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O Museu Índia Vanuíre tem em seu nome uma homenagem a uma mulher indígena que teve 
um papel relevante na história da região. No entanto, poucas são as informações sobre a 
vida dela. 

Inicialmente repercutiu a informação de que ela teria vindo do estado do Paraná, trazida 
no início do século XX pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI). A origem dessa 
informação não é certa, mas para sanar essa dúvida, o MIV levantou informações que 
demonstram que Vanuíre estava, na verdade, no estado de São Paulo quando o SPI teve 
contato com ela. Duas foram as fontes principais para essa conclusão: um microfilme com 
relatórios do SPI – acervo do MIV, e uma fotografia em Campos Novos do Paranapanema 
em que é possível identificar Vanuíre.

Vanuíre: pesquisa sobre sua origem



Administração
Não é só de visitantes que vive um museu. 
A equipe do Museu Índia Vanuíre é composta por 22 funcionários que 
atendem os visitantes espontâneos e escolares e, ainda, trabalha com 
projetos sociais, exposições itinerantes, virtuais e programações 
culturais que acontecem o ano todo. Até maio, o equipamento recebeu 
um público de quase 9 mil pessoas.



Centro de Referência
Kaingang:
Você sabia que o MIV possui um setor que reúne e difunde informações sobre 
os povos indígenas do oeste do estado de São Paulo? Ele é conhecido por 
Centro de Referência Kaingang e dos Povos Indígenas do Oeste Paulista e, além 
do seu papel de reunir e difundir informações sobre essa temática, também 
realiza ações em parceria com os povos indígenas visando à manutenção das 
culturas desses povos.

Oficina de artesanato Kaingang na T.I. Vanuíre



COMUNICAÇÃO
O Museu Índia Vanuíre promove muitas ações e campanhas por meio dos seus 
setores, como a campanha #MuseumWeek. Essa iniciativa convidou o público a 
compartilhar as experiências nas redes sociais e funcionários também 
participaram! Todos foram trabalhar vestidos com as cores do arco-íris em 
manifesto a cultura LGBTQ+.



O Museu Índia Vanuíre está sempre atento à 
segurança de seus visitantes! Por isso, promoveu 
o treinamento da brigada de incêndios para a 
equipe de funcionários. Eles estão aptos para 
qualquer eventualidade relacionada à própria 
segurança e do público em geral.

SEGURANÇA



Quer conhecer o Museu com a 
família e realizar oficinas culturais 
aos finais de semana? Você sabia 
que o Núcleo de Educação realiza o 
projeto “Família no Museu” que 
oferece oficinas lúdicas e reflexivas 
para os participantes?

Sim, uma das atividades foi em consonância com o Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5/6), com a confecção do boneco ecológico, feito com meia de 
nylon, alpiste, serragem e materiais decorativos e, que após ser 
mergulhado em água, o “cabelo” cresce. Com imaginação e criatividade, 
diversos penteados podem ser criados. Assim, o visitante constrói de 
forma lúdica uma relação com a natureza, proporcionando uma maior 
integração família e museu.

BONECO
ECOLÓGICO



FÉRIAS
NO MUSEU

Visando a socialização das crianças 
no período das férias escolares, o 
Museu Índia Vanuíre realizou, entre 
10 e 26 de julho, o Férias no Museu. 
As atividades promoveram muita 
diversão, criatividade, educação e 
lazer. As ações foram concentradas 
no período da manhã, das 9h às 11h, 
e na parte da tarde para o público 
interessado.



Você sabia que o Museu Casa de Portinari também é um sucesso nas redes 
sociais? Veja os principais comentários deixados nas mídias:

“O museu me surpreendeu muito! Fiquei muito feliz em conhecer e ver que 
preservam muito bem a memória desse grande pintor! Mostrando também sua 
tecnologia através da interatividade que há com o visitante! Uma visita que vale 
a pena, para todos as idades e gosto!”
Vimassini – TripAdvisor

“Lugar encantador e emocionante. Pequena casa, mas com acervo 
maravilhoso, multimídia didático e pessoal bem treinado e simpático. Prefira a 
hora do almoço para fugir das inúmeras escolas que levam as crianças e faça 
uma doação generosa porque eles merecem. Banheiros com ar condicionado e 
muito limpos. Emocione-se com a simplicidade do nosso gênio.”
Asfalto – TripAdvisor

“Lugar bastante preservado e com muita salas explicativas e monitores 
educados. Amei!”
Nadir Rocha – Facebook

“Museu maravilhoso!!! Super organizado, cuidado e com pessoas muito 
atenciosas para atender os visitantes!!! Vale muito conhecer! A casa e as obras 
são belíssimas!!!”
Patricia Marquezini – Facebook

“Eu visitei, a energia é incrível!!! O colorido é maravilhoso!!! Um lugar de tanta 
paz e tanta história!!!”
Viviane Paulucci Negri - Instagram
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