestações 

tangíveis não são apenas representações, mas coisas vivas, seres que possuem agência. 

A arte definida desta forma se torna um aspecto fundamental para entender como as 

sociedades ameríndias se apresentam e representam o mundo. O resultado de todo este 

esforço etnográfico e analítico tem sido a produção e publicação de excelentes 

monografias, artigos e vídeos, uma importante contribuição para a antropologia da arte. 

Todas essas produções, entretanto, aconteciam apenas no mundo urbano, 

essencialmente na academia e nos museus tradicionais, longe dos contextos locais. Nas 

décadas de 80 e 90, como resultado das lutas indígenas pelo reconhecimento de suas 

Terras e de seus Direitos Constitucionais, houve um aumento significativo da 

participação dos índios na cena nacional. 

 Hoje os povos indígenas e suas organizações incluem na elaboração de seus “Planos de 

Vida” ou “Programas de Desenvolvimento Sustentável”, ao lado de tópicos como saúde, 

educação, gestão territorial e ambiental, a categoria cultura. 

Por outro lado, no Brasil, desde a Constituição de 1988, os índios possuem o direito a 

uma educação diferenciada através do ensino da língua e da cultura indígena. Como 

hoje, nas aldeias, a maioria dos professores contratados pelo Estado são índios, há um 

interesse e mesmo a necessidade em promover reflexões sobre como organizar e 

transmitir um significativo acervo de conhecimentos tradicionais, específicos a cada 

povo e produzir materiais pedagógicos que possam ser utilizados nas escolas indígenas 

e eventos culturais. Nesse contexto, os museus indígenas desempenham um papel 

fundamental ao se configurar como uma instituição, um espaço próprio, mais livre, 

informal e interativo para desenvolver atividades e ações inovadoras, um lugar de 

experimentação, promovendo também um leque de parcerias para a concretização de 

projetos e uma inserção mais justa e participativa na sociedade nacional. 
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O Museu Kuahí  

 

Atualmente temos observado a proliferação de museus indígenas e regionais em todo o 

mundo, modelo que vem sendo valorizado por possuir características próprias, com 

participação ativa das comunidades onde estão inseridos.  

Para melhor entender a especificidade do Museu Kuahí é preciso oferecer algumas 

informações preliminares sobre a região e os povos que nela habitam. Em primeiro 

lugar, o termo Kuahí refere-se a um pequeno peixe da região e ao nome de um padrão 

gráfico muito utilizado na decoração dos mais diversos artefatos. 

 

Doc. 2 – Desenho: Esther Castro  

Os povos indígenas do extremo norte do Amapá, habitantes da bacia do rio Uaçá e 

baixo curso do rio Oiapoque – Karipuna, Palikur, Galibi Marworno e Galibi Kali'na – 

são o resultado de várias migrações e fusões antigas e mais recentes de etnias diferentes 

e mesmo não-índios. São portadores de tradições culturais heterogêneas, histórias de 

contato e trajetórias diferenciadas, assim como suas línguas e religiões. Mesmo assim 

esses povos têm conseguido conviver e construir, ao longo do tempo, um espaço de 

interlocução, especialmente hoje pelo viés das Assembleias anuais, que reúnem as 

quatro etnias, e de suas organizações indígenas.  Apesar das diferenças, prevalece uma 

visível solidariedade entre esses povos por habitar um mesmo território, vivenciar uma 

situação geopolítica comum, por manter e reativar relações de parentesco e ajuda mútua, 

assim como lutar unidos pela terra, saúde, educação e infraestrutura. Compartilham uma 

cosmologia específica, indígena, Carib, Aruak, Tupi e também cristã, um aspecto 

marcante que os índios definem como “nosso sistema”.  

Esses povos somam uma população de 7.000 índios distribuídos em inúmeras aldeias e 

localidades menores, nas terras indígenas Uaçá, Galibi e Juminã, demarcadas e 



 

5 
 

homologadas, configurando uma grande área contínua, cortada a oeste pela BR-156 que 

liga Macapá a Oiapoque.  

Boa parte da população indígena do baixo Oiapoque se comunica em vários idiomas, 

português e patoá ou kheoul (língua franca regional), idioma nativo dos Karipuna e 

Galibi Marworno; os Palikur e Galibi Kali'na falam suas respectivas línguas nas aldeias. 

Alguns índios também sabem se comunicar em francês.  

A paisagem típica da região habitada pelos povos indígenas do Oiapoque é de savana 

alagada, banhada por três grandes rios, o Uaçá, o Urucauá e o Curipi, além de inúmeros 

afluentes, igarapés e lagos. O rio Oiapoque delimita a fronteira entre o Brasil e a Guiana 

Francesa. A oeste da terra indígena, uma rica cobertura de floresta tropical, com muitas 

palmeiras, vai ao encontro das montanhas do Tumucumaque; a leste, o rio Cassiporé, o 

Cabo Orange e o Oceano Atlântico. As aldeias e as roças ocupam diferentes ilhas. É 

uma região repleta de aves.  

 

Doc. 3 – Foto: Fábio Maffei  

Esse território é, antes de tudo, um espaço vivido. Os índios possuem um conhecimento 

refinado desta vasta região, tão rica e diversificada e sempre presente nos mitos e 
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narrativas. Toda esta paisagem, segundo os índios, é habitada por seres humanos, 

animais e vegetais e também por seres “do outro mundo”, que se manifestam pela 

intermediação dos pajés. Um mundo predominantemente aquático, cuja cosmologia 

privilegia os seres sobrenaturais, os invisíveis, que habitam “o centro da mata e o fundo 

das águas”. Região que antigos cartógrafos denominavam o “pays sous l’eau”, peí ãba 

dji  ló, em patoá.  

 

Doc. 4 – foto: Lux Vidal  
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Doc. 5 – Foto Lux Vidal  

As comunidades indígenas mantêm um contato muito próximo com a cidade de 

Oiapoque e mesmo com Saint Georges, na Guiana Francesa, onde vendem seus 

produtos agrícolas e artefatos, geralmente na própria rua ou à beira do rio.  

Atualmente, grandes obras de infraestrutura estão sendo realizadas na região: o 

asfaltamento da BR-156, que corta a terra indígena e a remoção de oito aldeias para 

longe da estrada; a construção pela Eletronorte de um linhão de energia elétrica ao 

longo da própria rodovia e a construção de uma ponte, já concluída, sobre o rio 

Oiapoque entre a Guiana Francesa e o Brasil.  

Histórico do museu 

Em 1997, após uma viagem a Alemanha, França e Portugal de algumas lideranças 

indígenas, em companhia da deputada federal Janete Capiberibe, os povos indígenas da 

região propuseram a criação de um museu em Oiapoque, no centro da cidade, para dar 

visibilidade à cultura indígena e, ao mesmo tempo, ser um centro de referência, de 

memória, de documentação e de pesquisa para os índios da região do Baixo Oiapoque. 

Esta proposta surgiu da vontade dos índios de participar, cada vez mais, em pé de 
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igualdade – ainda que de modo diferenciado – da vida regional e nacional. Cientes de 

sua riqueza cultural e ambiental, das possibilidades de produção e divulgação 

etnocientífica, artesanal e artística; cientes também das possibilidades de 

desenvolvimento sustentável e da urgência na melhoria dos programas escolares, os 

Povos Indígenas do Oiapoque se propuseram a defender o Museu Kuahí como espaço 

adequado para incentivar um vasto conjunto de atividades, pesquisas e ações que 

beneficiariam, como um todo, as comunidades indígenas e suas iniciativas.  

Ao mesmo tempo, o Museu possibilitaria o estreitamento de relações entre os índios e a 

população do município de Oiapoque. A proximidade com as aldeias, por sua vez, viria 

a inseri-lo no contexto de origem, facilitando a compreensão de seu acervo, estando 

distante o suficiente das mesmas para permitir às comunidades uma separação de seu 

cotidiano, conduzindo os índios a uma visão mais crítica de si próprios e de seu 

patrimônio cultural. Além disso, possibilitaria o intercâmbio com povos indígenas e 

museus no Brasil e no exterior, através de convênios com instituições e universidades. 

 

Doc. 6 – Foto: Marina Zacchi   

Outro objetivo do Museu seria o de possibilitar alternativas de renda por meio da 

comercialização planejada da produção artesanal. O Museu viria a dar visibilidade aos 

artefatos produzidos nas aldeias e, sobretudo, dinamizar a divulgação dos saberes dos 
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mestres artesãos e artistas, além de suscitar a preocupação com a sustentabilidade da 

matéria-prima utilizada em suas produções materiais.  

Vários índios da região conheciam o Museu Paraense Emilio Goeldi, em Belém, e 

haviam visto fotografias do Museu Magüta dos índios Ticuna, do rio Solimões. Estes 

foram fonte de inspiração para a elaboração da proposta de construção do Museu Kuahí. 

A proposta concreta para a construção do Museu foi apresentada pelas lideranças 

indígenas ao governo do Amapá em 1998 e incluída formalmente no Programa de 

Desenvolvimento Sustentável do então governador João Alberto Capiberibe.  

Em 2000 foi iniciada a construção do Museu e os índios, assessorados por mim e por 

Lucia H. van Velthem, do Museu Paraense Emilio Goeldi, entregaram ao governo um 

conjunto de documentos: justificativa e objetivos do Museu, Estatuto, lista de 

equipamentos etc. Tratava-se de uma proposta inovadora, por não fazer deste um museu 

sobre os índios, mas dos índios.  

Segundo planejado o Museu seria mantido pelo estado do Amapá e gerido pelos 

próprios índios, diretamente envolvidos em todas as atividades. Cursos e oficinas de 

capacitação seriam oferecidos para a formação dos técnicos em museologia, pessoas 

escolhidas pelas próprias comunidades indígenas. Esperava-se por parte do governo um 

apoio efetivo aos povos indígenas e suas manifestações culturais, de cunho não-

paternalista, assumindo que a construção da cidadania para os índios se fundamenta nos 

seus próprios valores, dinâmica e processo histórico.  
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Doc. 7 – Foto Lux Vidal  

A implantação do Museu 

Embora o Museu Kuahí tenha sido inaugurado apenas em 2007, sua presença já vinha 

se fazendo sentir desde 2001, quando foram ministrados os primeiros cursos de 

capacitação museológica para uma turma de vinte indígenas escolhidos pelas próprias 

comunidades de acordo com a formação escolar e interesse de cada participante. Estes 

cursos foram ministrados em Oiapoque e em Belém, no Museu Paraense Emilio Goeldi 

e no Museu de Arte. Nesta cidade foram também visitados o Museu de Estado, o Museu 

de Arte Sacra, galerias de arte e localidades da própria cidade de interesse histórico e 

turístico.  
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Doc. 8 – Foto Francisco Paes  

 

Doc. 9 – Foto: Lux Vidal  

Paralelamente dois projetos culturais desenvolvidos nas aldeias foram de significativa 

importância para estimular a retomada cultural que esses povos indígenas têm 
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presenciado. Trata-se dos projetos:  “Resgate e Fortalecimento Cultural”, desenvolvido 

pela Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque – APIO, em parceria com o 

Programa Demonstrativo para Populações Indígenas do Ministério do Meio Ambiente – 

PDPI / MMA; e “ Formação de Gestores do Patrimônio Cultural”, desenvolvido junto 

aos professores indígenas que atuam nas aldeias da BR – 156, realizado pelo Iepé – 

Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, em parceria com a Petrobras Cultural.  

O “Projeto de Resgate e Fortalecimento Cultural - APIO / PDPI”, elaborado com os 

índios, visou incentivar os velhos artesãos e artesãs, nas suas próprias aldeias e lugares 

de produção tradicional, a transmitir seus conhecimentos, saberes e técnicas relativos às 

mais diversas manifestações artísticas, artesanais, materiais e imateriais, às gerações 

mais jovens. A proposta foi a de garantir a transmissão de conhecimentos em risco de 

extinção, uma vez que seus últimos detentores somam número bastante reduzido, a 

maioria já em idade avançada. Este projeto dinamizou muito a produção artesanal 

indígena em todas as aldeias da região. 

 

Doc. 10 – Foto: Lux Vidal  

Conforme Marina Zacchi que coordenou o projeto (Zacchi:2012), a maneira como foi 

concebido, o projeto promovia a transmissão nas aldeias de saberes que poucos 

detinham, ou que alguém possuía de maneira especial. Optou-se, todavia, por não 
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utilizar o formato de oficina. O projeto designava o detentor do saber como mestre, 

dando a ele um estatuto diferenciado, sugeria um número pequeno de aprendizes e 

fornecia o material necessário. Cabia ao “mestre” indicar quem seriam os aprendizes, de 

que maneira se daria a transmissão, em que momento, em que ritmo. Ao longo do 

processo a coordenação antropológica acompanhava e registrava as escolhas feitas.  

O mais interessante dessa experiência era observar a apropriação do projeto nas aldeias, 

possível, aliás, graças à abertura dada pelo PDPI às alterações que se impunham. Ao 

fim, o importante não era se as expressões culturais continuariam ou não sendo 

praticadas. Essa é e continuará sendo necessariamente uma escolha feita e refeita por 

seus produtores, em acordo com os sentidos que as expressões culturais adquirem no 

curso da história, mas colocar as expressões culturais indígenas na ordem do dia 

provocava o olhar para elas. 

Prevendo o crescimento do interesse pelas expressões culturais indígenas que 

decorreriam das políticas de patrimônio imaterial instituídas pelo Dec. 3551/2000 e 

promovida por seus instrumentos, esse projeto propunha preparar os índios do Oiapoque 

para assumirem as iniciativas de promoção e difusão de seu patrimônio cultural e dar a 

eles substrato para escolherem as orientações de propostas advindas de eventuais 

parceiros. 

A “Formação de Gestores do Patrimônio Cultural” – Projeto Iepé / Petrobras Cultural, 

por sua vez, teve o objetivo de formar pesquisadores indígenas para atuar como gestores 

de seu patrimônio cultural material e imaterial, por meio do aprendizado de 

procedimentos de seleção, preservação, pesquisa, registro e divulgação interna e externa 

dos bens culturais. As aldeias localizadas ao longo da BR-156 foram escolhidas para a 

realização deste projeto em função da situação de grande vulnerabilidade em que se 

encontram, ocasionada pelas obras de pavimentação da estrada que liga Macapá a 

Oiapoque e que, atualmente, exige a remoção das aldeias. O projeto levou à apropriação 

em outro nível dos conhecimentos que detinham. Acabou provocando reflexões trazidas 

por eles acerca da questão étnica e outras, como a da condição da mulher indígena, a 

relação entre jovens e velhos. Em cada uma das aldeias a formação de pesquisadores 

adquiriu um formato ditado pela dinâmica local, embora a dinâmica do Projeto tenha 

levado as diferentes etnias Karipuna, Galibi Marworno e Palikur a dialogarem entre si. 
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Estes projetos também propiciaram iniciativas e inovações por parte dos índios nas 

aldeias. Um bom exemplo seriam as cuias, artefatos frequentes em contextos cotidianos, 

rituais e religiosos nas aldeias, servindo a usos muito variados e que não haviam sido 

pensadas como alvo de um projeto de intervenção, mas acabou acontecendo, por 

iniciativa da artesã Edilene no Manga, aldeia Karipuna. O interessante é que a artesã 

não se preocupou em ensinar a técnica de gravar ou tingir as cuias, dominada por muita 

gente. O trabalho a que Edilene se propôs foi um trabalho de pesquisa sobre as marcas 

tradicionais, consultando os mais velhos e registrando as informações obtidas. Como ela 

era Galibi-Marworno que vivia há já muitos anos em uma aldeia Karipuna, adotou 

como procedimento desenhar as cuias em papel e anotar se a marca dizia respeito a 

ambas as etnias e se havia diferenças nos nomes que lhes eram atribuídos. Em sua 

pesquisa, registrava também as marcas e informações que obtinha em sonho com 

parentes mais velhos já falecidos, acionando um tradicional mecanismo de criatividade 

em que a criação estética se vincula ao invisível.  

 

Doc. 11 – Foto: Paulo Copolla 
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Doc. 12 – Foto: Paulo Copolla  

 

Doc. 13 – Foto: Paulo Copolla 
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Doc. 14 – Foto: Lux Vidal  

Outro aspecto interessante é que com a introdução recente de motivos figurativos na 

ornamentação alguns homens começaram também a gravar cuias, atividade antes 

exclusivamente feminina. Nas de produção masculina, a exemplo das produzidas pelo 

Sr. Getúlio da aldeia Kumarumã, observa-se bichos e plantas ornamentais e cenas fortes 

de guerra e confrontos xamânicos. Também na aldeia Kumarumã, o Sr. Manoel 

Azemiro Charles adotou uma maneira própria de proceder. Ao invés de gravar os 

motivos e depois passar a tinta de cumatê, ele grava sobre a tinta passada anteriormente 

por sua esposa em toda a superfície da cuia, de modo que o desenho aparece em branco, 

sobressaindo mais que o usual. As inovações introduzidas não anulam, antes repõem as 

diferenças de gênero nas expressões gráficas. Esses dois exemplos mostram como os 

índios, incentivados por esses projetos começam a tomar iniciativas próprias com 

relação aos seus bens culturais, elaborando levantamentos sistemáticos e introduzindo 

inovações. 
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Doc. 15 – Foto: Paulo Copolla   
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Doc. 16 – Foto: Paulo Copolla  
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Doc. 17 – Foto: Paulo Copolla  

 

Doc. 18 – Foto: Paulo Copolla  
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Doc. 19 – Foto: Paulo Copolla  

Da inauguração aos dias de hoje 

 

O Museu Kuahí foi inaugurado no dia 19 de abril de 2007 – Dia Nacional do Índio – 

com a presença de indígenas, autoridades governamentais como o governador do estado 

Antonio Waldez Góes da Silva e de representantes da Secretaria do Estado de Cultura 

do Amapá – Secult/AP, além da população local. 

O Museu é uma entidade pública, sem fins lucrativos, de administração indireta, 

vinculada à estrutura  organizacional da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá. 

A inauguração do Museu, com uma significativa exposição inaugural, ocupando todos 

os ambientes, não teria sido possível sem o convênio 158/2005 entre a Secult/AP e o 

Ministério da Cultura – MinC. Foi graças a esse convênio que a Secult/AP pôde 

mobiliar e equipar as diversas instalações. O Museu dispõe hoje de salas de exposição, 

reserva técnica, auditório equipado e apropriado para seu público, sala de 

processamento documental, biblioteca, sala de leitura, sala de pesquisa e sala 

pedagógica. Na entrada, um grande hall acolhe os visitantes e abriga ainda a loja para 

venda de artesanato. Há também espaços externos como uma grande varanda, bastante 

freqüentada. Tem, enfim, à disposição de todos os indígenas e habitantes de Oiapoque 

uma exposição de artefatos indígenas, uma coleção bastante representativa com 

tendência a aumentar com novas contribuições. Os livros e revistas da biblioteca vêm 

sendo cada vez mais solicitados pelos alunos e professores indígenas para ajudá-los em 

cursos de formação. Professores indígenas de outras etnias da região como os Wayãpi e 

os Wayana , enquanto estudantes da Universidade Federal do Amapá, cujos cursos são 

oferecidos em módulos na cidade de Oiapoque,  também frequentam a biblioteca, além 

de deixarem artefatos para venda na loja do museu.  
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Doc. 20 – Foto:  Lux Vidal  
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Doc. 21 – Foto: Lux Vidal 

 

O convênio Secult/Minc possibilitou a retomada de um extenso e intenso processo de 

formação profissional, museológica e museográfica, aos dezessete  indígenas que 

atualmente trabalham no Museu, como técnicos contratados pela Secretaria de Cultura 

do Estado do Amapá. Nessa direção, de abril de 2007 até julho de 2009, foi realizado 

um esforço no sentido de organizar e capacitar a equipe junto aos setores do museu, aos 

quais cada indígena se propôs trabalhar; para este processo puderam contar com a 

assessoria do antropólogo Francisco S. Paes, contratado pela Secretaria da Cultura. 

Em 2007 foram realizados junto aos técnicos indígenas do Museu os cursos de 

capacitação em Conservação Preventiva, História da América Indígena e do Amapá,  

Administração e Gestão. Em 2008 foram ministrados os módulos de capacitação em 

Antropologia, Arqueologia, Jornalismo Comunitário e Editoração de Boletim, Leitura e 

Produção Textual, Linguagem Audiovisual, Museologia, Documentação, Ação 

Educativa e Métodos de Pesquisa. 

 

Doc. 22 – Foto: Lux Vidal  



 

23 
 

 

 Coleções e Exposições sobre os Povos Indígenas do Oiapoque 

Um aspecto interessante das atividades de resgate cultural nas aldeias, da inauguração 

do Museu Kuahí, assim como da encomenda de 250 artefatos para a exposição “A 

Presença do Invisível – vida cotidiana e ritual entre os Povos Indígenas do Oiapoque”, 

montada em 2007 no Museu do Índio – RJ, é a formação de várias coleções, em 

diferentes momentos e que comparadas entre si, revelam muito sobre a própria história 

dos Povos Indígenas do Oiapoque, o papel do museu, da documentação, da pesquisa 

antropológica e das ações efetivas de valorização e fortalecimento cultural. Cada 

coleção em si adquire relevância, no conjunto das coleções, do ponto de vista 

comparativo, quando as características e o valor de cada uma se revelam com relação às 

outras.  

 

Doc. 23 – Foto: Lux Vidal  

Existe no Museu do Índio do Rio de Janeiro uma coleção antiga, dos anos 1940-50 

sobre os Povos Indígenas do Oiapoque, essencialmente sobre os Palikur. São objetos 

valiosos recolhidos por Eurico Fernandes, antigo funcionário do SPI na região e outros 

indigenistas. A documentação é deficiente e a descrição sumária. Há peças de plumária 

que hoje os índios não produzem mais, ou fazem com decoração diferente, assim como 

antigos clarinetes, os famosos turé, e objetos delicados, que serviam como convites para 
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os rituais, além de pequenas bordunas que as mulheres usavam durante os rituais para 

chamar a chuva. Há também uma coleção de armas de pesca; estas, até hoje não 

mudaram, são os mesmos artefatos confeccionados com madeira, taboca, fio de curuá e 

ferro batido. Em 2007, como em 1940-50, as mesmas formas, o mesmo uso cotidiano. 

Por outro lado, comparando os típicos chapéus Palikur, se antigamente o cobre-nuca de 

plaquetas de buriti era sempre ornamentado com marcas geométricas, hoje os índios 

pintam desenhos mais figurativos com temas míticos ou da vida cotidiana, ou ainda 

capas de revistas ou DVDs.  

Sabemos que há uma coleção Palikur na Europa, no Museu de Gotemburgo, mas não a 

consultamos. São peças recolhidas por Curt Nimuendajú em 1926, quando pesquisou na 

 região. Existe também uma pequena coleção no Museu Paraense Emilio Goeldi, pouco 

expressiva e pouco documentada, mas com algumas cerâmicas Galibi-Kali'na do 

Oiapoque, artesania que não mais realizam, trazidas pelo antropólogo Expedito Arnaud 

na década de 1960.  

 

A primeira coleção mais sistemática e documentada, doada ao MAE - USP foi aquela 

realizada por mim entre os Palikur, Karipuna e Galibi-Marworno na década de 1990. Os 

índios faziam poucos artefatos para a venda, principalmente colares, mas usavam cuias 

decoradas, faziam cestaria, especialmente para o tratamento da mandioca, assim como 

raladores e esculturas para as festas do Turé - mastros e bancos -, além de instrumentos 

musicais.  

Esta coleção de 260 peças não foi pensada a priori, mas resultou das pesquisas de 

campo que se iniciaram em 1990 na região, por parte de professores e estudantes do 

Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, vinculados ao Núcleo de 

História Indígena e do Indigenismo. Há uma boa representação de todas as categorias 

artesanais, peças bem documentadas, mas do ponto de vista estético deixa a desejar. 

Ainda não havia sido iniciado o projeto de resgate cultural e nem toda a pesquisa sobre 

as marcas nos mais diferentes suportes. Sendo assim, ela é um marco histórico, a 

primeira coleção que acompanha o início das pesquisas entre os Povos Indígenas do 

Oiapoque, segundo um viés teórico que valoriza a história, os processos e reconhece a 

heterogeneidade das manifestações culturais na região. Esta coleção se insere entre 
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aquela mais antiga, a do Museu do Índio e as duas coleções seguintes, já frutos dos 

projetos de valorização cultural nas aldeias, das pesquisas sobre cosmologia, 

xamanismo, cultura imaterial e patrimônio cultural indígena, com a formação de 

pesquisadores indígenas, assim como da construção do Museu Kuahí. 

 

Doc. 24 – Foto: Paulo Copolla  

(  

Doc. 25 – Foto: Lux Vidal  
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Doc. 26 – Foto: Lux Vidal  
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Doc. 27 – Foto: Lux Vidal  

 

Doc. 28 – Foto: Miguel Chaves  

 

A coleção do Museu Kuahí é formada por mais de 300 peças, encomendadas, 

representando todos os artefatos mais expressivos de uso cotidiano e ritual e peças 

fabricadas para o comércio. O acervo inclui também algumas peças arqueológicas e 

esculturas de madeira, do povo palikur, diretamente relacionadas à astronomia indígena. 

Na grande exposição inaugural do Kuahí, em 2007, os índios quiseram expor todo o 

acervo de que dispunham. Montaram a exposição, com pouco critério museológico, mas 

o conjunto expressava uma dimensão cosmológica, a relação dos objetos com o 

invisível. O pote de caxiri estava no alto de um suporte e parecia um Karuanã, um 

encantado que dominava os outros artefatos, especialmente as esculturas dos seres 

sobrenaturais. Mas, em 2010, a equipe do museu reorganizou a exposição. Fizeram uma 

coisa muito bonita, entretanto levei um choque, pois de repente estava tudo dividido, 

vida cotidiana aqui, vida ritual lá. E uma coisinha, uma peça apenas,  de cada categoria 

exposta. Os índios disseram que do jeito que estava antes eles não conseguiam explicar 

para os alunos das escolas e para os outros visitantes o ordenamento expositivo. Com 

isso, todas as grandes esculturas, representando entidades invisíveis e perigosas, foram 

levadas para a reserva técnica. Na semana do índio de 2011, porém, os índios montaram 

no hall do museu uma estrutura completa para a realização de um Turé, ocasião em que 

as esculturas foram recolocadas naquele espaço sagrado, indicando que além de peças 

de museu, elas são entidades, pessoas presentes naquele contexto.  

Em suma, tanto para o acervo do Museu Kuahí como para a exposição “A Presença do 

Invisível”, no Museu do Índio, foram produzidas duas grandes coleções de artefatos 

etnográficos de altíssima qualidade, fato que surpreendeu a todos, inclusive aos próprios 

índios. Quando as coleções recolhidas nas aldeias dos diferentes rios chegaram ao 
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Museu Kuahí e foram armazenadas em duas salas, a espera de seu destino, o conjunto 

causou impacto. Alguns índios disseram que nunca haviam visto certos artefatos, não os 

conheciam. Outros não se cansavam de perguntar e tirar fotos. De fato, não sabiam que 

tudo isso ainda existia e poderia ter algum valor em outros contextos. Os artefatos 

recolhidos sob forma de coleção representaram algo novo para eles,  especialmente, a 

coleção para a exposição do Rio de Janeiro. 

 

Doc. 29 – Foto: Francisco Paes  
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Doc. 30 – Foto: Francisco Paes  
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Doc. 31 – Foto: Francisco Paes  

 

Doc. 32 – Foto: Francisco Paes 
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Doc. 33 – Foto: Francisco Paes  
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Doc. 34 – Foto: Francisco Paes  

 

Na reserva técnica há ainda uma outra coleção, resultado do projeto de Resgate Cultural 

APIO / PDPI – MMA. Enquanto os velhos repassavam seus conhecimentos aos mais 

jovens, os artefatos produzidos eram levados à sede da APIO e guardados em uma sala. 

São peças valiosas, muitas delas experimentais e testemunhas de todo um esforço de 

transmissão de saberes entre gerações. Fazem parte do acervo peças bem antigas que 

não eram mais fabricadas, mas também inovações, tanto na forma como na decoração. 

Esta coleção foi, em 2007, incluída no acervo do Museu Kuahí, mas como coleção 

específica e separada, testemunha deste trabalho de resgate. 
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Doc. 35 – Foto: Lux Vidal  

 

Doc. 36 – Foto:Lux Vidal  
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Em 2007, foi montada no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, a grande exposição, já 

mencionada acima, “A Presença do Invisível – vida cotidiana e ritual dos Povos 

Indígenas do Oiapoque”, exposição organizada em parceria com o Iepé –Instituto de 

Pesquisa e Formação Indígena, com patrocínio do BNDS. 

Na ocasião, foi publicado o livro Povos Indígenas do Baixo Oiapoque – o encontro das 

águas, o encruzo dos saberes e a arte de viver (Museu do Índio/Funai/Iepé, 2008), uma 

publicação direcionada aos índios e escolas indígenas.  

Esta exposição foi toda uma aventura cheia de riscos, mas bem sucedida. Após a 

inauguração do Museu Kuahí e o fim do projeto “Resgate Cultural”, pensamos em dar 

uma maior visibilidade às manifestações xamânicas, rituais e artísticas dos povos 

indígenas do Oiapoque. José Carlos Levinho, diretor do Museu do Índio – Funai e 

responsável pela revitalização desta instituição, sugeriu a realização de uma grande 

exposição. Eu estava com uma proposta conceitual bem amarrada e montou-se uma 

equipe para realizá-la. Uma belíssima coleção foi adquirida junto aos diferentes povos 

indígenas da região, recolhida e embalada no Museu Kuahí sob a orientação de 

Francisco Paes, que também se incumbiu de trazê-la até o Rio de Janeiro com o apoio 

da FAB. Para a montagem da exposição utilizamos peças mais antigas do acervo do 

Museu do Índio, recolhidas nos anos 1940-50 pelo inspetor Eurico Fernandes, do SPI. 

Assim, velhas coleções, pouco documentadas, foram reinseridas no contexto 

museográfico e serviram de modelo para os índios, hoje.  

A ideia mestra para a exposição era revelar o ciclo que vai desde o diagnóstico e a cura 

de doentes, trabalho que o xamã realiza em sua casa, na tocai, fumando, cantando, 

tocando o maracá, conversando com seus karuanã, os invisíveis, auxiliado pelo paliká e 

uma audiência atenta, até o ritual coletivo, quando este xamã organiza um turé, um 

ritual público, em que os invisíveis que ajudaram nas curas são chamados a participar da 

cerimônia, homenageados com cantos, dança e muito caxiri. Entre estes dois pólos, 

onde é realçada a dimensão cósmica das curas e das festividades, são apresentados todos 

os artefatos que participam deste contexto, com suas belas formas e ornamentação, as 

marcas. Destacam-se os grandes chapéus, os potes de cerâmica, os bancos esculpidos, as 

cuias gravadas, a cestaria e os instrumentos musicais: as buzinas cutxi, as clarinetes 

turé, além dos maracás.  No ambiente doméstico estão os sacos de farinha, redes, os 
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troféus de futebol, a bandeira do Divino Espírito Santo e o altar familiar com seus 

santinhos, velas e fitas coloridas.  

Trinta índios vieram para a inauguração, tendo ajudado nos acabamentos e realizado a 

montagem do lakuh, no espaço externo do Museu, onde apresentariam, à noite, um turé. 

Viajar do Oiapoque ao Rio, em época de chuva, com a BR-165 arrebentada também não 

foi fácil. Mas uma visita ao Cristo Redentor valeria todos os sacrifícios. 

 

Doc. 37 – Foto: Acervo do Museu do Índio 
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Doc. 38 – Foto: Acervo do Museu do Índio 

 Em 2009, com o vasto material produzido durante a execução do projeto Iepé/Petrobras 

Cultural, montou-se uma exposição itinerante por meio de banners que circularam nas 

aldeias. Esta exposição foi o resultado de uma  oficina e publicação (Iepé/Museu 

Kuahí:2009), relativas ao complexo ritual do Turé, tão presente na região, ressaltando 

os aspectos cosmológicos desta manifestação, a fabricação dos objetos presentes no 

ritual e sua ornamentação, assim como a própria performance, dança e música. 

Ainda em 2009, o Museu Kuahí recebeu uma exposição sobre a organização social dos 

Waiãpi, “Jane Reko Mokasia”, incentivando maior aproximação e intercâmbio entre os 

povos indígenas do Amapá. Com isso a população regional e os índios do Oiapoque 

puderam entrar em contato com esse belo material e conhecer outra realidade cultural. 

Em 2010, no dia do Índio, em abril, foi inaugurada a exposição transfronteiriça 

“Memória e identidade Kali’na Tilewuyu”, que foi dividida em duas partes: “Eles 

partiram para o país dos brancos – 1882 e 1892” e “Os Galibi Kali’na Tilewuyu do 

Brasil – 1950-2010”. 
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Esta iniciativa integrou as atividades de formação de pesquisadores indígenas e de 

registros e valorização cultural que vêm sendo realizadas pelo Iepé, no âmbito do 

Pontão de Cultura “Arte e Vida dos Povos Indígenas do Amapá e norte do Pará”, 

financiado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) do 

Ministério de Cultura (Minc). 

Devido a uma maior aproximação entre os índios dos dois lados da fronteira, surgiu a 

ideia de realizar uma exposição transfronteiriça Brasil-Guiana Francesa, que 

apresentaria fatos históricos sobre os Galibi Kali’na da Guiana Francesa e a história e 

vida dos Galibi Kali’na que migraram para o Brasil em 1950, abarcando diferentes 

tempos e lugares, como o Brasil, a Guiana francesa, a Europa, desde as exposições 

universais do final do século XIX até os dias de hoje. Com estas duas faces, a histórica e 

a contemporânea, em espaços diferenciados, a exposição tornou-se muito rica, pois ela 

na verdade apresentava diferentes histórias, eventos e viagens marítimas no tempo e no 

espaço e englobava várias exposições, desde o século XIX, que vão se articulando uma 

na outra ao longo do tempo. 

 

Doc. 39 – Foto: Anne Courtois Vidal  
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Doc. 40 – Foto: Lux Vidal  
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Doc. 41 – Foto: Lux Vidal 

Em maio de 2011 o Museu Kuahí recebeu a exposição etnográfica “Tecendo a Arte, 

Tecendo a Vida: mulheres Tiriyó e Kaxuyana”, organizada pelo Iepé e Museu do Índio 

– FUNAI e montada pela equipe do Kuahí. A exposição, que retrata a arte da tecelagem 

com algodão, sementes e miçangas das mulheres Tiriyó e Kaxuyana, que vivem na faixa 

oeste da Terra Indígena Parque do Tumucumaque, no Pará, é o resultado de um 

programa de valorização cultural em curso desde 2006 entre mulheres de 12 e 80 anos, 

de mais de 20 aldeias. Essa exposição foi muito apreciada pelos índios e pela população 

oiapoquense devido à importância das miçangas utilizadas tanto na fabricação de 

artefatos  indígenas tradicionais como na bijuteria contemporânea. 

Ao longo do ano de 2010 e 2011, como parte das atividades do Pontão Arte e Vida dos 

Povos Indígenas do Amapá e norte do Pará, o Iepé promoveu um conjunto de oficinas 

sobre a temática da produção e comercialização da farinha de mandioca, que resultou na 

organização de uma nova exposição no Kuahí e em publicação elaborada pelos próprios 

índios. 

As atividades de pesquisa se desenvolveram de modo a integrar nas oficinas os 

pesquisadores indígenas do museu Kuahí e agricultores vindos das aldeias; a escolha 

desse procedimento  se mostrou muito adequado porque permitiu uma rica e variada 

coleta de informações, procedentes dos quatro grupos indígenas que formam os povos 

indígenas do Oiapoque, com narrativas da experiência cotidiana e também narrativas 

permeadas pela memória individual e de grupo.  

Os pesquisadores foram responsáveis pelo registro dos conhecimentos tradicionais, pela 

organização dos dados, redação e digitação dos textos, além da produção de desenhos e 

álbum de fotografias. Essa pesquisa foi publicada em livro, “A Roça e o Kahbe – 

Produção e comercialização da farinha de mandioca” (Iepé: 2011) direcionado para as 

escolas indígenas.  

Foi bastante significativo iniciar a oficina pelos aspectos mais subjetivos: relatos 

pessoais de cada participante, a memória da infância e dos antigos, a expressão de 

emoções e de sentimentos, às vezes explicitamente ambivalentes, algo que acabou 

caracterizando e diferenciando cada pessoa à luz de sua experiência pessoal e história de 

vida. 
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Os participantes da oficina não se sentiam alheios ao tema pesquisado, mas sim os 

próprios protagonistas da pesquisa e expressaram  a importância que os povos indígenas 

do Oiapoque atribuem à atividade agrícola, considerada como um ícone da cultura 

indígena e como o principal meio de subsistência e de renda, confiável e sustentável. 

Os participantes também concordam sobre a necessidade de valorizar o trabalho 

agrícola e o agricultor, mesmo quando reconhecem que o trabalho é duro, cansativo, o 

que os mitos revelam e confirmam.A oficina com a promessa de uma publicação e 

exposição teve também sua repercussão positiva nas aldeias, junto aos professores 

indígenas. Como os participantes eram representantes das quatro etnias que habitam a 

região do Baixo Oiapoque, houve um esforço, na medida do possível, de registrar nas 

quatro línguas nativas (português, patoá,palikur e galibi) o nome dos artefatos, da 

sequencia dos trabalhos na roça e das etapas do processamento da mandioca. Nos 

depoimentos aflora a diversidade de procedimentos entre as etnias. 

No desenrolar dos trabalhos e atividades da oficina, criou-se um ambiente de 

cooperação mútua, pequenos mutirões entre os funcionários do Museu (eles mesmos 

agricultores nas suas comunidades, quando estão de férias) e os participantes das 

aldeias, agricultores em tempo integral e reconhecidamente mais informados sobre as 

práticas de manejo tendo em vista a obtenção de produtos agrícolas diferenciados. As 

informações fornecidas por esses agricultores causavam admiração e respeito. Por outro 

lado, os funcionários do Museu, mais jovens, mais capacitados para a pesquisa e as 

atividades museográficas como registros e documentação, ajudavam  os indígenas das 

aldeias a registrar suas falas, transcrevendo e traduzindo narrativas e mitos, digitando e 

organizando os dados, o que, por sua vez, agradou às pessoas da aldeia, já que na 

maioria dos casos tratava-se de ‘parentes”. Todos se sentiam incentivados e “em casa” 

no Museu Kuahí. 

A proposta curatorial dessa nova exposição se fez no sentido de tornar ainda mais clara 

as etapas dessas atividades contínuas e cotidianas, que se estendem da roça até o 

comércio local ou regional.  

Na ocasião foi organizado e publicado um folder sobre a Casa de Farinha, para ser 

distribuído na exposição. 
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O projeto cenográfico foi realizado em duas etapas. Uma primeira com uma oficina de 

cenografia realizada no museu Kuahí, em fevereiro de 2012, ocasião em que os 

pesquisadores indígenas tiveram a oportunidade de receber instruções sobre as questões 

teóricas e práticas da montagem de exposições, como medidas e proporções dos objetos 

e do espaço expográfico, iluminação, cores e dinâmicas de ocupação e circulação dos 

espaços em uma exposição. Confeccionaram maquetes, miniaturas de objetos e 

refletiram sobre opções para expor o tema da “Casa de Farinha”.  

Posteriormente, em um segundo momento, em julho de 2012, foi montada a exposição 

no Museu Kuahí. Os índios optaram por muitos painéis com imagens e poucos painéis 

escritos porque cientes do domínio que possuem sobre o tema preferem ter a exposição 

como um roteiro em que eles, como protagonistas, podem exercer mais a oralidade 

como meio de comunicação com o público. Na sala da exposição, os objetos que 

propiciam essas atividades foram distribuídos em suportes, restaurados e pintados 

também pelos próprios museólogos do Kuahí. Evidentemente, em uma exposição 

escolhas se impõem, mas há certos temas que foram enfaticamente escolhidos pelos 

índios, como mitos e práticas simbólicas relativos ao cultivo e processamento da 

mandioca. 

Todos os painéis da exposição foram traduzidos para o francês, em fichas separadas, 

para facilitar a visita dos turistas provenientes da Guiana Francesa, numerosos, 

especialmente durante os meses de julho e agosto. A parte de atividades educativas 

mereceu também uma atenção especial.  
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Doc. 42 – Foto: Lux Vidal  
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Doc. 43 – Foto: Esther  Castro 

 

Doc. 44 – Foto: Luís Donisete B. Grupioni  
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Doc. 45 – Foto: Luís Donisete B. Grupioni  

Em abril de 2012 foi aberta ao público a exposição “A Arte e o Saber dos Mestres”.  

Trata-se de uma exposição inteiramente de curadoria dos índios. Desde a escolha do 

tema, concepção intelectual e cenografia, ela foi pensada e realizada pelo grupo de 

índios museólogos do museu Kuahí. 

O tema da exposição é a memória do Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas – 

PDPI, em que, em oficinas nas aldeias, os mestres artesãos ensinaram a jovens 

aprendizes interessados as artes tradicionais.   

Esse processo resultou em uma coleção a parte, chamada Coleção PDPI, que agora está 

exposta na sala principal de exposições do museu. Os artefatos expostos falam dessa 

experiência de resgate e valorização cultural desenvolvida nas aldeias entre 2004 e 

2007. 

 Se alguns anos atrás era comum ouvir entre os mais antigos que  muitos conhecimentos 

corriam o risco de desaparecer, por serem dominados por poucos mestres, já com idade 

avançada, hoje essa exposição mostra o trabalho e o empenho dos mestres e seus 

aprendizes em  dar continuidade às suas práticas artesanais e artísticas e divulgação para 
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um público mais amplo, que frequenta o Museu Kuahí. Como os artefatos são feitos por 

aprendizes junto aos mestres, a exposição mostra vários exemplares de uma mesma 

categoria, como cestaria, esculturas em madeira, cerâmica, joalheria indígena, 

instrumentos musicais, cuias, a rede e seus implementos, além do registro de ladainhas 

em latim e os cantos do Turé.  

Essa exposição evidência também o valor que a equipe do museu Kuahí atribui ao seu 

próprio acervo museográfico, recentemente constituído, reconhecendo que esta coleção 

representa o legado de mestres reconhecidos nas terras indígenas como grandes 

artesãos. É a consciência da importância da transmissão de conhecimentos entre as 

gerações e o reconhecimento do trabalho dos jovens que participaram dessas atividades. 

É o reconhecimento também da equipe do museu da importância da valorização dos 

mais velhos como portadores de uma tradição que pode se perder se não for retomada 

periodicamente. 

 Como exemplo dessa proposta curatorial uma sala foi reservada para apresentar os 

trabalhos do Sr. Wet, exímio artesão/artista palikur, e seus discípulos, destacando as 

criações relativas à cosmologia, como as esculturas sobre as constelações relacionadas 

às chuvas “e aos grandes rituais, como a Dança das Flautas, o aramtem. Em tais danças, 

os xamãs esculpiam as constelações na forma de bancos de madeira. Sentar-se no 

assento da Cobra Grande, seria então, ver o mundo sob a perspectiva dessa criatura. As 

esculturas, de certa forma, tornam-se uma forma de ver o mundo de modo como o 

veriam as estrelas das chuvas”. (Green, Lesley e Green, David: 2011).  

Outra pequena sala foi reservada para expor apenas uma peça Galibi Kali’na, de grande 

valor, resgatada durante o projeto: a rede de algodão branco que duas índias Galibi 

Kali’na, uma mais velha e outra mais jovem, fabricaram, ainda que não mais em uso na 

aldeia. Essa rede única fica exposta em um nicho, acompanhada de um cesto que 

contém um novelo de algodão e o fuso para o preparo do fio. 

Em 2012, essas duas artesãs faleceram e não há mais ninguém entre os Galibi Kali’na, 

do Brasil, capaz de fiar o algodão e tecer essa rede, logo essa peça já faz parte de um 

passado, ainda que bastante recente. Um banner, com algumas explicações e a 

fotografia das duas artesãs completa esta instalação minimalista e comovente, 

importante para os índios da região e especialmente para os Galibi Kali’na. 
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Doc. 46 – Foto: Lux Vidal   

 

Conclusão 

Estes projetos possibilitaram ao Museu Kuahí desempenhar papel de suma importância, 

ao levar a mudança da percepção indígena sobre sua própria produção cultural. De 

objetos de uso, comercializáveis ou descartáveis, as peças transformam-se em objetos- 

documentos.  É uma maneira de reconstruir o mundo dos objetos, levando a um 

processo de reinterpretação e criação de significados. Este novo posicionamento da 

produção cultural permite um olhar diferente, distanciado e crítico sobre a mesma. Ao 

mesmo tempo, torna a gestão da produção cultural mais interessante e integrada ao 

mundo moderno. Por outro lado, o Museu Kuahí está inserido no contexto regional, 

próximo às aldeias, não havendo o perigo de uma descontextualização extrema, já que 

estes artefatos continuam a ser usados no cotidiano, nas comunidades indígenas. 

O Museu Kuahí tem sido bastante freqüentado e elogiado por parte dos visitantes 

indígenas, dos moradores da cidade de Oiapoque e de todo o Amapá, além dos 

inúmeros turistas, especialmente guianenses e franceses. Ressaltando-se as atividades 
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educativas do museu junto às escolas de ensino fundamental e médio da cidade de 

Oiapoque.   

 

Doc. 47 – Foto: Ana Paula N. Fontes 
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Doc. 48 – Foto: Ana Paula N. Fontes  

Outro aspecto interessante com relação ao Museu Kuahí é que a demora em 

implementá-lo fez com que os índios se apropriassem dele, inclusive pedindo 

insistentemente ao governo que o inaugurasse. O Museu lhes aparece, assim, como mais 

uma conquista do movimento indígena. Como conseqüência deste processo, o Kuahí 

hoje é considerado como mais uma instituição indígena na região, tal como as 

associações indígenas ou a FUNAI (também administrada pelos índios), isto é, um 

sujeito político no contexto institucional indígena da região, com poder de 

representação. Por outro lado, muitos eventos da cidade de Oiapoque acontecem no 

Museu, pelo espaço de qualidade que ele oferece, o que também prestigia os índios no 

meio urbano e municipal. 
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Doc. 49 – Foto:  Lux Vidal  
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Doc. 50 – Foto: Lux Vid 

 

Doc. 51 – Foto: Lux Vidal  

Uma questão a ser considerada diz respeito à documentação. Há uma preocupação no 

que diz respeito aos documentos que devem compor os arquivos confidenciais, apenas 

acessíveis aos indígenas, e o que é acessível ao público. Isto é, o Museu levanta uma 

série de discussões muito atuais, sobre propriedade intelectual e maneiras de 

documentar e divulgar a cultura indígena, não de maneira abstrata, mas bem concreta.  
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Doc. 52 – Foto: Lux Vidal  
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