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SOBRE NÓS
O Casa d'Arte é um Centro de Cultura 
idealizado por artistas para inspirar, criar, 
expor, registrar e difundir a cultura em todas 
as suas manifestações. 

É pautado no conceito de redes colaborativas, 
construindo um modelo singular que valoriza 
a economia solidária, a autonomia e a arte.

Aqui se assenta também a sede do Instituto 
Maranhão Sustentável, associação que o 
apoia e juntos se auto reconhecem como 
Pontão de Cultura.



NOSSOS VALORES

COOPERAÇÃO

Somos muitas mãos 
tecendo cada ação!

AUTONOMIA

Existimos e resistimos 
pela idealização de 

artistas para inspirar!

CRIATIVIDADE

Somos um lugar que 
valoriza arte! 



“Porque ninguém é 
alguém sozinho.” 

Luís Lima - idealizador do Casa d’Arte



INFRAESTRUTURA
● Galeria de arte 
● Loja com produtos locais
● Cozinha Guará
● Mirante com vista pro mar
● Palco equipado (som e luz) 
● Salas climatizadas e equipadas 
● Energia Solar
● Residência Criativa
● Acesso à internet 
● Área externa arborizada e mobiliada 

para receber até 150 pessoas.



LINHAS DE ATUAÇÃO

ESPETÁCULOS CULTURAIS

Abrigamos as múltiplas linguagens 
artísticas em diferentes formatos

AÇÕES FORMATIVAS

Atividades socioeducativas com 
foco na promoção da arte, cultura e 
inovação criativa

REDES COLABORATIVAS

Estímulo ao uso de moedas 
criativas, economia solidária e à 
cooperação em redes

FOMENTO CULTURAL

Assessoria técnica e parcerias para 
realizar sonhos coletivamente



+13.000 PESSOAS
beneficiadas diretamente 

+ 1000 ARTISTAS
participaram das nossas ações

+ 1 70 ATIVIDADES 
 realizadas no centro cultural



NOSSAS AÇÕES
Alguns exemplos do que temos feito por aqui



NO CAMINHO DO FAROL

Um projeto com o Instituto Maranhão 
Sustentável para promover espetáculos 

culturais em múltiplas linguagens e 
atividades socioeducativas em Raposa. 

O objetivo é dinamizar a produção, 
exposição e fruição de bens culturais e 

históricos da região como meio para 
dinamização da economia criativa na Ilha. 



QUINTAL CULTURAL

Uma reunião de amigos, artistas e 

interessados para compartilhar seus 

trabalhos artísticos, ideias e talentos.

 
O Projeto agrega atividades artísticas como 
exibições de filmes, espetáculos teatrais, 
exposições e shows musicais. 



FEIRA SOLIDÁRIA

Iniciativa com o Instituto Maranhão Sustentável 
para fortalecer e experimentar modelos de criar, 

conviver, consumir e produzir. 

Visa promover a troca de produtos, serviços e 
saberes, incentivando a cultura da colaboração, 

em busca de cooperação entre si para gerar 
benefícios para todos.



EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

Utilização de múltiplas linguagens 
artísticas, envolvendo também o meio 
ambiente, a cultura de paz e a psicologia, 
como ferramentas para análise crítica da 
arte, para o desenvolvimento do 
pensamento reflexivo e para a capacitação 
de pessoas. 



RESIDÊNCIA CRIATIVA
Existe para abrigar criativos de todas as 

áreas a fim de compartilhar experiências 
e saberes. 

O espaço de 50m² foi construído segundo 
os princípios da arquitetura sustentável e 

bioclimática.



FESTEJO

Um festival com programação extensa, 
realizado em formato híbrido, com diversos 
artistas de múltiplas linguagens que fazem 
parte da história do Casa d'Arte.

Na sua última edição*, em 2020, contou com 
apresentações musicais, exposições, 
intervenções artísticas, além da produção de 
um vídeo-vivência, com o Instituto Maranhão 
Sustentável. 

*Realizado com recursos da Lei Federal n. 14.017/2020, por meio da Secretaria 
de Estado da Cultura do Maranhão - Edital n.05/2020-UGCAC/ SECMA.



REDES COLABORATIVAS

Atuamos na construção de redes de 
parceiros que se agregam para compartilhar 

saberes e colaborar em diversas ações.

É sobre aqueles que fazem parte da nossa 
história e, de alguma forma, desenvolvem 

ações cooperadas conosco. É também um 
mapeamento de artistas e criativos que 

atuam no cenário maranhense.



COZINHA EXPERIMENTAL

Na Cozinha Guará todas as experiências se 
encontram com a criatividade de 
culinaristas atentos às possibilidades dos 
ingredientes regionais e uma inspiração 
frequente para surpreender.

A culinária, para nós, é uma arte!



JUNTE-SE A NÓS!
 Saiba mais sobre o Casa d’Arte em

www.casadarte.art.br

@casadartecult

Rua do Farol, 9, Raposa (MA)

casadarte1@gmail.com

(98) 9 9974-9366


