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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 COMUNITÁRIO 

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) 



NO CAMINHO DO FAROL 

 

• Promover atividades integradas de educação 
e geração de renda no contexto da econômica 
criativa, propiciando vivências e a troca de 
conhecimentos sobre práticas e tecnologias 
sustentáveis nas comunidades;  

• Incentivar a reflexão sobre o desenvolvimento 
autêntico e sustentável, de forma prazerosa, 
participativa e prática, integrando os diversos 
setores da sociedade;  

• Propiciar as condições para apresentação, 
difusão e registro de trabalhos artísticos 
autorais ou representativos da cultura 
maranhense e nordestina, em múltiplas 
expressões artísticas, que não encontram 
ressonância nos principais meios de 
comunicação;  



SEMENTE 



FEIRA SOLIDÁRIA 

Momentos para promover troca 
de produtos, serviços e saberes 
de forma organizada. Promovem 
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 



AS TRÊS FIANDEIRAS: Raposa, MA 

• Grupo de Teatro realiza estudos de 
observação e registro dos trabalhos e 
narrativas das comunidades; 

• Fortalece a memória e a diversidade da 
cultura maranhense através das 
narrativas de lendas e mitos e da 
valorização das tradições.  

Apoia: 



SOM NA LATA 

Apoia: Oficinas 

• Educação Ambiental; 
• Percepção Musical; 
• Confecção de instrumentos musicais 

com materiais reutilizados; 
• Teoria e prática musical de conjunto. 



CULTURA: dinamização 



CULTURA E SUSTENTABILIDADE 



Obrigada! 
www.maranhaosustentavel.org.br  ( em desenvolvimento) 

imasustentavel@gmail.com 

@imasustentavel 


