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OOOO INSTITUTOINSTITUTOINSTITUTOINSTITUTO

MusivaMusivaMusivaMusiva éééé umaumaumauma organizaçãoorganizaçãoorganizaçãoorganização social,social,social,social, semsemsemsem finsfinsfinsfins lucrativos,lucrativos,lucrativos,lucrativos, eeee temtemtemtem oooo objetivoobjetivoobjetivoobjetivo
dededede promoverpromoverpromoverpromover aaaa inclusãoinclusãoinclusãoinclusão socialsocialsocialsocial eeee aaaa cidadaniacidadaniacidadaniacidadania atravésatravésatravésatravés dadadada educaçãoeducaçãoeducaçãoeducação eeee dadadada
cultura,cultura,cultura,cultura, sobretudosobretudosobretudosobretudo emememem periferiasperiferiasperiferiasperiferias eeee regiõesregiõesregiõesregiões popularespopularespopularespopulares.... RealizaRealizaRealizaRealiza
atividadesatividadesatividadesatividades educativas,educativas,educativas,educativas, atravésatravésatravésatravés dadadada artesartesartesartes visuaisvisuaisvisuaisvisuais eeee dodododo
empreendedorismo,empreendedorismo,empreendedorismo,empreendedorismo, paraparaparapara incentivarincentivarincentivarincentivar aaaa economiaeconomiaeconomiaeconomia criativacriativacriativacriativa eeee aaaa geraçãogeraçãogeraçãogeração
dededede empregoempregoempregoemprego eeee rendarendarendarenda nononono BrasilBrasilBrasilBrasil....

DesdeDesdeDesdeDesde 2010201020102010,,,, trabalhatrabalhatrabalhatrabalha paraparaparapara promoverpromoverpromoverpromover oooo impactoimpactoimpactoimpacto socioambientalsocioambientalsocioambientalsocioambiental ,,,, emememem
territóriosterritóriosterritóriosterritórios emememem vulnerabilidadevulnerabilidadevulnerabilidadevulnerabilidade social,social,social,social, atravésatravésatravésatravés dededede projetosprojetosprojetosprojetos sociaissociaissociaissociais eeee
culturais,culturais,culturais,culturais, ondeondeondeonde beneficioubeneficioubeneficioubeneficiou 2308230823082308 pessoas,pessoas,pessoas,pessoas, diretamente,diretamente,diretamente,diretamente, atravésatravésatravésatravés dededede
cursoscursoscursoscursos eeee oficinasoficinasoficinasoficinas....

AAAA instituição,instituição,instituição,instituição, também,também,também,também, prestaprestaprestapresta serviçosserviçosserviçosserviços culturaisculturaisculturaisculturais eeee artísticos,artísticos,artísticos,artísticos, comocomocomocomo
painéispainéispainéispainéis dededede mosaicomosaicomosaicomosaico eeee produçãoproduçãoproduçãoprodução culturalculturalculturalcultural eeee dededede eventoseventoseventoseventos;;;; empregandoempregandoempregandoempregando
todotodotodotodo oooo seuseuseuseu faturamentofaturamentofaturamentofaturamento nananana realizaçãorealizaçãorealizaçãorealização dededede projetosprojetosprojetosprojetos educativoseducativoseducativoseducativos eeee emememem
açõesaçõesaçõesações sociaissociaissociaissociais paraparaparapara aaaa sustentabilidadesustentabilidadesustentabilidadesustentabilidade dadadada própriaprópriaprópriaprópria instituiçãoinstituiçãoinstituiçãoinstituição....



MISSÃO, VISÃO & VALORES 

• Missão: Missão: Missão: Missão: Contribuir para a garantia dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes, estimulando o   
desenvolvimento econômico, social e ambiental, de territórios populares, através da cultura e da 
educação. 

VisãoVisãoVisãoVisão:::: Ser reconhecida como organização de referência na promoção do Empreendedorismo e Economia
Criativa no Brasil.

Estabelecer Parcerias com órgãos públicos e privados para ampliar os impactos sociais, econômicos e
ambientais no interior e em regiões periféricas brasileiras.

ValoresValoresValoresValores::::

Nossa atuação baseia –se nos preceitos de ResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidade sóciosóciosóciosócio----ambientalambientalambientalambiental e na busca pela
formação de uma cadeiacadeiacadeiacadeia produtivaprodutivaprodutivaprodutiva junto aos beneficiários;

Nosso compromisso é pautado no respeitorespeitorespeitorespeito dosdosdosdos valoresvaloresvaloresvalores eeee dadadada culturaculturaculturacultura locallocallocallocal, visando a realização dos
projetos JUNTOJUNTOJUNTOJUNTO com a comunidade.

Nosso compromissocompromissocompromissocompromisso comcomcomcom aaaa sociedadesociedadesociedadesociedade é contribuir para o alcance dos ODS (1, 4, 8, 10 e 12), através
da realização de projetos sociais, culturais e educacionais, rumo à um ambiente sustentável e inclusivo.



MUSIVA 

A palavra "mosaico" tem origem na

palavra grega mouseîn, a mesma que deu

origem a palavra música, que significa próprio

das musas. O objetivo do mosaico é preencher

algum tipo de superfície plana, como pisos e

paredes, com cacos de materiais sólidos,

formando figuras e imagens. A interpretação do

Instituto Musiva para a arte musiva diz respeito

à inclusão, interação e a junção e ao fato do

mosaico permitir o construir junto, que faz

menção à atuação coletiva para o alcance de

objetivos e metas.



PROJETOS 

SOCIOCULTURAIS



Oficinas artísticas destinadas à INCLUSÃOINCLUSÃOINCLUSÃOINCLUSÃO POSTALPOSTALPOSTALPOSTAL de imóveis localizados em territóriosterritóriosterritóriosterritórios popularespopularespopularespopulares. Na atividade
o participante confecciona uma placaplacaplacaplaca numéricanuméricanuméricanumérica dededede mosaicomosaicomosaicomosaico para a identificação de sua própria residência. Mais
de 1111....200200200200 imóveisimóveisimóveisimóveis receberam a identificação postal entre os anos de 2009 à 2017, nas localidades de Vigário
Geral, Ramos, Olaria, Manguinhos, Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Morro do Estado-Niterói, Rocinha,
Cantagalo, Favela da Coréia, em Del Castilho, Comunidade Agrícola de Higienópolis e Deodoro. Promove a
inclusão postal, estimula o sentimento de pertencimento e a cidadania.
PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo:::: 2009 à 2016
PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais ParceirosParceirosParceirosParceiros:::: Caixa Econômica Federal, LAMSA, Instituto Invepar, Governo do Estado do Rio de Janeiro,
Piraquê e Foz Águas do Brasil.
BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários diretosdiretosdiretosdiretos: 1200



Projeto de capacitação em arte musiva e intervenção urbana. O projeto contou com

a formação em mosaico de 20 participantes, moradores do Morro do Estado, em

Niterói, no Rio de Janeiro. A iniciativa promoveu, também, atividades de

emboço+chapisco, pintura e identificação de 10 imóveis localizados na comunidade.

• PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo: 2010

• PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais ParceirosParceirosParceirosParceiros:::: Kultur Akershus / Fundação Norueguesa e MAC – Museu de
Arte Contemporânea.

• BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários diretosdiretosdiretosdiretos: 30 beneficiários diretos



Curso de capacitaçãocapacitaçãocapacitaçãocapacitação artísticaartísticaartísticaartística em mosaico.
Promove o ensino para a produção peças
decorativas, quadros e artigos de utilidades para o
lar. Incentiva a geração de emprego e renda e a
qualificação profissional. O público alvo é de
jovens e adultos, moradores de territórios
populares. A iniciativa é promovida através de
módulos práticos e teóricos, que vão desde
noções de desenho à técnicas de mosaico.

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo:::: 2011/2012
PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais ParceirosParceirosParceirosParceiros:::: Caixa Econômica Federal,
Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria
Estadual de Cultura do RJ e Piraquê.

BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários diretosdiretosdiretosdiretos: 120



Projeto de artes integradas realizado em
territórios populares do Rio de Janeiro. A
iniciativa promove o ensino de
adolescentes, jovens e adultos, através do
curso de ArtesanatoArtesanatoArtesanatoArtesanato sustentávelsustentávelsustentávelsustentável, que
prevê o reaproveitamento de materiais
recicláveis para a confecção de artigos de
moda feminina e de utilidades do lar. Os
participantes aprendem técnicas de
cartonagem, pintura, papel machê,
bordado, desenho e colagem. Como
desdobramento do projeto, são realizadas
oficinas criativas para a educação
ambiental de crianças, que prevê o ensino
de brinquedos de sucatas e atividades de
sensibilização ambiental.
PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo: Desde 2011
PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais ParceirosParceirosParceirosParceiros:::: Prefeitura do Rio,
Caixa Econômica Federal, LAMSA,
Instituto Invepar, MetrôRio, Unisuam,
Nave do Conhecimento de Triagem,
Associação de Moradores do Morro de
Dezoito e Governo do Estado do Rio de
Janeiro.



OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
INCENTIVADOS PELO PROJETO INCENTIVADOS PELO PROJETO INCENTIVADOS PELO PROJETO INCENTIVADOS PELO PROJETO 



OficinasOficinasOficinasOficinas criativascriativascriativascriativas destinadasdestinadasdestinadasdestinadas
àààà educaçãoeducaçãoeducaçãoeducação ambientalambientalambientalambiental dededede
criançascriançascriançascrianças.... RealizadasRealizadasRealizadasRealizadas nononono formatoformatoformatoformato dededede
oficinasoficinasoficinasoficinas e/oue/oue/oue/ou eventos,eventos,eventos,eventos, circulacirculacirculacircula porporporpor
escolasescolasescolasescolas eeee espaçosespaçosespaçosespaços dededede ParceirosParceirosParceirosParceiros
promovendopromovendopromovendopromovendo atividadesatividadesatividadesatividades culturaisculturaisculturaisculturais comocomocomocomo
aulasaulasaulasaulas dededede fabricaçãofabricaçãofabricaçãofabricação dededede brinquedosbrinquedosbrinquedosbrinquedos dededede
sucatassucatassucatassucatas eeee gincanagincanagincanagincana ambientalambientalambientalambiental....
ParceriasParceriasParceriasParcerias:::: Projeto Tecendo Arte, Nave

do Conhecimento de Triagem.

BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários:::: 368 crianças desde
2016.

• Oficinas Criativas Oficinas Criativas Oficinas Criativas Oficinas Criativas 

• Evento Dia das Evento Dia das Evento Dia das Evento Dia das 

Crianças AmbientalCrianças AmbientalCrianças AmbientalCrianças Ambiental

• Evento Natal Ambiental Evento Natal Ambiental Evento Natal Ambiental Evento Natal Ambiental 



OFICINA DE PAINÉIS DE OFICINA DE PAINÉIS DE OFICINA DE PAINÉIS DE OFICINA DE PAINÉIS DE 
MOSAICOMOSAICOMOSAICOMOSAICO

OficinasOficinasOficinasOficinas dededede produçãoproduçãoproduçãoprodução artísticaartísticaartísticaartística dededede painéispainéispainéispainéis dededede

mosaicomosaicomosaicomosaico feitafeitafeitafeita paraparaparapara capacitarcapacitarcapacitarcapacitar 60606060 moradoresmoradoresmoradoresmoradores dodododo

ComplexoComplexoComplexoComplexo dodododo AlemãoAlemãoAlemãoAlemão eeee dadadada Rocinha,Rocinha,Rocinha,Rocinha, emememem 2011201120112011.... OOOO

projetoprojetoprojetoprojeto culminouculminouculminouculminou comcomcomcom aaaa capacitaçãocapacitaçãocapacitaçãocapacitação eeee formaçãoformaçãoformaçãoformação

profissionalprofissionalprofissionalprofissional dosdosdosdos participantesparticipantesparticipantesparticipantes eeee contribuiucontribuiucontribuiucontribuiu paraparaparapara aaaa

geraçãogeraçãogeraçãogeração dededede rendarendarendarenda aosaosaosaos mesmos,mesmos,mesmos,mesmos, quequequeque atuaramatuaramatuaramatuaram nononono

auxílioauxílioauxílioauxílio àààà produçãoproduçãoproduçãoprodução dosdosdosdos painéis,painéis,painéis,painéis, comocomocomocomo aprendizesaprendizesaprendizesaprendizes

voluntáriosvoluntáriosvoluntáriosvoluntários....

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo: 2010/2011
PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais ParceirosParceirosParceirosParceiros:::: Caixa Econômica Federal,
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários diretosdiretosdiretosdiretos: 60 moradores de
comunidades de baixa renda.



Negócio da Arte Negócio da Arte Negócio da Arte Negócio da Arte 

Curso de empreendedorismo e préCurso de empreendedorismo e préCurso de empreendedorismo e préCurso de empreendedorismo e pré----
incubação  de idéias criativasincubação  de idéias criativasincubação  de idéias criativasincubação  de idéias criativas

Formação, com 96 horas/aula, que tem o
objetivo de oferecer ferramentas
necessárias para que os participantes
transformem idéias criativas em pequenos
negócios sustentáveis. A iniciativa recebeu
o PrêmioPrêmioPrêmioPrêmio dededede EconomiaEconomiaEconomiaEconomia Criativa,Criativa,Criativa,Criativa, dodododo
MinistérioMinistérioMinistérioMinistério dadadada Cultura,Cultura,Cultura,Cultura, e contribuiu para a
capacitação de 30 negócios do Complexo
do Alemão em 2012.

Promoveu a formalização, através do MEI –
Microempreendedor Individual, de pelo
menos 20 artesãos. Utiliza metodologias
do Design Thinking e Effectuation para
estimular que os participantes
desenvolvam o próprio negócio. Trabalha
os seguintes conteúdos: Noções de
marketing, Empreendedorismo,
Precificação, Qualidade e acabamentos de
Produtos, Técnicas de Vendas e Design de
Produtos.

• PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo: 2012

• PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais ParceirosParceirosParceirosParceiros:::: Caixa Econômica
Federal, Governo do Estado do Rio de
Janeiro e Ministério da Cultura.

• BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários diretosdiretosdiretosdiretos: 30 pessoas com
micronegócios informais.



OFICINAS DE ARTE & CONFECÇÃO DE OBJETOS EM OFICINAS DE ARTE & CONFECÇÃO DE OBJETOS EM OFICINAS DE ARTE & CONFECÇÃO DE OBJETOS EM OFICINAS DE ARTE & CONFECÇÃO DE OBJETOS EM 
MOSAICOMOSAICOMOSAICOMOSAICO

Curso de capacitação profissional em técnicas de desenho e mosaico. Curso de capacitação profissional em técnicas de desenho e mosaico. Curso de capacitação profissional em técnicas de desenho e mosaico. Curso de capacitação profissional em técnicas de desenho e mosaico. 
A formação artística prevê o ensino de técnicas de confecção de placas de identificação           A formação artística prevê o ensino de técnicas de confecção de placas de identificação           A formação artística prevê o ensino de técnicas de confecção de placas de identificação           A formação artística prevê o ensino de técnicas de confecção de placas de identificação           
de ruas e becos de favelas, além de produtos decorativos, visando a geração de renda    de ruas e becos de favelas, além de produtos decorativos, visando a geração de renda    de ruas e becos de favelas, além de produtos decorativos, visando a geração de renda    de ruas e becos de favelas, além de produtos decorativos, visando a geração de renda    
dos participantes. A iniciativa foi realizada em 2012 na Rocinha e contou com a dos participantes. A iniciativa foi realizada em 2012 na Rocinha e contou com a dos participantes. A iniciativa foi realizada em 2012 na Rocinha e contou com a dos participantes. A iniciativa foi realizada em 2012 na Rocinha e contou com a 
participação de 30 moradores da localidade. participação de 30 moradores da localidade. participação de 30 moradores da localidade. participação de 30 moradores da localidade. 

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo: 2012
PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais ParceirosParceirosParceirosParceiros:::: Caixa Econômica Federal, União de Mulheres
Pró-Melhoramentos da Roupa Suja e Ação Social Luz da Manhã.

BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários diretosdiretosdiretosdiretos: 30 pessoas



CapacitaçãoCapacitaçãoCapacitaçãoCapacitação artísticaartísticaartísticaartística dededede 20202020
moradores,moradores,moradores,moradores, dededede Manguinhos,Manguinhos,Manguinhos,Manguinhos, comocomocomocomo
aprendizes,aprendizes,aprendizes,aprendizes, paraparaparapara aaaa decoraçãodecoraçãodecoraçãodecoração dededede
jardineirajardineirajardineirajardineira local,local,local,local, atravésatravésatravésatravés dededede técnicastécnicastécnicastécnicas
básicasbásicasbásicasbásicas dededede desenhodesenhodesenhodesenho eeee mosaicomosaicomosaicomosaico....

Durante a formação, os Durante a formação, os Durante a formação, os Durante a formação, os 
participantes aprenderam, participantes aprenderam, participantes aprenderam, participantes aprenderam, 

também, a decorar objetos de também, a decorar objetos de também, a decorar objetos de também, a decorar objetos de 
madeira como quadros, placas madeira como quadros, placas madeira como quadros, placas madeira como quadros, placas 

nominais, porta retratos, bandejas nominais, porta retratos, bandejas nominais, porta retratos, bandejas nominais, porta retratos, bandejas 
e artigos de utilidades do lar, para e artigos de utilidades do lar, para e artigos de utilidades do lar, para e artigos de utilidades do lar, para 

incentivar a geração de renda e incentivar a geração de renda e incentivar a geração de renda e incentivar a geração de renda e 
economia criativa no local. economia criativa no local. economia criativa no local. economia criativa no local. 

PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo: 2014
PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais ParceirosParceirosParceirosParceiros:::: Governo do
Estado do Rio, Casa do
Trabalhador e CRJ Manguinhos.

BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários diretosdiretosdiretosdiretos: 20 pessoas



ProjetoProjetoProjetoProjeto culturalculturalculturalcultural de ArtesArtesArtesArtes Integradas,Integradas,Integradas,Integradas, que tem a
missão de resgatar a memória de territórios
populares, através das artes. A história
pesquisada é transformada em produtos
culturais distintos, como murais urbanos, de
mosaico, oficinas criativas e circulação de
exposição. Por 12 meses uma equipe faz o
levantamento da memória de determinado local
e o conteúdo é transformado em temas para
oficinas, de mosaico e fotografia, identidade
visual dos painéis. O projeto culmina com a
inauguração dos painéis artísticos e com uma
exposição, composta pelo acervo produzido
pelos participantes das oficinas, a cada
trimestre, em cada localidade.
PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo: 2015 à 2016
PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais ParceirosParceirosParceirosParceiros:::: LAMSA, Instituto Invepar,
Unisuam, Paróquia Nossa Senhora das Dores e
Associação de Moradores da Agrícola de
Higienópolis.
BeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiáriosBeneficiários diretosdiretosdiretosdiretos: 90 pessoas



PROJETOS CULTURAIS PROJETOS CULTURAIS PROJETOS CULTURAIS PROJETOS CULTURAIS 
E ARTÍSTICOSE ARTÍSTICOSE ARTÍSTICOSE ARTÍSTICOS

JARDIMJARDIMJARDIMJARDIM DEDEDEDE ALAHALAHALAHALAH: Confecção de painel de mosaico com efeitos de
ondas implantado no Pórtico do Jardim de Alah, no Leblon, Rio de
Janeiro. Feito com o auxílio de artesãos qualificados pelo Instituto
Musiva, como forma de promover a geração de renda aos
participantes dos projetos sociais.
PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo:::: 2013
ParceiroParceiroParceiroParceiro:::: Prefeitura do Rio de Janeiro

SESI PETROPOLISSESI PETROPOLISSESI PETROPOLISSESI PETROPOLIS: Painel em arte abstrata produzido para o Sesi 
Clube de Petrópolis. Feito com o auxílio de artesãos qualificados 
pelo Instituto Musiva, como forma de promover a geração de renda 
aos participantes dos projetos sociais. 
PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo:::: 2014
ParceiroParceiroParceiroParceiro:::: FIRJAN, EARTE Design



CONTRAPARTIDA SOCIAIS CONTRAPARTIDA SOCIAIS CONTRAPARTIDA SOCIAIS CONTRAPARTIDA SOCIAIS 
& INVESTIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS& INVESTIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS& INVESTIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS& INVESTIMENTO DE RECURSOS PRÓPRIOS

• PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS – 2016 à 2017

NATAL AMBIENTAL 

DIA DAS CRIANÇAS AMBIENTAL 

• INCLUSÃO POSTAL DE IMÓVEIS EM VIGÁRIO GERAL – 2009 à 2016

• GERENCIAMENTO, DECORAÇÃO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DO QUIOSQUE MUSIVA – 2013 à 

2017

• GESTÃO DO INSTITUTO MUSIVA: ADMINISTRAÇÃO e COMUNICAÇÃO – Desde 2009

• FORMALIZAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DE BAIXA RENDA – Desde 2010

• ASSESSORIA À EMPREENDEDORES/ARTESÃOS DE TERRITÓRIOS POPULARES - Desde 2010



PRINCIPAIS PARCEIROS 2010PRINCIPAIS PARCEIROS 2010PRINCIPAIS PARCEIROS 2010PRINCIPAIS PARCEIROS 2010----2017201720172017

2010/2015 2010/2015 2010/2015 2010/2015 

2010/20112010/20112010/20112010/2011

Piraquê / Lei de Incentivo á Cultura  2011/2012 Piraquê / Lei de Incentivo á Cultura  2011/2012 Piraquê / Lei de Incentivo á Cultura  2011/2012 Piraquê / Lei de Incentivo á Cultura  2011/2012 

2013/2014/20152013/2014/20152013/2014/20152013/2014/2015

2016/20172016/20172016/20172016/2017



Prêmios/Certificações Prêmios/Certificações Prêmios/Certificações Prêmios/Certificações 











Travessa São, 14 – Vigário Geral 
Rio de Janeiro – RJ - CEP:21.011-772 –RJ

21 3437-9228
www.institutomusiva.org.br

@InstitutoMusiva

contatos.musiva@gmail.com


