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Somos muitas mãos tecendo criatividade, cooperação, solidariedade, 
coletividade, transparência, diversidade e sustentabilidade.

Cada um que aceita o nosso convite ou nos ativa para uma atividade 
constrói as muitas ações que aqui apresentamos sinteticamente.

Seguimos tecendo redes colaborativas!



Arquitetura sustentável
Arranjos Produtivos Locais
Associativismo
Comunicação e cultura de paz
Comunicação popular
Consultoria Legislativa (Capacitação e atualizações legislativas) 
Design de Produtos e sustentabilidade
Direitos Culturais 
Direitos Ambientais
Educação Ambiental
Educação a Distância
Educação Artística
Elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos, planos e programas
Empreendedorismo
Gastronomia
Gestão Pública (Ambiental, de Resíduos, do Ensino, em Saúde Ambiental etc)
Gestão Sociocriativa e Cultural
Inovação

Nossos associados, seus saberes e especialidades



Literatura (especialmente, maranhense e infanto-juvenil)
Mobilização Social
Música e Lutheria (construção de instrumentos)
Oceanografia
Planejamento e Gestão Ambiental
Planejamento e Orçamento público
Planos Plurianuais
Políticas Públicas
Produção Cultural
Prospecção de recursos
Recomposição florestal
Recuperação de solos
Redes Colaborativas
Soluções e defesas jurídicas
Saúde Ambiental
Sustentabilidade aplicada à gestão pública
Tecnologias da Informação e Comunicação 

Nossos associados, seus saberes e especialidades



Pontão de Cultura

Lugar para acolher e inspirar 
processos criativos e 

compartilhados como 
instrumento de envolvimento 
e desenvolvimento autêntico, 
integrando equipamento de 

cultura e serviços em 
ambiente fortemente 
vinculado à natureza, 

localizado em Raposa, Região 
Metropolitana de São Luís.



Infraestrutura

Ambiente projetado para 
trabalhos compartilhados 

(co-working), com loja, 
espaço para exposições, 

salas climatizadas e 
equipadas



Infraestrutura

Área externa arborizada, 
mobiliada; com palco, som e 
luz. Dispõe de cozinha, bar e 
wifi para atividades com 

cerca de 200 pessoas.

Disporá, ainda, de salas de 
capacitação, teatro, espaço 
para oficinas e residência 

criativa.



Meio Ambiente

Metodologia de Educação 
Ambiental para formação de 

Agentes Ambientais, 
certificada pelo Ministério 

do Meio Ambiente. 
Capacitação de cerca de 140 

jovens em Pinheiro com o 
Ibrapp e o Governo do 

Maranhão.



Teatro

O teatro em performances e 
Oficinas como expressão 
artística que promove o 

desenvolvimento integral e 
aborda temas como a 

memória, a cultura local, a 
diversidade, cultura de paz, 

entre outros temas 



Turismo
Participação e apoio a articulações e 
coletivos, como: Roda de Negócios 

(Setur), evento de Turismo de 
Experiência (Sebrae) e Fórum de 

Governança de Turismo do Polo de 
São Luís, MA.



Literatura/ Leitura

Desenvolvemos ações para 
promover leitura e escrita: 

oficinas, concurso de prosa e 
poesia, lançamento de livros.

Exemplos: Lançamento do Livro 
de Fábio Kerouac e Contação

de Estórias (ONG Nave).



Artes Visuais/ Plásticas

Exposições propiciam 
difusão e fruição de 

artistas: Marco Aurélio, 
Dinho Araújo, Binho, 

Jonilson Bruzaca e Marcos 
Ferreira



Audiovisual/ Cinema

Cine Carimã é um cinema de 
base comunitária para 

aproximar jovens da linguagem 
audiovisual capacitando-os 

para produzir cinema. Tem a 
parceria e curadoria de Cláudia 

Marreiros.



Música

Desenvolvemos produção, 
fruição e difusão da música, 

especialmente a produzida no 
Maranhão, criando ambiência 

para fusão de estilos e 
encontros intergeracionais e 

intercâmbios nacionais e 
internacionais



Música
Desenvolvemos produção, fruição e 

difusão da música criando 
ambiência para fusão de estilos, 

capacitação, encontros 
intergeracionais e intercâmbios 

nacionais e internacionais.



Cultura Dinâmica

Projeto de Dinamização do Centro de 
Cultura de Pinheiro, MA (2013) 

propiciando vivências e ações culturais 
diversificadas  demonstrando as 

potencialidades do espaço como local de 
criação, inclusão, fruição e difusão da 

criatividade local. Concursos de prosa e 
poesia, exposições permanentes, 

documentários, feiras e manifestações 
culturais em múltiplas linguagens. 

Pela Lei Estadual de Cultura: Governo do 
Estado, AMBEV, Prefeitura de Pinheiro e 

Academia Pinheirense de Letras.



Artesanato
O apoio ao artesanato se dá 

oportunizando comercialização 
nas Feiras Solidárias; expondo e 
vendendo produtos na loja da 

sede e oferecendo 
assessoramento técnico-

administrativo para participação 
em feiras e exposições, com 

elaboração de releases, portfólio 
etc.



Economia Solidária

As Feiras Solidárias: pegue e 

desapegue, bimestrais, são 

momentos para promover troca 

de produtos, serviços e saberes 

de forma organizada. São 

encontros para promover a 

cultura da colaboração por 

pessoas que criam, produzem, 

expõem e vendem em busca de 

cooperação entre si para gerar 

benefícios para todos. Agrega-se 

a cultura em múltiplas 

expressões: gastronomia, música 

etc.

Realizadas 12 edições!



Economia Solidária

Banco de Trocas Solidárias é um 
sistema de trocas solidárias em que a 
moeda é o tempo; tem os seguintes 

princípios: 
- Troca-se serviço (medido em hora);
- Todos os serviços tem o mesmo valor;
- Todos dão e recebem tempo;
- O "Banco" media o encontro entre
quem procura e quem oferta serviço;
- A principal “troca” é a solidariedade,
cooperação e afetividade.

Está em fase inicial de 
Cadastramento!!



Ações formativas
As múltiplas iniciativas de 
trocas de conhecimento 
seguem os princípios do 
nosso Programa Rede de 
Saberes, que visa ampliar 

conexões de saberes, 
métodos e processos 
criativos, criando a 

ambiência para o diálogo e 
envolvimento entre a 

comunidade, a família, a 
escola, os poderes públicos, 
empresas e coletivos sociais. 



Ações Formativas

Desenvolvemos ações, em 
múltiplas linguagens, para criar 
oportunidades diversificadas de 

aprendizado, convivência e 
desenvolvimento humano para 

crianças e jovens. 

Exemplos: atividades lúdicas 
como oficinas de manualidades

(Café com Arte), oficinas de 
contação de estórias (Ong Nave) 

etc.  



Ações Formativas
Desenvolvemos ações, em múltiplas 
linguagens, para criar oportunidades 

diversificadas de aprendizado, convivência e 
desenvolvimento humano para crianças, 

jovens, adultos e agentes públicos. 
Exemplos: atividades lúdicas como oficinas 
de cozinhar (Jardim Guará Mirim e Escola 

José Lisboa), oficinas de musicalização etc.  



Ações Formativas

Desenvolvemos ações, em 
múltiplas linguagens, para criar 
oportunidades diversificadas de 

aprendizado, convivência e 
desenvolvimento humano para 

crianças e jovens. Exemplos: 
atividades lúdicas como oficinas 

de circo (Circo tá na Rua), 
cirandas (Jardim Guará Mirim) 

etc.  



Design de Produtos

Desenvolvemos tecnologia 
social a partir das pesquisas de 

curtimento de couro com 
baixo impacto ambiental, da 
designer Camila Andrade, para 
desenvolver ecoprodutos de 
couro de peixe e capacitar a 

comunidade para desenvolvê-
los. Financiamento FEMA/ 

Governo do Maranhão e BNB



Design de Produtos

Projeto Semente: criação, 
melhoramento e produção de 
ecoprodutos. Financiamento 

FEMA/ Governo do Maranhão e 
BNB



Cultura de Paz
Ações com o Projeto 

Comunicapaz , que se 
utiliza de múltiplas 

linguagens: teatro, canto 
coral, rádio, dança, 

audiovisual  para trabalhar 
os conteúdos da Cultura 

de Paz



Gastronomia

Desenvolve gastronomia 
valorizando a culinária regional 

com inovação. Promovendo 
Educação Alimentar (SESI).

Realizando Oficinas de 
Culinária  e promovendo o uso 

de ingredientes pouco 
valorizados.



Gastronomia
Desenvolve gastronomia valorizando a 

culinária regional com inovação.
Foi parceira na realização de Festival 

Gastronômico, 2015, na Ilha de São Luís, 
com o SEBRAE/MA e demais parceiros do 

evento.



Intercâmbio
Jornada de encontro, diálogos, 

música e poesia no Museu Violeta 
Parra, Santiago, Chile, 2016. 

Compartilhando a experiência de 
gestão sociocriativa e produção de 

redes colaborativas



Intercâmbio

Articulamos e promovemos 
encontros e convivência 
fortalecendo a cultura 

regional, nacional e 
internacional, em especial, 

com a América Latina.

Misá Kouassi (Cabo Verde); 
Tita Parra (Chile) com Afrôs e 

Maratuque (MA)



Intercâmbio

Articulamos e promovemos 
encontros e convivência artística, 
fortalecendo a cultura regional, 

nacional e internacional, em 
especial, com a América Latina.

Patativa (MA), Ben Charles (RR) e  
Tião Carvalho (MA/SP);
Ezequiel Lattuada (AR).



Intercâmbio

Pesquisas desenvolvidas pela 
designer Camila Andrade, 

experimentadas no Projeto Semente 
para curtimento de couro de peixe e 

design de ecoprodutos (FEMA e 
BNB), apresentadas em eventos 
nacionais e internacionais (VII 

Jornada Internacional de Políticas 
Públicas, São Luís, 2015; I Congresso 
Internacional de Economia Ecológica, 

Porto Rico, 2015)

.



Arquitetura Bioclimática

Projeto demonstrativo com 
tecnologia de construção 

sustentável: taipa de pilão; a 
partir das pesquisas da Dra. 
Sanadja de Medeiros, para 
construção de Residência 

Criativa, com 50 m2, no Casa 
d’Arte



Redes Colaborativas

Atua articulando e apoiando 
redes colaborativas.

Compõe rede de projetos 
sociais apoiados pela 2ª Vara 
de Execuções Penais de São 
Luís e apoia tecnicamente o 

Fórum de Governança do 
Polo de Turismo Floresta dos 

Guarás



Redes Colaborativas

Como Pontão de Cultura 
atua articulando e apoiando 

redes colaborativas.

Apoio técnico à Associação 
do Trade Turístico de 

Raposa (MA) e o Fórum de 
Entidades Civis de Raposa.



Gestão Pública

Prestamos serviços e consultoria 
técnica para:

- Planejamento estratégico, tático 
e operacional; 
- Diagnósticos;
- Capacitação;
- Organização de eventos culturais 
e técnicos;
- Elaboração, acompanhamento e 
avaliação de projetos, planos e 
programas;
- Prospecção de recursos.



PROJETOS EM PROSPECÇÃO DE RECURSOS

PROJETO PARA PROMOVER

NO CAMINHO DO FAROL
Múltiplas linguagens artísticas, difusão, fruição e ações
formativas

PONTOS CRIATIVOS Cultura de base comunitária e arquitetura sustentável

MAPA CRIATIVO DA ILHA/ Minc
Qualificação, mapeamento e certificação de coletivos para
atuarem em redes colaborativas

CARDUME
Ocupação criativa da cidade, em múltiplas linguagens, com
ações formativas e culminando em evento integrativo e
atrativo ao turismo

ARTE MUSICAL
Vivências e atividades formativas em múltiplas linguagens
musicais

CASA DA FEIRA
Requalificação da infraestrutura de feiras e ações formativas
aos feirantes

COMPOSTAGEM CASEIRA Educação ambiental para o manejo do lixo caseiro

SEMENTE: ECOPRODUTOS
Criação, melhoramento e produção de ecoprodutos de couro
de peixe e verticalização da cadeia do peixe

POLO DE PRODUÇÃO DE 
CONTEÚDOS

Capacitação para produção de conteúdos (net, rádio,
audiovisual) em áreas de interesse local



PATROCINADORES, PARCEIROS E CLIENTES



PARCEIROS INSTITUCIONAIS E COLETIVOS

• Associação dos Artesãos do Polo Coroadinho
• Associação de Mulheres Recicladoras de Vidros do Maranhão
• Associação Ecomuseu Sítio do Físico
• Museu Histórico e Artístico do Maranhão
• Piscator Arte Gráfica
• Coletivo do Bem
• Fórum de Governança de Turismo do Polo de São Luís
• Fórum Floresta dos Guarás
• Coletivo de Professores de Educação Infantil de Raposa, MA



INSTITUTO MARANHÃO SUSTENTÁVEL
CNPJ. 14.977.063/0001-04

Escritório-Sede: Rua do Farol, 9 – Residencial Farol do Araçagi
Raposa, Região Metropolitana de São Luís, MA – CEP: 65.138-000

Contatos: imasustentavel@gmail.com
(98) 9 9974-9366

Presidente do Conselho Diretor: Luzenice Macedo Martins 
Redes sociais: @imasustentavel

Casa d’Arte Centro de Cultura
Email: casadarte1@gmail.com
Redes sociais: @casadartecult


