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Forró: 
Patrimônio Cultural.

E aí?
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O Fórum Forró de Raiz da Paraíba 

nasceu em março de 2011 com o intuito 

de debater, divulgar e promover ações 

para a melhoria da cidadania cultural 

das matrizes tradicionais do forró (baião, 

xote, xaxado, arrasta-pé, etc).

A nossa musicalidade tem contribuído 

há mais de um século para a construção 

da identidade paraibana, nordestina e 

nacional, especialmente no tocante aos 

seus gêneros, ritmos, modos de dança   

e saberes enraizados no cotidiano do 

povo nordestino e de várias 

comunidades espalhadas pelo Brasil, 

que tem o forró como marca de uma 

vivência coletiva do trabalho. 

Considerando a atual situação 

sócio-econômica de alguns desses 

profissionais: compositores, intérpretes, 

sanfoneiros, pandeiristas, trianguleiros   

e zabumbeiros, estando os mesmos    

em condições de trabalho frágeis, não 

condizentes com a importância do  

saber tradicional que detêm e 

considerando, ainda, o avanço dos 

processos industriais de fabricação e    

de homogeneização, em todos os 

aspectos da musicalidade, sobre as 

matrizes tradicionais do forró, que  

põem em risco a qualidade musical e     

a diversidade cultural do nosso povo,    

o Fórum traz uma pauta de discussão 

fundamental para a realidade 

contemporânea da produção artística  

do Estado da Paraíba.

Uma das primeiras iniciativas do  

Fórum é estabelecer um diálogo com   

as políticas públicas de preservação 

cultural. Sabemos da contribuição das 

matrizes do forró para o  

enriquecimento da arte, da beleza, da 

diversidade e da alegria do povo 

brasileiro, constituindo importante 

patrimônio nacional. 

No dia 16 de junho, forrozeiros se 

reuniram no centro histórico de João 

Pessoa e entregaram ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, do Ministério da Cultura, a 

solicitação de Registro das Matrizes     

do Forró como Patrimônio Cultural      

do Brasil. 

O Registro reforçará o apoio da 

dinâmica dessas tradições tão 

importantes para o nosso país, 

favorecendo a expressão das   

aspirações e reivindicações dos 

forrozeiros e amantes do forró de raiz.

11 de outubro de 2011 

MANHÃ

8h – Credenciamento
9h – Abertura do Evento 
9:30h – Exibição do Filme: O milagre 
de Santa Luzia 
10:30h  – Café com Tapioca
10:45h – Palestra: O Forró no   
contexto atual  (Jacqueline Alves)
11:15h – Sessão de debates 
12h  – Almoço

TARDE 

14:00h – Palestra: O Forró como 
Patrimônio Cultural Imaterial  (Emanuel 
Braga e Kléber Moreira – Iphan/PB)

14:40h – Sessão de debates
15:20h – Café com  Tapioca
15:40h – Formação de Grupos de 
Trabalho
16:40h – Apresentação das Propostas 
dos GTs 
17:30h – Encerramento / Jantar

NOITE

18:30h – Show Musical – Tributo a 
Jackson do Pandeiro
Local: Teatro de Arena (Espaço Cultural) 

Entrada 1kg de alimento

12 de outubro de 2011 

MANHÃ

9h – Palestra: O forró de raiz no 
cenário musical da Paraíba      
(Benedito Honório – Ordem dos 
Músicos do Brasil; Luiz Carlos 
Nascimento –  Sindicato dos Músicos 
da Paraíba)
9:40h – Café com Tapioca 
10h – Sessão de Debates
11h – Encaminhamento de Propostas
12h – Almoço

TARDE

14h – Palestra: Políticas Públicas 
Culturais (Fábio de Lima - Ministério da 
Cultura; Chico César - Secretário de 
Estado de Cultura; Milton Dornellas - 
Funjope – Prefeitura Municipal de João 
Pessoa)

15h – Sessão de Debates
15:45h – Café com Tapioca
16h – Sistematização das propostas     
e exposição das conclusões do 
Seminário
17h – Encerramento

As palestras serão realizadas na Sala 

Verde do Espaço Cultural.

PROGRAMAÇÃO

FÓRUM 

Paraíba
O Seminário realizado nos dias 11 e 12 de outubro de 2011, em João Pessoa/PB, no 

Espaço Cultural, surge para provocar um debate a partir da mobilização estadual pelo 
Registro das Matrizes do Forró como Patrimônio Cultural do Brasil no intuito de 

contribuir para a construção de políticas públicas de salvaguarda e para a organização 
dos trabalhadores/artistas dentro de uma perspectiva de sustentabilidade.

Forró: Patrimônio Cultural. E aí?


