VISITA VIRTUAL HISTÓRIA E
CULTURA INDÍGENA
Construção do conhecimento
sobre a história e a cultura
indígena através do acesso
aos acervos e exposições online dos museus brasileiros.

http://www.cultura.mt.gov.br/-/12371767-fotografias-mostramdiversidade-dos-indios-em-mato-grosso-confira

MUSEU DO ÍNDIO (RJ) – FUNAI

O Museu do Índio pertence à
Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) e foi criado com o
objetivo de preservar e
promover o patrimônio cultural
indígena. As exposições têm a
finalidade de divulgar a
diversidade histórica e
contemporânea das centenas de
povos indígenas brasileiros.

Além das visitas presenciais ou virtuais, o site do museu possui um
rico acervo de imagens e livros que podem ser acessados por
pesquisadores e estudantes. Vale a pena explorar o link
“EDUCATIVO” para acessar um conteúdo que agregará saberes
acerca da diversidade cultural dos povos indígenas.

http://www.museudoindio.gov.br/educativo

MUSEU HISTÓRICO E
PEDAGÓGICO ÍNDIA VANUÍRE
O Museu Histórico e Pedagógico
Índia Vanuíre é uma instituição da
Secretaria de Estado da Cultura,
localizado na cidade de Tupã (SP), e
tem como missão preservar,
valorizar e difundir o patrimônio
histórico e etnográfico indígena,
promovendo reflexões críticas
pautados em valores humanos e
cidadania através do conhecimento
sobre diferentes culturas que
compõe a sociedade brasileira.

O Museu oferece um vasto material de apoio à pesquisa e ao
conhecimento sobre diversos povos indígenas, com destaque para
os que habitam a região do oeste paulista. Também temos acesso às
exposições virtuais, jogos online e a uma grande quantidade de
vídeos que sensibilizam nosso olhar sobre o universo indígena.

https://www.museuindiavanuire.org.br/visita-virtual/

SITE DA FUNDAÇÃO
NACIONAL DO ÍNDIO
Apesar de não se tratar de um
museu (está vinculada ao Museu
do Índio no Rio de Janeiro), o site
da Funai é uma fonte de pesquisa
muito importante, visto que
concentra uma grande
quantidade de informações
atreladas à diversidade de povos
indígenas que habitam o
território nacional.

Nos últimos anos as políticas indigenistas de proteção aos povos
originários que habitam nosso território não têm recebido a devida
atenção do poder público, ainda assim o site da Fundação Nacional
do Índio é uma fonte de conhecimento sobre as expressões sociais,
territoriais e culturais dos povos indígenas.

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao

QUESTÕES PARA PENSAR

Qual é a importância de analisarmos a cultura
material existente em sites oficiais e museus para
construir saberes sobre a história e o legado dos
povos indígenas originários?

O conhecimento da história dos povos indígenas nos
fornece subsídios para refletirmos sobre a questão
indígena atualmente?

