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João Pessoa é uma das doze cidades brasileiras que integram a 
Rede de Cidades Criativas da UNESCO criada em 2004, que tem a participação
de 295 representantes de 90 Países que atuam em cooperação utilizando 
ferramentas como criatividade e inovação na busca de desenvolvimento
sustentável e inclusivo.

A capital paraibana recebeu essa qualificação da UNESCO em outubro de 2017
pelo artesanato e arte popular, uma das sete áreas definidas na classificação da
Entidade. Os demais são: cinema, música, literatura, artes midiáticas, design e 
gastronomia, todas representadas por outras cidades brasileiras que
integram a Rede.

Reunir a representação desta rede brasileira e as suas experiências de 
desenvolvimento na cidade de João Pessoa é o que pretende a
Prefeitura Municipal/Programa Cidade Criativa, através da Funjope e da SEDEST, 
realizando o Festival Criativo de Verão.



As cidades declaradas “criativas” pela UNESCO têm o compromisso de
desenvolver ações inovadoras nas sete áreas da economia criativa 
definidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura: artes midiáticas, artesanato, cinema, design, gastronomia,
literatura e música, como estratégias para estimular o desenvolvimento urbano 
mais sustentável e inclusivo. Uma rede de cooperação, portanto,
é imprescindível para promover a integração e a troca de experiências
contribuindo efetivamente para fortalecer este conjunto de ações.

Neste sentido, a Prefeitura de João Pessoa realizará o
“Festival Criativo de Verão” em 2022 com o intuito de reunir na capital paraibana 
as doze cidades brasileiras que integram a Rede, abrindo espaço para participa-
ção de outros países que manifestarem interesse em participar do evento.
A Idéia é criar um ambiente de amostragem da produção cultural e das ações 
inovadoras de cada cidade em suas respectivas vocações, além da realização de 
oficinas de formação e aperfeiçoamento e a realização de um seminário que 
propicie a troca de experiências e saberes com foco na melhoria do Programa.

Além de João Pessoa, as cidades criativas do Brasil certificadas pela UNESCO 
são: Campina Grande (Artes midiáticas), Santos (Cinema); Brasília, Curitiba e 
Fortaleza (Design); Belém, Belo Horizonte, Florianópolis e Paraty (Gastronomia); 
Recife e Salvador (Música).  



O Festival Criativo de Verão 2022 foi concebido com o objetivo de revelar talentos, 
estimular a criatividade e divulgar o que de melhor João Pessoa oferece como oportu-
nidades para quem acredita em si mesmo, além de reunir representantes convidados 
das Cidades Criativas do Brasil para compartilhar suas expriências mais exitosas, 
promovendo a cooperação e intercâmbio entre artistas e criadores.

• Realizar o “Festival Criativo de Verão”, ocupando diversos espaços públicos 
da cidade de João Pessoa;
• Realizar apresentações culturais (Shows musicais, concertos, espetáculos
 e performances);
•  Realizar Exposições e Mostras de Artes Visuais;
•  Realizar Exibições de obras do Audiovisual;
•  Realizar Feira Literária, Recitais e Saraus Literários;
•  Realizar apresentações de Cultura Popular (grupos de cultura popular tradicional, 
folclóricos, parafolcloricos, repente, emboladores, cultura hip hop);
•  Realizar Festival Gastronômico;
•  Realizar Feira Criativa de Verão;
•  Realizar Laboratório de arte urbana;
•  Realizar atividades de formação e qualificação profissional 
(Seminário, Oficinas culturais, workshops, rodas de diálogo, laboratórios, etc.).



O Festival será realizado no período de 15 a 19 de março de 2022, de modo a garantir
ocupação organizada de diversos espaços do Centro Histórico e de outras áreas da cidade, 
numa programação elaborada especialmente para contemplar temas voltados para
as vocações de cada cidade da Rede e das sete áreas da economia criativa representadas
nas doze cidades brasileiras certificadas pela UNESCO. 
Além da parceria destas cidades, a Prefeitura buscará o apoio do Governo Federal por
meio do MTur, SEBRAE, Universidades paraibanas, ABRASEL, SEHA, CDL e SENAI.
O Festival contará com programação nos três turnos conforme descrito a seguir: 

PROGRAMAÇÃO 15 a 19/03/2022:

ARTES MIDIÁTICAS

Oficina Criativa de Artes Midiáticas / FelizCidade
Participantes: Jovens estudantes da Rede Pública
Ministrante: Professor da UFCG (Campina Grande)
SDGame Design: Quinta/17Mar T1: 8h-12h e T2: 14h-18h, Sexta 18/Mar T1:8h-12h e 
T2:14h- 18h.
Impact Design: Terça /15Mar T1: 8h-12h e T2: 14h-18h, Quarta 16/Mar T1: 8h-12h e
T2:14h-18h.
Cerimônia de Premiação e Game Show: Sábado/19 de Março (duas horas mínimo de 
duração

ARTES VISUAIS

Exposições de Artes Visuais e Fotografias
Locais: Hotel Globo, Casarão 34 e Casa da Pólvora
DE 15/03 a 19/03

ARTE URBANA

Grafites Monumentais 
Artistas locais e artistas convidados das cidades do design (Fortaleza, Curitiba 
e Florianópolis).
Locais sugeridos: Viadutos da Avenida Miguel Couto (Centro) e da BR 230 e 
Trauminha.
DE 15/03 a 19/03 



ARTESANATO

Seminário Internacional: Políticas Públicas para o Artesanato
Convidados (as): Presidente do Conselho Mundial de Artesanato na América Latina
Representantes do Conselho Mundial de Artesanato - WCC do Chile, Uruguai e Espanha.  
Representantes do Programa Artesanato Brasileiro e do Programa Artesanato Paraibano.
DIA 16/03 - 15h às 17h
Local: Auditório do SEBRAE

CINEMA

Festival de Cinema de Verão
Exibição de filmes antes e depois das apresentações musicais
Intercâmbio com a Cinemateca de Bogotá, Colombia e Santos.
Locais: Pátio do Centro Cultural São Francisco, Parque Solon de Lucena e Cinemas de 
Arte dos Shoppings
DE 15 a 18/03 - 18h

DESIGN

Oficina Criativa de Artesanato
Tema: Coleção Litoral
Designers convidados de Fortaleza, Trancoso e João Pessoa.
Local: Espaço Cultural Casa da Pólvora ou Celeiro Criativo.
DE 15 a 19/03 - 09 às 13h

Oficina de Quadrinhos e Exposição
Ministrante: Artista de Curitiba e João Pessoa.
Local: Hotel Globo
DE 15 a 18/03 - 15h às 17h



GASTRONOMIA 

Festival “Comidinhas de Verão”
Com o intuito de revelar, estimular e promover o talento dos chefs locais a Prefei-
tura de João Pessoa em parceria com a ABRASEL e SEHA lançam o Festival 
Comidinhas de Verão.
Locais: Restaurantes parceiros
DE 01 a 18/03 

Aulas Show de Gastronomia
Ao vivo, com Chefs das cidades de Florianópolis, Paraty e Belo Horizonte.
DE 15 a 18/03 

Cardápio Criativo
Restaurantes Populares de João Pessoa
DE 15 a 18/03 

LITERATURA

Feira Literária 
Espaço para lançamentos e vendas de obras literárias, recitais e saraus.
Local: Pavilhão do Chá 

Mostra “A Poesia em Artdoor”
Trechos de poesias e frases inspiradoras de escritores da Paraíba em outdoors 
espalhados pela cidade e grafitados no piso de ruas e calçadas.



MÚSICA

Festival Musical de Verão
Convidados locais e das cidades participantes do Evento
15/03 – Noite de João Pessoa e Campina Grande
16/03 – Noite de Recife
17/03 – Noite de Salvador
18/03 – Noite de João Pessoa
Locais: Igreja de São Bento, Igreja da Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo.
Todos os dias 20h

Concertos e Recitais com Grupos de Música de Câmera, Canto Coral e Musica 
Armorial
DIA 19/03 (Noite de encerramento) - 17h



AÇÕES TRANSVERSAIS DA ECONOMIA CRIATIVA

Feira Criativa de Verão
Exposição e venda de produtos selecionados de design, de artesanato, perfumaria arte-
sanal e cosméticos, acessórios de moda, produtos típicos alimentícios (com Curadoria).
LocaL: Largo de Tambaú
DE 17 a 20/03 - 16h às 22h

Seminário: Projetos Criativos e Distritos Criativos
Participação: Pontos focais de Fortaleza, Curitiba e Brasília.
Local: Auditório do SEBRAE
DIA 17/03 - 15h às 17h

Seminário Cidades Criativas: Perspectivas e Soluções
Palestrantes: Pontos focais Florianópolis, Santos, Campina Grande e Belo Horizonte.
Convidados: Representantes das cidades Criativas do Brasil e convidados locais.
DIA 19/03 - 15h às 17h

Abertura das Inscrições para o Prêmio Criativos 2022
Local: Auditório do SEBRAE
DIA 19/03

Lançamento da Plataforma Radar de Interligência Turística de João Pessoa
Local: Auditório do SEBRAE
DIA 19/03 - 15h às 17h



Cada uma das atividades da programação deverá contar com um Curador ou responsável 
por monitorar o planejamento, a produção e a execução das mesmas.
A Funjope articulará com os diversos espaços e projetos culturais da sociedade civil que 
já possuem atuação nos territórios onde ocorrerão as atividades do Festival,
a fim de firmar parcerias e integrar a programação, tais como:

•  Centro Cultural São Francisco
•  Academia Paraibana de Letras
•  Cia Paraibana de Comedias
•  Grupo Quem Tem Boca é pra Gritar
•  Espaço Mundo
•  Ateliê Jurandir Maciel
•  Cosmopopeia
•  General Store
•  Ponto de Cultura Associação Balaio Nordeste
•  Ponto de Cultura APROS 
•  Ateliê Multicultural Elionai Gomes
•  Maracatu Pé de Elefante
•  Bric-à-Brac Artes & Antiguidades
•  CEARTE, Antiquários e outros.
A lógica de cooperação em rede pressupõe que as cidades assumam as despesas de 
deslocamento de equipes e artistas até João Pessoa que, por sua vez, se responsabiliza 
por custos com a produção do evento 
(hospedagem e alimentação, traslado 
local e pagamentos de serviços
 e cachês artísticos).

SEBRAE
UFPB
UFCG
ABRASEL
TV CIDADE
SEHA

APOIO


