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Promover e apoiar o desenvolvimento autêntico, 
pautado nos valores socioambientais, gerando 
empoderamento social e valorização do patrimônio 
cultural e socioambiental. 

 

 

NOSSA MISSÃO 



AGENTES DO VERDE 
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CASA D’ARTE CENTRO DE CULTURA 

MISSÃO 
 

Promover e apoiar processos criativos e compartilhados, 
arte autêntica e autoral, gerando oportunidades de 
negócios entre empreendedores culturais e corporações 
ao tempo que gera impacto e responsabilidade social ao 
difundir a cultura autentica. 



CASA D’ARTE CENTRO DE CULTURA 



CASA D’ARTE COMUNITÁRIO 

comunitário 
  

• Construir e equipar instalações físicas baseadas em 
arquitetura sustentável para abrigar processos 
educativos e culturais valorizando a identidade 
local; 

• Desenvolver ações educativas junto à comunidade, 
estabelecendo protagonismo comunitário; 

• Capacitar jovens como Agentes Culturais e 
Ambientais como mediadores dos processos que se 
desenvolverão nos Pontos Criativos; 

 



Resgatar os espaços de Feira e seu papel 
na promoção de consumo consciente e 
responsável, fortalecendo e 
(re)experimentando um novo modelo de 
consumir e produzir. 
 

CASA DA FEIRA 



VIDA COM PAZ 

Formar jovens em múltiplas linguagens, 
partindo do reconhecimento e 
identificação da realidade cotidiana 
trabalhando os valores da Cultura de Paz 
ao tempo que se consolida um pólo de 
produção de conteúdos comunitário 
(rádio, net e audiovisual) – TJ 2ªVEP 



NO CAMINHO DO FAROL 

 

• Propiciar as condições para apresentação, 
difusão e registro de trabalhos artísticos 
autorais ou representativos da cultura 
maranhense e nordestina, em múltiplas 
expressões artísticas;  



SEMENTE 

 

• Criação, melhoramento e produção de 
ecoprodutos. O caso do couro de peixe 



FEIRA SOLIDÁRIA 

• Promover troca de produtos, 
serviços e saberes de forma 
organizada.  

• Promover a cultura da 
colaboração por pessoas que 
criam, produzem, expõem e 
vendem em busca de 
cooperação entre si para 
gerar benefícios para todos. 



FEIRA SOLIDÁRIA 



CARDUME 

Proposta de ocupação criativa para possibilitar a comunidade, 
artistas e criativos, em geral, a criarem, participarem, 
assistirem e admirarem intervenções criativas, ao tempo que 
promoverá encontros, inquietações transformadoras e voz 
ativa em prol do patrimônio sociocultural, ambiental e da 
memória social do lugar, como medida de envolvimento e 
desenvolvimento em bases culturalmente sustentáveis. 

 

Raurício Barbosa; Foto: Marco Aurélio 



MAPA CRIATIVO DA ILHA 

Produzir rede com artistas, empreendedores 
culturais, associações, imprensa, coletivos, fóruns e 
corporações, nos municípios da Grande Ilha (São 
Luís, Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar), 
propiciando encontros criativos e favorecendo a 
integração colaborativa, registrando, sistematizando 
e certificando seu protagonismo. 

Projeto aprovado pelo MINC, o 
que nos certificará como  

PONTÃO DE CULTURA/ MINC 
 



Obrigada! 
imasustentavel@gmail.com 

@imasustentavel 


