
APRESENTAÇÃO 

O Campeonato da Língua 

Paumari é um evento cultural onde o 

povo Paumari da Terra Indígena 

Paumari do Lago Marahã se reúne 

para vivenciar de forma coletiva e 

num contexto que podemos 

considerar educativo, sobretudo para 

as novas gerações a valorização de 

sua Língua, música, comida, 

vestuário, enfim os elementos de sua 

cultura. Tendo como objetivo 

principal a construção de materiais 

didáticos para as escolas Paumari.  

O seminário é uma iniciativa do 

IFAM/campus Lábrea, Povo 

Paumari em Parceria com o Projeto 

Nova Cartografia Social da 

Amazônia na perspectiva de 

fortalecimento dos Povos e 

comunidades tradicionais do 

município de Lábrea. 

Consideramos o Campeonato da 

Língua Paumari uma ação singular 

no contexto da Educação Escolar 

indígena. A metodologia criada pelos 

Povo Paumari prioriza o 

conhecimento tradicional repassado 

pelos mais velhos das aldeias para as 

crianças e jovens. Há o envolvimento 

de toda a comunidade no processo de 

construção do evento.  

OBJETIVO GERAL 

Realizar um seminário sobre a 

Língua e Cultura do Povo indígena 

Paumari, destacando as ações do 

“Campeonato da Língua Paumari” e 

o programa “Sou Bilíngue 

Intercultural”, ações do Povo 

Paumari que vem sendo 

acompanhada pelo IFAM/campus 

Lábrea deste de 2016. 

Público alvo: 

Povos indígenas de Lábrea; 

Estudantes Universitários; 

Estudantes dos cursos Técnicos; 

Indigenistas; 

Educadores; 

Autoridades do município. 

 

Vara akhanina vani aabono 

anadanova ariathi aogariki 

(Ampliação do vocabulário através 

do diálogo para fortalecer a Língua 

Paumari) 

 

 

PROGRAMAÇÃO                                  

 

21de novembro  

Auditório da Prefeitura 

13:00 – credenciamento 

14:15 – Mesa de abertura 

15:00 – Mesa: Diversidade Cultural 

em Lábrea 

Intervalo 16:15 

     16:30 -18:00 - Mesa: Campeonato 

da Língua Paumari e programa sou 

Bilingue intercultural :Ações 

políticas do povo Paumari 

AUDITÓRIO DO SANTO 

AGOSTINHO 

19:00 – Lançamento do Boletim e 

do Documentário. 

Apresentação cultural do Povo 

Paumari 

Inscrições limitadas 

Período de inscrição: 12 a 16 de 

novembro de 2018. 

Pelo site: 

https://www.even3.com.br/seminari

odavalorizacaopaumari 



 

 


