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207.119 visitantEs no período  44.460 pEssoas 

atendidas nas visitas educativas, entre elas 35.701 

EstuDantEs   88% DE satisfação com o programa de 

exposições  93% DE satisfação com as visitas 

educativas   13 EXposiçÕEs realizadas  16.112 itEns no 

acervo  2 EXposiçÕEs entre as 10 mElhorEs de 2014, 

segundo o Jornal O GlObO  96% dos itens do acervo 

inventariados   406 ativiDaDEs na escola do olhar  

2.702 profEssorEs participantes das atividades da 

escola do olhar  70 ativiDaDEs em parceria com 

destaques 2014
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universidades   2.595 caDastros no vizinhos do mar  

 65.599 sEguiDorEs no facebook  284.543 visitantEs 

no site  36% Da rEcEita total advinda de patrocínios 

 8% Dos funcionários  são moradores do entorno  

1.584 caDastros no amigos do mar, programa lançado 

em agosto para receber doações na bilheteria  

criação do comitê DE patronos para fortalecer  

a captação de recursos e sustentabilidade 

financeira do mar  6 publicaçÕEs realizadas no 

ano, sendo quatro traduções e dois catálogos
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aprEsEntação

“A arte e a cultura 
na região portuária 

do Rio estavam 
adormecidas. Havia 

apenas ilhas isoladas. 
Mas a chegada do 

MAR inaugurou um 
novo polo agregador 

e democrático, aberto 
para toda a cidade”

gabriEl roDriguEz,  
morador da região  

há 45 anos  



o relatório

Esta publicação apresenta o desempenho das atividades do museu de arte do rio – mar 
no ano de 2014. o objetivo é compartilhar com o público os principais avanços e desafios no 
período em termos de gestão e operação, bem como os resultados dos programas e ações do 
museu. a base deste relatório são os indicadores e metas estabelecidos no contrato assinado 
entre a prefeitura do rio de Janeiro e o instituto odeon, organização social responsável pela 
gestão do mar. o relatório de gestão 2014 também aborda outros aspectos relevantes para 
a manutenção das atividades do mar e considera as diretrizes da global reporting initiative 
(gri), referência internacional para a produção de relatórios do gênero. 

além de prestar contas à sociedade, esta publicação também traz um olhar reflexivo sobre 
a atuação e o papel do museu para o rio de Janeiro e o brasil. em menos de dois anos de 
atividade, o mar consolidou-se como um espaço aberto e propositivo, que procura o debate e a 
reflexão sobre temas relevantes para a sociedade a partir do poderoso binômio arte e educação. 

esses dois eixos conversam e interagem o tempo todo nas atividades do museu. estão 
profundamente conectados por um conjunto de ações que traduzem a proposta do mar: 
ser um lugar de todos e para todos, que busca o diálogo e o pensamento crítico com uma 
abordagem singular, conduzida sempre pelas artes visuais e pela experiência do olhar. 

o mar já nasceu como um lugar que se apropria do rio de Janeiro e espelha suas 
inquietações. mas não se limita a isso. sua pauta também se expande para outras questões 
da sociedade brasileira e da contemporaneidade, seja do ponto de vista político, histórico, 
social, cultural, econômico ou ambiental. ou tudo isso junto.  

ao percorrer as páginas deste relatório, o leitor descobrirá que 2014 foi um ano especialmente 
importante na curta vida do mar. foi um período para aprimorar o entendimento de 
sua missão e sua proposta, de seu tempo e seu espaço. essa reflexão crítica perpassa 
o compromisso com o bem público, o uso correto dos recursos e a transparência nos 
processos. o instituto odeon busca uma visão analítica de sua gestão e governança, em 
conjunto com os parceiros e órgãos decisórios e legitimadores de suas atividades. 

o ano de 2014 também foi importante para conhecer e compreender melhor as várias 
possibilidades nas áreas cultural e de educação. perceber que o mar vai além do sentido 
clássico de museu, que busca preservar, estudar, colocar em evidência. atento aos 
movimentos da sociedade, ele se percebe e se reinventa o tempo todo.
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cartas

a região portuária já passou por muitas transformações em 450 anos de história, 
mas nunca deixou de ser um lugar de conexões entre o rio de Janeiro e o mundo. 
por aqui passaram os primeiros portugueses que se estabeleceram no morro do 
castelo e fundaram o povoado que daria origem à cidade. o cais do valongo 
recebeu nobres europeus e centenas de milhares de escravos vindos da áfrica, ao 
longo de quatro séculos de regime escravagista. nesse lugar de chegadas e partidas, 
o rio desenvolveu seu centro e o transformou em periferia. construiu suas origens e 
criou simbolismos; subiu sua primeira favela e deu vida ao samba dos bambas. 

hoje a região portuária é a origem da cidade e também o ponto de partida para 
entendê-la em seus mais diferentes aspectos, sejam eles históricos, culturais, sociais, 
políticos ou econômicos. essa vocação ganhou um novo sentido dois anos atrás, 
quando foi inaugurado o museu de arte do rio. nesse curto período de vida, o 
mar mostrou que é possível estabelecer novas relações entre o passado e o 
presente, sem deixar de acompanhar as constantes transformações da sociedade. 

o museu nasceu com uma proposta simples e ambiciosa. provou que há inúmeras 
possibilidades para se trabalhar arte e educação de forma integrada e horizontal. 
nessa linha, as atividades educativas perdem o caráter meramente contemplativo 
em relação às exposições e ganham corpo com a criação de cursos, seminários e 
ciclos de palestras. pautas e temas se cruzam o tempo todo; ações contínuas ou 
pontuais aprofundam e complementam o conteúdo exibido nos pavilhões; os núcleos 
significativos se multiplicam, compondo uma ordem taxonômica que não se prende a 
estilos, épocas ou linguagens artísticas.

isso significa que o mar é um museu de processos, e essa é sua essência desde 
o dia em que abriu suas portas. parcerias com secretarias municipais, escolas e 
universidades impulsionam cursos de formação com professores, seminários com 
especialistas internacionais e outras atividades permanentes da programação. 
muitas dialogam com as exposições, mas poucas dependem delas diretamente. 
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essa proposta também pressupõe uma articulação estruturada entre diversos 
agentes. o modelo de gestão por organizações sociais – no caso do mar, o 
instituto odeon é responsável pelo gerenciamento de todas as operações – mostrou 
que a união entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil é um 
caminho viável para tornar a gestão de equipamentos culturais mais ágil e eficiente. 
com metas definidas e alinhadas, uma estrutura enxuta e flexível, ganha-se qualidade 
e agilidade nas entregas. ao poder público, cabem o controle e a avaliação do 
desempenho. a transparência e a prestação de contas é obrigação de todos. 

para a condução das atividades, esse modelo também se apoia em um sistema de 
governança que busca a participação ativa dos públicos envolvidos e preconiza uma 
postura crítica e reflexiva de suas ações. a publicação deste relatório de gestão 
2014 mostra os avanços e desafios nesse sentido. o intuito é trazer ao público 
os resultados e o desempenho das operações do mar em seu segundo ano de 
atividades, bem como as perspectivas para 2015. 

no ano em que a cidade comemora 450 anos de vida, a região portuária do rio 
atravessa mais uma de suas grandes transformações urbanas. dessa vez, mais 
inclusiva, democrática e acessível a todos os cidadãos. uma 
mudança que conecta a cidade inteira a um dos seus maiores patrimônios e tem no 
mar o seu primeiro vetor de adensamento local. sem dúvida, é um belo começo. 

Eduardo paes
prefeito do Rio de Janeiro
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há dois anos, o museu de arte do rio abria suas portas com algumas certezas 
e muitos desafios. naquele 1º de março de 2013, um elaborado planejamento 
estratégico já apontava suas diretrizes e formalizava a proposta de torná-lo um 
equipamento público dedicado à população do rio de Janeiro e ao debate de 
questões de toda a sociedade brasileira. o museu também adotaria um modelo de 
gestão inédito na administração pública municipal, centralizado na contratação de 
uma organização social para conduzir suas atividades e operações. programação 
cultural, ações educativas, finanças, tudo seria coordenado pela sociedade civil.  
um modelo mais flexível e compatível com a nossa realidade e com o compromisso 
de trazer resultados e geração de valor para o público.  

a espinha dorsal dessa proposta também trazia um conceito igualmente inovador 
para o município: a integração entre arte e educação em um nível 
que deveria extrapolar os tradicionais programas de visitas, geralmente apoiados em 
uma relação de mera difusão de conteúdo, em que um fala, o outro escuta. 

naquela época – e estamos falando apenas de dois anos atrás –, a região portuária 
do rio de Janeiro entrava em uma nova fase de revitalização. a avenida perimetral 
estava com os dias contados e seria demolida para dar lugar a outras paisagens.  
a praça mauá se erguia em tapumes, e as ruas de acesso ao museu estavam tomadas 
de obras, guindastes e operários. e veio 2014.

hoje, dois anos depois, é possível dizer que muito do que estava previsto naquele 1º de 
março de 2013 aconteceu. o rio de Janeiro ganhou um equipamento cultural que 
conseguiu apresentar algo de novo em uma cidade repleta de museus e centros culturais 
que almejam estar e vêm conquistando espaço entre os melhores do mundo. as obras 
na região portuária continuam ali e se estendem até 2016, mas a linha do horizonte já 
começou a ser descortinada. a gestão do museu, conduzida pelo instituto odeon, 
ganhou corpo e estrutura. processos foram aprimorados, e novas práticas, incorporadas.

a transparência e o cuidado com o bem público continuam no centro das decisões, 
bem como o compromisso com a eficiência na gestão. nesse ponto, a atuação do 
instituto odeon vem sendo essencial para garantir uma reflexão crítica de seu papel, 
de suas ações e do próprio modelo, ao mesmo tempo em que adotou uma postura 
propositiva junto de seus parceiros e demais órgãos de governança.

cartascartas
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Eder sá alves campos
presidente do conselho  

do Instituto Odeon

o melhor entendimento da dinâmica do museu também permitiu a consolidação 
de diversas atividades culturais e educativas. a governança estabeleceu sua rotina 
de trabalho e incorporou novos membros, ganhando qualificação nas áreas de 
gestão por resultados e gestão cultural. a mudança reforçou a atuação de um 
grupo de escuta e deliberação cada vez mais profissional e comprometido com a 
transparência e a boa condução dos processos. 

mas tudo isso não quer dizer que 2014 foi um ano fácil. o trabalho foi intenso e ainda 
há grandes desafios pela frente. o primeiro é aumentar o número de visitantes e se 
debruçar, em conjunto com outros agentes da governança, sobre os motivos que 
levaram à queda de público, que certamente não se resumem a um único fator. 

por fim, acredito que a escola do olhar e as iniciativas de educação ganharam maior 
peso em 2014 e vêm se adensando a cada dia. isso também é fundamental para que 
o mar concretize sua missão de sensibilizar o olhar e criar novos hábitos, além de 
atrair mais pessoas para suas atividades culturais e de educação. 

acredito, ainda, que 2015 será um ano de maior realismo e entendimento das metas 
mobilizadoras, principalmente de visitação, e de buscar serviços e parcerias que 
mantenham o mar no seu merecido lugar de destaque. o papel do conselho é 
fundamental nesse sentido. ele tem a missão de cobrar e introduzir esse realismo, 
e direcionar os passos do instituto odeon no caminho que se almeja: o de ser 
reconhecido pela excelência na gestão de equipamentos culturais. 
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intErvEnção artística  
no sexto andar, painel do 
artista alexandre farto, 
aka vhils, após oficina de 
estêncil ministrada no marT
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o mar

“Tem muita gente 
da favela que não 

desce aqui porque 
acha que museu é 

coisa cara. Mas a 
verdade é que dentro 

dele a realidade se 
expande. Eu tô muito 
à vontade, e tô sendo 

muito bem servido”
WEllington Dos santos costa,
aluno do programa educação 

de Jovens e adultos (eJa),
durante visita noturna ao mar



perfil

o museu de arte do rio – mar  
foi inaugurado em março de 2013  
com o propósito de estabelecer uma 
relação indissociável entre cultura e 
educação. É um museu que busca a 
construção de diferentes conexões entre 
as artes visuais e encontra sua essência 
no olhar reflexivo que permeia suas 
atividades. essa proposta o coloca como 
um agente que acolhe e intervém,  
ouve e propõe soluções para a  
cidade do rio de Janeiro por meio 
do diálogo, da transformação e da 
expressão da cidadania.

o mar também acompanha as 
características do conceito de museu 
que envolve coleta, registro, pesquisa e 
preservação. suas ações se apoiam na 
construção e ampliação da coleção – 
baseadas em uma política de formação 
de acervo que deve ser sistematizada –,  
na realização de exposições e no 
alinhamento desse conteúdo a uma 
extensa programação voltada ao 

ensino, ao conhecimento e à formação. 
É dessa forma que se pretende uma 
instituição que devolve à sociedade 
tudo aquilo que dela absorve,  
que se dedica e pensa na formação  
e na história da cidade de modo crítico 
e sob diferentes perspectivas – sejam 
elas ambientais, históricas, sociais, 
econômicas, culturais, sejam elas 
políticas. ou tudo isso junto, ao mesmo 
tempo e no mesmo espaço, sempre 
propondo uma agenda que não é a do 
mercado, mas a da cultura. 

o museu é o primeiro equipamento 
público do município a ser gerido por 
uma organização social, o instituto 
odeon, por meio de contrato firmado 
com a prefeitura do rio, por intermédio 
da secretaria municipal de cultura. 
ancorado também em uma estreita 
parceria com a secretaria municipal 
de educação, esse modelo permite 
que uma organização da sociedade 
civil seja responsável pela gestão de 

o mar coloca a cultura e a educação como eixos 
integrados e indissociáveis de suas atividades. É um museu de 
todos e para todos; um espaço público aberto à abordagem 
crítica e reflexiva sobre as questões do rio e do brasil 
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oficina DE Estêncil, 
ministrada pelo 
artista vhils, na 

escola do olhar

um bem público e atue de acordo 
com metas operacionais e financeiras 
previamente definidas. a companhia de 
desenvolvimento urbano da região do 
porto do rio de Janeiro (cdurp), que 
coordena a operação porto maravilha, 
atua como interveniente pagadora  
(leia mais sobre gestão e governança 
nas próximas páginas).

o mar nasceu onde o rio começou. 
localizado na zona portuária, no terreno 
que abrigava a antiga rodoviária, tem 
como herança o ir e vir, o desejo de 
conhecer o próximo e o distante, a 
articulação entre a história e a cidade 
em dimensões simbólicas e imaginárias. 
É por isso que não se restringe a limites 
físicos e geográficos. o território do 
mar é a cidade do rio de Janeiro, mas 
ele é um museu do brasil e do mundo, 
um local que estabelece um diálogo 
intenso e criativo com questões que 
atravessam qualquer fronteira, inclusive 
a do conhecimento. 

MUSEU DE ARTE DO RIO  
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60%
Da rEcEita proveniente 
do contrato de gestão 

 cerca de 200
colaboraDorEs inDirEtos em 

31 de dezembro de 2014

mais de r$ 8 milhÕEs
captaDos da iniciativa privada  

por meio de leis de incentivo

perfil

idealizado pela prefeitura do rio de 
Janeiro, em parceria com a fundação 
roberto marinho, o museu ocupa 
uma área de 15 mil metros quadrados 
e é constituído por dois prédios 
integrados: o palacete dom João 
vi, construído em 1916, onde ficam 
os pavilhões de exposição; e um 
edifício modernista, erguido em 1940 
para abrigar o hospital da polícia 
civil. É ali que funciona a escola do 
olhar, espaço aberto aos visitantes, 
onde são realizadas as atividades da 
programação cultural e do programa 
de educação (leia mais sobre o eixo de 
educação na página 54). 

corredor cultural

as obras do museu foram iniciadas 
em 2009 como o ponto de partida 
do projeto porto maravilha, operação 
urbana da prefeitura do rio de Janeiro 
que visa revitalizar uma área de  
5 milhões de metros quadrados no 
centro da cidade. dessa forma,  
o mar inaugurou um novo corredor 
urbano que, até 2016, integrará os 
principais equipamentos culturais  
da região – como o mam, o centro 
cultural banco do brasil, o paço 
imperial, a casa frança-brasil e o 
museu do amanhã, este último  
com inauguração prevista para 2015. 

207.119
visitantEs no 

acumulado do ano

148
colaboraDorEs DirEtos em  

31 de dezembro de 2014
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valores 
esfera pública: 
o mar É de todos e para todos. 

democracia: 
ter uma escuta ativa da sociedade.

excelência: 
ser incansável na busca da qualidade.

autonomia institucional: 
guiar a ação intelectual e 

administrativa (modelo de gestão).

transparência: 
tornar públicos os processos, 

ações e resultados.

proatividade: 
na ação cultural e 

administrativa para 

o cumprimento de 

sua missão.

visão 
transformar as relações do rio com a arte em processo 

de formação emancipatória da cidadania.

missão 
desenvolver um espaço onde o rio se encontra e se reinventa 

atravÉs do conhecimento da arte e da experiência do olhar, 

com ênfase na formação de acervo e na educação.

público  
na exposição  

DEslizE  
<suRfE skATE>
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S 
LE
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E
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perfil

o mar

AudITÓRIO 
MAR

AdMInISTRAçÃO

pILOTIS EnTRAdA

RESTAuRAnTE BIBLIOTEcA

ESpAçOS dO 
OLhAR

vARAndA
cARIOcAfOYER MIRAnTE

mirante  150 m2

capacidade para  
200 pessoas.

foYer  170 m2

espaço semiaberto com 
capacidade para 150 pessoas. 
copa para buffet com 15 m2.

varanda carioca 76 m2 
espaço semiaberto com 
capacidade para 85 pessoas.

auditÓrio mar  
capacidade 102 pessoas.  
sala de tradutores |  
sala do palestrante.

pilotis  450 m2  
pé-direito de 5,66 m. 
capacidade para  
800 pessoas. 

espaÇos do olhar*
4 salas com 50 m2 com 
capacidade para 35 pessoas.

3 salas com 85 m2 com 
capacidade para 60 pessoas. 

2 salas com 100 m2 com 
capacidade para 70 pessoas. 

1 sala com 160 m2 com 
capacidade para 115 pessoas. 

* todas as salas são climatizadas

Escola Do olhar
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pAvIMEnTO 2

pAvIMEnTO 3

pAvIMEnTO 1

TÉRREO

tÉrreo
o andar térreo do pavilhão de 
exposições é reservado prioritariamente 
para projetos de arte contemporânea, 
com aspecto experimental evidente. com 
uma arquitetura mais robusta e flexível, 
abraça propostas diversas, muitas delas 
comissionadas pelo mar, ou de caráter 
site-specific. 

pavimentos 1 e 2
o 1º e o 2º andares são destinados a 
exposições temporárias temáticas ou 
individuais, dentro da linha curatorial 
estabelecida pelo diretor cultural do 
mar, em colaboração com curadores 
convidados, reunindo obras do próprio 
acervo e também de outras coleções 
de arte brasileiras e estrangeiras, 
institucionais e particulares.

pavimento 3
o 3º andar é reservado para exposições 
sobre o rio de Janeiro, concebidas 
por curadores do museu e convidados. 
o mar apresenta sempre ao menos 
uma exposição que trata de aspectos 
diversos da cidade.

pavilhão DE EXposiçÕEs

MUSEU DE ARTE DO RIO  
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instituto oDEon

o instituto odeon é a organização social 
(os) responsável pela gestão do mar 
desde abril de 2012, ou seja, antes do 
início das atividades do museu. ao longo 
desse período, o instituto ajudou a 
formatar e estruturar o modelo de 
governança, criou processos de operação 
e gestão do espaço e contratou e treinou 
as equipes responsáveis pela condução 
das atividades da instituição. hoje, é o 
responsável legal por tudo o que acontece 
no espaço do mar, em todos os âmbitos. 

formado a partir da ampliação da 
odeon companhia teatral, criada em 
1998, em belo horizonte, o instituto 
odeon é uma associação privada de 
caráter cultural, sem fins lucrativos, que 
tem a missão de promover a cidadania e 
o desenvolvimento socioeducacional por 
meio de projetos culturais. em mais de 
15 anos, desenvolveu projetos nas áreas 
cultural e social, sempre prezando pela 
boa gestão, ética, planejamento e busca 
pela excelência. 

organização social responsável pela gestão do mar, o odeon 
busca um sistema de governança que estimule a participação 
de todos os agentes envolvidos na operação do museu – 
órgão público, instituições privadas e demais parceiros

para além da habilidade e experiência de 
seus gestores, o instituto também 
prioriza a estruturação de um sistema 
de governança sólido e transparente, 
que estimule a participação de todos os 
parceiros envolvidos na operação. 

o instituto obteve a qualificação de 
organização social pela prefeitura do rio 
de Janeiro em 2012, habilitando-se a 
participar, no mesmo ano, do processo 
de concorrência para a gestão do mar. 
a escolha foi feita por meio de edital 
público, e a parceria foi formalizada em 
contrato de gestão com a secretaria 
municipal de cultura. o acordo é válido 
por dois anos, prorrogáveis por mais dois 
anos e, depois, por mais um ano. 

em 2014, a celebração do primeiro termo 
aditivo estendeu a vigência do contrato até 
abril de 2016 (o documento está disponível 
no site http://www.museudeartedorio.org.
br/pt-br/gestao/transparencia). o acordo 
estabelece uma série de metas e 
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instituto oDEon

indicadores a serem cumpridos e 
monitorados pelo instituto odeon e 
determina as normas que regem a relação 
entre o poder público e a organização 
gestora. no período, o odeon também 
se tornou editora – ao publicar seu 
primeiro catálogo, Pororoca - A Amazônia 
no MAR – e filiou-se ao instituto brasileiro 
de governança corporativa (ibgc). 

eficiência 
em gestão
o modelo de gestão de um bem público 
por organizações sociais permite e 
incentiva a construção de alianças 
estratégicas entre governo e sociedade 
para prover serviços não exclusivos do 
estado. o objetivo maior é constituir uma 
parceria que atenue as disfunções 
operacionais do órgão público e ponha 
foco na maximização dos resultados da 
ação social. ou seja, reunir o que ambos 
têm de melhor em termos de gestão e,  
em última instância, garantir agilidade, 
transparência, eficiência e alinhamento com 
as políticas públicas vigentes. de acordo 
com a lei federal 9.637/98, devem-se ainda 
ser observados os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade  
e economicidade. ao governo, por sua 
vez, o modelo assegura o controle,  
o monitoramento e a fiscalização das  
ações da organização gestora.

essa aliança não exclui a função básica do 
estado de promover e fomentar a cultura e 
outros serviços em seus mais variados 
aspectos. ao contrário, é uma forma de 
contribuir para o aprimoramento da gestão 
pública estatal e não estatal. trata-se de 
uma atuação simultânea em sua gênese, 
em que ambos se fazem presentes por 
meio de órgãos de controle e gestão (veja 
mais nos capítulos governança e gestão). 

além de conferir mais agilidade e 
eficiência, o modelo de gestão por 
organizações sociais também permite 
maior alcance, autonomia e flexibilidade. 
no fim, quem ganha é o usuário-cidadão. 
ganha em eficiência e qualidade da 
prestação de serviços e também no uso 
mais sustentável de recursos públicos.  

vale ressaltar que as organizações sociais 
não são propriedade de um indivíduo ou 
grupo e são diretamente orientadas para 
atender ao interesse público. ainda, 
comportam a representação de diversos 
segmentos da sociedade em seus 
conselhos de administração, ao mesmo 
tempo em que mantêm uma autonomia 
administrativa muito maior daquela que 
se observa nas estruturas estatais. a elas, 
cabe a responsabilidade, inclusive legal, 
de responder por tudo o que se refere à 
gestão do bem público, bem como 
garantir a qualificação necessária para 
administrar equipamentos do estado. 

o modelo de 
gestão por 

organizações 
sociais permite 
mais agilidade 

e eficiência 
à gestão de 

equipamentos 
públicos
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governança

no mar, a capacidade de gerir um 
bem público em comunhão com 
a sociedade e demais esferas de 
controle e fiscalização está diretamente 
associada ao modo como se estrutura 
sua governança. em 2014, a instituição 
deu um passo decisivo nesse sentido ao 
consolidar a atuação dos dois  
conselhos de apoio à gestão executiva – 
o conselho de administração do 
instituto odeon, de maneira direta,  
e o conselho municipal do museu de 
arte do rio, o conmar, que legitima  
e acompanha as decisões. 

o período também marcou o 
amadurecimento de uma postura 
reflexiva e propositiva do instituto 
odeon e dos próprios conselhos, 

de modo que todos aprimorassem 
o entendimento sobre questões 
fundamentais para a boa gestão do 
museu. nesse sentido, o funcionamento 
e as atribuições de cada instância 
foram temas que evoluíram ao longo do 
ano, produzindo análises críticas que 
consideram as aspirações do museu e 
seu propósito de relevância no cenário 
local e nacional. 

para 2015, ainda permanece o 
desafio conjunto de olhar para o 
contrato de gestão não apenas 
como um documento com metas e 
obrigações legais, mas também como 
um compromisso que vai além do 
uso correto do recurso público, dos 
resultados e da transparência. 

com a consolidação da governança em 2014, 
temas importantes para a boa gestão do museu evoluíram 
ao longo do ano e trouxeram um melhor entendimento 
sobre as atribuições dos conselhos e da equipe gestora
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conselho de administraÇão 
do instituto odeon
É um órgão estatutário, que responde 
pela administração do instituto odeon 
e do mar perante a lei. É responsável 
por todas as deliberações estratégicas 
da organização, pela definição das 
diretrizes globais da gestão e pelo 
monitoramento da diretoria executiva 
na execução do planejamento 
estratégico e na implementação das 
ações. para auditar as contas e avalizar 
as decisões financeiras da organização, 
conforme determina a legislação, o 
conselho de administração conta com 
o suporte do conselho fiscal.

em 2014, a entrada de dois 
novos membros no conselho de 
administração – fernando ladeira e 
eloisa elena – qualificou as áreas de 
gestão por resultados e gestão cultural. 

no período, o conselho estabeleceu 
sua primeira dinâmica anual ao criar 
uma rotina sólida com a equipe de 
executivos da odeon e ao formar um 
grupo de escuta e deliberação cada vez 
mais profissional e comprometido com 
a transparência, os resultados e a boa 
condução dos processos. 

uma ação fundamental nesse sentido 
foi a escuta ativa dos gerentes, para 
além da equipe de direção, em busca 
da plena compreensão dos desafios 
e conflitos inerentes à estratégia e 
posicionamento da instituição. uma 
deliberação importante consistiu na 
expansão das filiais do instituto, e 
sua organização estatutária para o 
crescimento desejado na gestão de 
equipamentos culturais.

conselho de administração 
do instituto oDEon
eder sá alves campos (presidente)

afonso henrique borges ferreira (vice-presidente)

edmundo de novaes gomes

eloisa elena gonçalves

fernando ladeira fernandes

mônica moreira esteves bernardi (conselheira fiscal)

governança
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conselho municipal do  
museu de arte do rio (conmar)
formado por representantes da prefeitura 
e da sociedade civil, o conmar é um braço 
do setor público no mar. tem entre suas 
atribuições acompanhar e fomentar as 
estratégias de programação, das 
atividades educacionais e da aquisição e 
conservação de acervo. também 
supervisiona, sem ingerência administrativa, 
o desempenho da organização social 
gestora e busca legitimar a gestão da 
instituição. com isso, procura facilitar a 
captação de recursos e a interação do  
mar com outros equipamentos e 
instituições públicas e privadas.

em termos práticos, o conmar é o órgão 
consultivo que legitima as escolhas 
curatoriais, ou seja, valida o conteúdo 
das exposições proposto pela diretoria 
cultural, enquanto o instituto odeon opera 
e trabalha a partir dessas escolhas, sem 
ingerência sobre seu conteúdo. dessa 
forma, o conselho tem o propósito de 
garantir uma programação relevante e 
qualificada para o público, além de olhar e 
assegurar a eficiência da gestão conduzida 
pela organização social. 

em 2014, o amadurecimento do conmar e 
o aprimoramento de suas práticas e rotinas 
trouxeram novas percepções sobre os 
limites e desafios do museu, culminando  

na construção de uma agenda mais 
equilibrada e de acordo com a estrutura do 
mar. isso trouxe um melhor entendimento 
sobre o funcionamento do museu, 
seus propósitos e capacidades. como 
resultado, já foi possível trabalhar com um 
planejamento de curto e médio prazo para 
a programação do museu, trazendo ganhos 
de eficiência e gestão, mas é preciso ir além. 

outro aspecto relevante no período foi 
a criação do comitê de patronos, grupo 
formado para ampliar a relação do mar 
com o setor privado e trazer novas 
possibilidades de parceria. a formação do 
novo órgão foi autorizada pelo prefeito 
eduardo paes, em decreto publicado em 
dezembro de 2014 no Diário Oficial do 
município. no despacho, ele outorga ao 
conmar a possibilidade de criar novos 
comitês de apoio à gestão executiva, a fim 
de fortalecer a estrutura de governança e 
facilitar a tomada de decisões. 

conselho municipal
do mar (conmar)

marcio fainziliber (presidente)

hugo guimarães barreto filho

luiz chrysostomo

pedro buarque de hollanda

ronald munk

composição do 
comitê DE patronos
andré esteves

Ângela gutierrez

José roberto marinho

nelson silva

paulo niemeyer filho

ronaldo cezar coelho
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comissão de avaliaÇão
a comissão técnica de 
acompanhamento e avaliação (ctaa) 
é vinculada à secretaria da cultura e 
tem a atribuição de avaliar e acompanhar 
as atividades e os resultados do mar por 
meio dos indicadores e metas pactuados 
no contrato de gestão. o órgão recebe 
um relatório quadrimestral elaborado 
pelo instituto odeon, que mostra o 
andamento e o desempenho dos 
indicadores. dessa forma, atua em 

conjunto com a gestão do museu ao 
apontar riscos e sugerir mudanças de 
rumo, caso necessário, para o 
cumprimento das metas estabelecidas. 
a ctaa pode recomendar ao secretário 
de cultura a rescisão do contrato.  
o prazo de vigência do contrato de 
gestão é de dois anos, renovável por 
mais dois e depois por mais um ano,  
se atingidas, pelo menos, 80% das 
metas definidas a cada período.

diretoria executiva
dividida em quatro diretorias, está à 
frente da gestão executiva do mar e 
é responsável pela coordenação de 
todas as atividades operacionais do 
museu. o diretor-presidente, carlos 
gradim, responde pela coordenação-
geral da gestão da organização, faz 
a ponte com os conselhos e a ctaa 
e representa institucionalmente o 
mar em diversos fóruns, bem como 
junto aos órgãos da prefeitura. o 
diretor cultural, paulo herkenhoff, é 
responsável pela curadoria do museu, 
pela política de aquisição de acervo e 
pelas diretrizes das ações de educação 
e da escola do olhar. o diretor de 
projetos e gestão, tiago cacique, tem 

a função de implantar e garantir a 
execução da cultura de planejamento 
e gestão por projetos na organização. 
em sua diretoria, estão as gerências 
de conteúdo e de educação, que 
trabalham em parceria com a diretoria 
cultural na definição das diretrizes e 
respondem pela execução do programa 
de exposições, das atividades culturais 
e de educação (incluindo a escola 
do olhar); a gerência de relações 
institucionais, que acompanha as ações 
de captação de recursos e mantém 
relacionamento com os patrocinadores 
do museu; e a de comunicação, 
responsável pelas estratégias e ações 
do mar nesta área.

o desafio ainda 
é olhar para 

o contrato de 
gestão como um 

compromisso 
que vai além do 
uso correto do 

recurso público

governança
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o diretor administrativo-financeiro, 
luiz guimarães, por sua vez, 
coordena as atividades das gerências 
administrativo-operacional e 
de produção e responde pela 
gestão financeira, de pessoas e de 
fornecedores; pela manutenção dos 

prédios e da infraestrutura; pelo  
setor jurídico; pela segurança; e 
também pela produção e logística  
das exposições e eventos do mar, 
sempre em conjunto com a diretoria 
cultural e as gerências de conteúdo  
e de educação. 

organograma do mar

secretaria municipal 
de educação

secretaria municipal 
de cultura

comissão tÉcnica de 
acompanhamento 

e avaliação

conselho 
fiscal

cÂmara 
municipal do 

rio de Janeiro

prefeitura do rio de Janeiro

equipe mar

 instituições mantenedoras, de fiscalização, diretriz técnica ou aconselhamento político estratégico do mar
 estrutura de governança e de gestão do instituto odeon que respondem pelo mar e por todos os projetos do instituto
 estrutura de gestão do mar

organograma do mar

diretoria-geral

conselho 
do mar

conselho de 
administração

fundação
roberto 
marinho

ministÉrio 
da cultura

ibram
cdurp

tcm

gerência de 
produção

gerência de 
comunicação

gerência de 
relações 

institucionais

gerência de 
educação

gerência de 
conteúdo

gerência
administrativo-

-operacional

diretoria 
administrativo-financeira

diretoria de 
proJetos e gestão

diretoria 
cultural

comitê de 
patronos
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gestão

o compromisso do instituto odeon 
com a gestão de bens públicos vai 
além do uso correto de recursos, da 
transparência nos processos e das 
obrigações legais. a organização busca 
a reflexão permanente de suas ações 
e de seu modelo de gestão, a fim de 
criar uma cultura propositiva com seus 
parceiros sobre as possibilidades de 
gerir um equipamento cultural.

ao longo de 2014, essa busca se 
materializou em diversas ações e ajudou 
a consolidar processos e mecanismos de 
gestão. foi um ano de monitoramento 
e entrega, de formação de cultura 
organizacional, de avanços e desafios. 
de entender a dinâmica do museu, seu 
espaço físico e, principalmente, aonde ele 
quer e pode chegar. 

em 2014, as operações do mar se 
estenderam pela primeira vez ao longo 
de um ano calendário completo, de 
janeiro a dezembro, uma vez que sua 

inauguração ocorreu em março de 2013. 
em um período marcado ainda por 
grandes eventos como a copa do mundo 
e as eleições presidenciais, o cenário 
exigiu planejamento, atenção e cuidado 
redobrados. nesse sentido, a celebração 
do termo aditivo que prorrogou o 
contrato de gestão por mais dois anos 
foi importante para alinhar indicadores 
e metas que se mostraram sub ou 
superestimados no primeiro acordo.  
o museu encerrou o período com 
números consistentes e alguns desafios 
a serem superados, como mostram os 
quadros nas páginas 36 e 38. 

as metas de exposições realizadas, 
satisfação dos visitantes e público 
atendido em visitas educativas foram 
atingidas. o número total de visitantes 
em 2014 – 207 mil pessoas –, por outro 
lado, ficou aquém do estabelecido no 
contrato de gestão. existem alguns 
indícios sobre os motivos que levaram 
a esse desempenho, mas o tema ainda 

o ano de 2014 foi importante para o melhor entendimento 
da dinÂmica do museu e das diversas possibilidades que 
sua proposta oferece. foi um período de monitoramento, 
formação de cultura e muitas entregas
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merece uma avaliação mais profunda 
dos conselhos e da equipe executiva 
do instituto odeon. algumas questões 
que podem ter influenciado o indicador 
envolvem as obras da operação  
porto maravilha, que culminaram 
com um trânsito intenso na região e 
dificultaram o acesso ao museu; a copa 
do mundo, que motivou o fechamento 
do mar em dias de jogos da seleção 
brasileira e concentrou o interesse de 
boa parte da população; a programação 
oferecida, o conteúdo e a atratividade 
das exposições.

essas possibilidades não minimizam, 
porém, os esforços e as iniciativas de 
ativação para atrair o público visitante. 
alguns exemplos são as atividades 
promovidas no dia das crianças, que 
se estenderam pelo fim de semana 
e registraram um bom número de 
frequentadores, o verão no mar, que 
abriu as portas do museu até mais tarde 
e ofereceu apresentações musicais 
gratuitas para o público, além de 
diversas outras ações de gratuidade para 
servidores públicos, taxistas e familiares 
de estudantes, por exemplo.   

na área financeira, o mar mostrou 
resultados sólidos no período. a receita 
com patrocínios chegou a 36% do total 
de recursos obtidos pelo museu, 
totalizando mais de r$ 8 milhões,  

e o número de ações realizadas em 
parceria com outras instituições 
também superou a meta. por outro 
lado, esse desempenho pode ter 
impactado negativamente no 
percentual da receita operacional –  
que advém da bilheteria, da locação  
de espaços para eventos e da cessão 
onerosa da loja, café e restaurante 
instalados no museu – que se manteve 
abaixo do estipulado para o período 
(5% sobre o total de receitas). 

ainda, cabe ressaltar que ações 
específicas para alavancar público 
resultaram em um índice de gratuidade 
em torno de 60% dos ingressos,  
acima da meta de 50%. além disso,  
a nova política de cotas e contrapartidas, 
que disponibiliza mais espaços da escola 
do olhar para patrocinadores, bem como 
o aumento das atividades de educação, 
provocaram um crescimento na taxa de 
ocupação das salas, diminuindo assim  
a capacidade de locação desses espaços 
para terceiros. 

em relação aos repasses da prefeitura, 
a assinatura de termo aditivo em 2014 
prevê a liberação de r$ 24 milhões no 
próximo biênio – mesmo valor do 
contrato anterior. um segundo aditivo, 
no valor de r$ 4 milhões, foi negociado  
entre a prefeitura do rio de Janeiro  
e o instituto odeon. 

o instituto 
odeon busca 
a reflexão 
permanente  
de suas ações  
e do próprio 
modelo de 
gestão
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gestão

tabela com os indicadores do museu,  
baseados no contrato de gestão 2014/2016

inDicaDor rEsultaDo 2013 mEta 2014 rEsultaDo 2014 status 

acervo    
% de itens do acervo do MAR inventariados (museográficos, bibliográficos, arquivísticos) - 100% 96% não cumprida
% de itens do acervo do MAR catalogados (museográficos, bibliográficos, arquivísticos) 7% 30% 32% cumprida

programação Expositivo e programação cultural    
número de exposições realizadas 13 10 13 cumprida
número de público no MAR 327.154 220.000 207.119 não cumprida
% de gratuidade dos visitantes 55% 50% 61% cumprida
% de satisfação dos visitantes com o programa expositivo - 80% 88% cumprida

programa Educativo e acessibilidade     
número de público atendido por visitas educativas 40.199 40.000 44.460 cumprida
número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante 34.074 32.000 35.701 cumprida
% de satisfação do público com as visitas educativas - 80% 93% cumprida
número de atividades da Escola do Olhar 155 84 406 cumprida
número de público participante de atividades da Escola do Olhar (E.O) 8.349 4.700 25.574 cumprida
% de satisfação do público com atividades da Escola do Olhar (E.O) - 80% 95% cumprida
número de atividades da E.O voltadas para professores 60 42 118 cumprida
Total de público participante da E.O com perfil de professores 2.137 2.400 2.702 cumprida
número de atividades da E.O em parceria com universidades 26 5 70 cumprida
número de público nas atividades em parceria com universidades 1.083 800 2.803 cumprida
número de pessoas inscritas no programa vizinhos do MAR 840 2.000 2.595 cumprida
número de visitas dos vizinhos do MAR 866 1.100 808 não cumprida

mar em números
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inDicaDor rEsultaDo 2013 mEta 2014 rEsultaDo 2014 status 

acervo    
% de itens do acervo do MAR inventariados (museográficos, bibliográficos, arquivísticos) - 100% 96% não cumprida
% de itens do acervo do MAR catalogados (museográficos, bibliográficos, arquivísticos) 7% 30% 32% cumprida

programação Expositivo e programação cultural    
número de exposições realizadas 13 10 13 cumprida
número de público no MAR 327.154 220.000 207.119 não cumprida
% de gratuidade dos visitantes 55% 50% 61% cumprida
% de satisfação dos visitantes com o programa expositivo - 80% 88% cumprida

programa Educativo e acessibilidade     
número de público atendido por visitas educativas 40.199 40.000 44.460 cumprida
número de público atendido por visitas educativas com perfil de estudante 34.074 32.000 35.701 cumprida
% de satisfação do público com as visitas educativas - 80% 93% cumprida
número de atividades da Escola do Olhar 155 84 406 cumprida
número de público participante de atividades da Escola do Olhar (E.O) 8.349 4.700 25.574 cumprida
% de satisfação do público com atividades da Escola do Olhar (E.O) - 80% 95% cumprida
número de atividades da E.O voltadas para professores 60 42 118 cumprida
Total de público participante da E.O com perfil de professores 2.137 2.400 2.702 cumprida
número de atividades da E.O em parceria com universidades 26 5 70 cumprida
número de público nas atividades em parceria com universidades 1.083 800 2.803 cumprida
número de pessoas inscritas no programa vizinhos do MAR 840 2.000 2.595 cumprida
número de visitas dos vizinhos do MAR 866 1.100 808 não cumprida
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inDicaDor rEsultaDo 2013 mEta 2014 rEsultaDo 2014 status 
 
comunicação e imprensa     
número acumulado de inserções sobre o Museu de Arte do Rio 
em veículos de comunicação, públicos e privados, e por meio de mídia espontânea 473 400 2.045 cumprida
número de seguidores nas mídias sociais 32.279 40.000 65.599 cumprida
número de visitantes no website do museu 194.260 250.000 284.543 cumprida
número de publicações produzidas 7 4 6 cumprida

captação de recursos e relacionamento     
% de receita operacional (bilheteria, locação, cessão onerosa) / total 6% 5% 4% não cumprida
% de receita de patrocínios / total 37% 20% 36% cumprida
número de pessoas cadastradas no programa Amigos do MAR - 500 1.584 cumprida
número de ações realizadas pelo MAR em parceria com outras instituições 55 30 185 cumprida

gestão e infraestrutura     
% de satisfação do público com serviço prestado - 80% 90% cumprida
% de colaboradores do MAR que são moradores do entorno 12% 7% 8% cumprida
% de colaboradores que receberam treinamento 100% 10% 12% cumprida

gestão

tabela com os indicadores do museu,  
baseados no contrato de gestão 2014/2016*

mar em números

*O dESEMpEnhO GLOBAL ALcAnçAdO EM 2014, cALcuLAdO pELA SOMA dOS RESuLTAdOS IndIvIduAIS dE cAdA META MuLTIpLIcAdOS pELO SEuS  
pESOS (pAcTuAdOS nO cOnTRATO dE GESTÃO), fOI dE 9,75, BEM AcIMA dOS 8,0 ExIGIdOS cOMO pOnTuAçÃO MínIMA pELO cOnTRATO.
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inDicaDor rEsultaDo 2013 mEta 2014 rEsultaDo 2014 status 
 
comunicação e imprensa     
número acumulado de inserções sobre o Museu de Arte do Rio 
em veículos de comunicação, públicos e privados, e por meio de mídia espontânea 473 400 2.045 cumprida
número de seguidores nas mídias sociais 32.279 40.000 65.599 cumprida
número de visitantes no website do museu 194.260 250.000 284.543 cumprida
número de publicações produzidas 7 4 6 cumprida

captação de recursos e relacionamento     
% de receita operacional (bilheteria, locação, cessão onerosa) / total 6% 5% 4% não cumprida
% de receita de patrocínios / total 37% 20% 36% cumprida
número de pessoas cadastradas no programa Amigos do MAR - 500 1.584 cumprida
número de ações realizadas pelo MAR em parceria com outras instituições 55 30 185 cumprida

gestão e infraestrutura     
% de satisfação do público com serviço prestado - 80% 90% cumprida
% de colaboradores do MAR que são moradores do entorno 12% 7% 8% cumprida
% de colaboradores que receberam treinamento 100% 10% 12% cumprida

vista da 
mostra 

largo Do 
paço
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gestão

comunicaÇão
a comunicação é uma área essencial 
para o mar estabelecer um diálogo 
direto com a sociedade e seus  
diversos públicos de relacionamento.  
É importante, também, para fortalecer 
o posicionamento do museu,  
consolidar sua marca e reafirmar a 
transparência de suas atividades 
perante a comunidade. 

em 2014, uma série de ações reforçou 
essa orientação. a área foi 
reestruturada e a diversificação da 
estratégia abriu espaço para o 
desenvolvimento de um trabalho com 
foco em branding e identidade visual, 
em busca da preservação do nome e da 
marca do museu. o investimento nas 
redes sociais ampliou o alcance do 
mar, e um programa editorial, dividido 
em três áreas (tradução de livros, 
catálogos e programação de 
exposições), deu origem a publicações 
relevantes do ponto de vista artístico e 
cultural. entre elas, destaque para a 
tradução de livros de autores como 
stefan andriopoulos, andreas huyssen 
e philippe-alain michaud, lançados em 
outros países e até então sem versão 
para o português. ainda, vale destaque 
para a realização de dois catálogos: 
Pororoca – A Amazônia no MAR, 
organizado por paulo herkenhoff,  

e Pernambuco Experimental, 
organizado por clarissa diniz.

nas redes sociais, o museu atingiu um 
número expressivo de pessoas com  
seu perfil no facebook, twitter, 
instagram e Youtube. as citações  
sobre o mar em jornais, revistas e sites 
totalizaram 2.045. as inserções da 
instituição em veículos de comunicação, 
incluindo mídia espontânea, somaram 
91.300 cm2, o equivalente a 
r$ 32.331.148,91 se o mesmo espaço 
fosse comprado como publicidade. 

ainda na área de comunicação, um 
trabalho, iniciado em 2014 por uma 
empresa especializada, está levantando 
a imagem que pessoas de diferentes 
perfis têm do museu. a partir das 
informações coletadas, o objetivo é 
traçar planos de ação com foco em 
branding e reputação. no período, 
também foi desenvolvido um sistema 
de identidade visual para o mar que se 
constitui como o segundo passo no 
processo de gestão da marca do 
museu, após a criação de seu manual.  
o sistema visa fortalecer a marca da 
instituição, mantendo sua integridade e 
possibilitando reconhecimento imediato 
do museu em todos os materiais de 
divulgação com foco na unidade.

o investimento 
em comunicação 
deu fôlego para 

o fortalecimento 
da marca e do 

posicionamento 
do museu
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em 2014, também foi observado o 
crescimento do número de acessos 
ao site do museu, mensurado pelo 
Google Analytics. a meta de 250 mil 
visualizações foi ultrapassada e,  
em 31 de dezembro, o total de 
visitantes no ano foi de 284.543. 
estima-se que esse desempenho  
seja resultado de várias ações, 
tais como: o cuidado com o 
desenvolvimento do conteúdo do site 
ao longo do ano, aplicando técnicas 
de seo (search Engine Optimization), 
que permite um bom posicionamento 
do website na busca orgânica do 
google; a divulgação do endereço do 
site nas peças impressas do mar; o 
link para diversas páginas do site nas 
redes sociais, principalmente referentes 
às vagas de trabalho; a reformulação 
da seção “educação”, facilitando o 
entendimento das diversas atividades 
da escola do olhar; a divulgação 
de algumas ações entre setembro 
e dezembro, como o “passeio de 
machado”, a comemoração do dia das 
crianças e o verão no mar;  
e o lançamento da seção multimídia, 
que organizou em uma página  
todo o conteúdo audiovisual  
produzido desde a inauguração 
do museu, com a possibilidade de 
download das fotos. 

/museudeartedorio

@museuarterio

/museudeartedorio

/museudeartedorio

3.776
seguidores no instagram

35.867
seguidores no YoutubE

65 mil
seguidores no facEbook

2.046 
seguidores no tWittEr

284 mil visitantes 
no sitE

o mar na rede
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público interno
o mar encerrou 2014 com 148 pessoas 
em seu quadro funcional. dessas,  
45% compõem as equipes de receptivo 
e monitoria e 8% são moradores 
do entorno – índice acima da meta 
estipulada no contrato de gestão.  
ainda assim, existe o desafio de 
incorporar pessoas da comunidade 
local em cargos mais altos na 
hierarquia e engajá-las em uma cultura 
organizacional que traduza a proposta 
de um museu diverso e acolhedor. 

algumas ações nesse sentido foram 
adotadas em 2014, a fim de estabelecer 
um diálogo mais direto com o público 
interno e despertar o sentimento de 
pertencer em um número cada vez 
maior de funcionários. um grupo de 
trabalho com representantes de todas 
as áreas foi criado para pensar nas 
melhores alternativas para abrir esse 
diálogo. algumas iniciativas já foram 
adotadas a partir dessa proposta, 
como as visitas mediadas para 
colaboradores e as ações voltadas para 
suas famílias. outro passo importante 
foi qualificar e potencializar as áreas 
de convivência, de modo que todos se 
apropriem desses espaços e construam 
uma relação mais estreita com a 
instituição e outros colaboradores. vale 
mencionar, ainda, as reuniões mensais 

que concentram todos os funcionários, 
com a intenção de abrir um canal 
informativo, de relacionamento 
e aproximação entre as equipes.
no período, a comunicação interna 
também foi melhorada e ampliada,  
com quadros de aviso, comunicados 
por e-mail e convites para ações 
diversas, entre outras.

para 2015, está prevista a elaboração 
de relatórios com ações propositivas,  
a serem entregues para a diretoria.  
o objetivo é criar planos de ação 
voltados para o engajamento dos 
funcionários e disseminação de uma 
cultura alinhada à missão e aos valores 
do museu. 

gestão

ações para o 
público interno 

buscaram 
fortalecer o 
diálogo e o 

sentimento de 
pertencer dos 

funcionários
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relacionamentos e parcerias 

o fortalecimento do vínculo com outras instituições e a criação de novas parcerias é um 
direcionamento estratégico imprescindível para um museu propositivo como o mar. ao longo de 
2014, essa orientação levou ao desenvolvimento de projetos em diferentes frentes de atuação e 
culminou com a ampliação de uma rede que já começa a trazer resultados positivos. 

a expectativa é de que, já em 2015, o número de parceiros na iniciativa privada dobre. além de gerar 
benefícios mútuos, o fortalecimento dessa relação também tem um impacto direto na captação de 
recursos, especialmente por meio de patrocínios diretos e leis de incentivo à cultura. 

três fatores principais contribuíram para esse desempenho: a austeridade na gestão do mar, com 
indicadores e metas claras e definidas, foco no resultado e na prestação de contas (o que acaba sendo 
um diferencial importante para um equipamento cultural); o início de um trabalho de atendimento 
direcionado especificamente para os parceiros, com o objetivo de zelar pelo bom relacionamento entre 
as partes e assegurar todas as contrapartidas oferecidas pelo museu; e a revisão e ampliação da política 
de cotas e contrapartidas, visando à renovação das parcerias e ao aumento dos valores aportados. 

em 2014, o museu também lançou seu programa de relacionamento com pessoas físicas, ao colocar 
em prática a primeira fase do projeto amigos do mar. trata-se de uma ação estruturada a partir de 
encontros com outros agentes, para discutir os atuais programas de captação e fidelização de visitantes 
e doadores. no amigos do mar, o valor arrecadado é destinado para complementar atividades 
educativas do mar – que são sempre gratuitas –, com o objetivo de manter um relacionamento próximo 
com o público e engajá-lo em uma causa que traz benefício para os próprios frequentadores do museu. 
os doadores recebem e-mails personalizados, convites para as exposições e um balanço das atividades 
e visitas educativas, além de informações gerais sobre o museu. as doações são feitas na bilheteria, 
de maneira espontânea, e variam de r$ 8 a r$ 80. na segunda fase, a ser lançada em 2015, a ideia é 
aumentar a arrecadação e fidelizar, por meio de grupos de interesses 
específicos e/ou benefícios exclusivos. 
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visita EDucativa  
de alunos de 

escola municipal 
do rio de Janeiro
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contEúDo
E acErvo

vista  
da exposição 
pororoca – a 
amazônia no mar



“um museu que 
pense o brasil 

contemporâneo de 
forma múltipla, e sem 

centros de poder 
institucionalizados 

sobre a arte, precisa 
caminhar por 

vias transversais 
e compor seus 

circuitos”
paulo hErkEnhoff, 

diretor cultural do mar

contEúDo
E acErvo
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Desde a primeira exposição, o mar busca 
a articulação das dimensões históricas, 
simbólicas e imaginárias de questões 
e temas específicos, sem se prender 
necessariamente a um estilo, época ou 
natureza artística. essa proposta envolve 
o modelo de organização do acervo 
e se estende às chamadas exposições 
transversais, que criam narrativas e 
conexões entre diferentes linguagens 
e períodos. na prática, isso se traduz 
em uma multiplicidade de perspectivas 
que pode reunir obras contemporâneas, 
artefatos antigos, objetos, vídeos, 
documentos históricos, brinquedos e até 
lembranças turísticas no mesmo espaço. 

essa vocação consolidou-se em 
2014, com consequências diretas na 
programação e no crescimento da 
coleção. duas exposições ilustram bem 
a ideia de transversalidade do programa 
curatorial. a exposição Do Valongo à 
favela tem como tema central a zona 
portuária do rio e reúne instrumentos 
recreativos dos escravos que trabalharam 
na região, quadros do século 19 e obras 
contemporâneas, entre outras peças. em 

Pororoca - A Amazônia no MAR, cerca de 
500 itens das mais variadas linguagens 
e estilos artísticos tomaram duas salas 
para mostrar a amazônia sob diferentes 
pontos de vista.

a diversidade de temas e possibilidades 
abertas na área de conteúdo também 
atende ao compromisso do mar de 
trabalhar com questões atuais e o coloca 
entre duas esferas: a do pensamento 
crítico sobre a cidade do rio de Janeiro 
(que tem um andar permanente dedicado 
a ela) e, simultaneamente, a do olhar para 
o brasil e o mundo, como mostra boa 
parte das 13 exposições realizadas em 
2014 (leia mais sobre a programação do 
ano da página 50 a 53). duas delas foram 
selecionadas entre as 10 principais mostras 
do ano, em artigo publicado no jornal  
O Globo (Pororoca – A Amazônia no MAR 
e Museu do Homem do Nordeste).

as exposições realizadas no mar são 
definidas pela diretoria cultural e passam 
pela validação dos membros do conmar.  
o instituto odeon acompanha o processo  
e trabalha a partir dessas definições. 

proposta curatorial

o mar não se prende a um estilo, Época ou natureza 
artística. sua proposta É explorar as dimensões históricas, 
simbólicas e imaginárias de temas específicos
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vista da exposição  
Do valongo à 

favEla: imaginário 
E pErifEria
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coleção

o crescimento significativo da coleção 
do mar em 2014, por meio de doações e 
aquisições a partir das próprias exposições, 
é uma conquista que abre novas 
perspectivas e possibilidades para suas 
atividades, não apenas na área de 
conteúdo, mas também no eixo de 
educação. atualmente, o museu conta 
com mais de 16 mil obras, sendo mais de  
7 mil itens bibliográficos e 
aproximadamente 3 mil arquivísticos.  
ao todo, são 100 doadores e 60 fundos 
(cada um formado por 20 obras ou mais), 
o que permitiu a formação e ampliação 
dos chamados núcleos significativos, uma 
metodologia que orienta a taxonomia do 
acervo ao identificar os itens de acordo 
com temas específicos, e não por estilo, 
artista, época ou linguagem – como 
acontece comumente em muitos museus.

esse jeito de organizar a coleção tem uma 
relação direta com o programa curatorial 
do mar e segue o mesmo princípio das 
exposições transversais, ou seja, reunir 
peças e obras de linguagens distintas, mas 

que conversam entre si. os núcleos 
significativos também mudam e se 
transformam ao longo do tempo, à medida 
que o acervo incorpora novas obras.  
assim, podem abordar assuntos diversos, 
como urbanismo e escravidão, além de 
abrigar variações estéticas que vão do 
colonial ao contemporâneo. 

essa metodologia de organização também 
reforça uma identidade que o mar busca 
diariamente: a de ser um museu de 
processos. esse conceito compreende a 
ideia de algo contínuo, que não se limita a 
um evento em si ou a um período restrito 
de tempo. tudo tem uma consequência e 
gera novas possiblidades. dessa forma, uma 
exposição contribui para o crescimento do 
acervo, que leva à criação de um núcleo 
significativo, que pode dar origem a uma 
outra exposição, um seminário, um curso ou 
um livro. É um pensar no longo prazo que 
estabelece um vínculo entre as várias 
atividades do museu e contribui de modo 
preponderante para a relação estreita e 
indissociável entre cultura e educação.

o crescimento do acervo É uma busca permanente do mar, 
seJa por meio de doações seJa por aquisições. alÉm de 
trazer novas perspectivas para a produção curatorial,  
tambÉm contribui para ampliar as atividades de educação
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ainda sobre o acervo, um avanço 
importante em 2014 foi a inventariação de 
96% dos itens da coleção. apesar do 
esforço empreendido por toda a equipe, 
uma das razões que levaram ao não 
cumprimento diz respeito ao volume de 
doações aceitas em 2014 sem a 
possibilidade de previsão/planejamento – 
que pode ser minimizado com uma política 
de formação de acervo. o próximo passo é 
sistematizar a dinâmica de inventariação 
das doações, uma vez que essas 
aquisições são constantes, e a catalogação 
dos itens é um trabalho complexo já 
iniciado em 2014. 

um desafio importante para o próximo 
período é solucionar a questão da reserva 
técnica, espaço onde os itens do acervo 
são mantidos, já que o local concebido no 
projeto inicial do mar está totalmente 
ocupado com os atuais itens da coleção. 
existe a possibilidade de estendê-la para 
salas específicas da escola do olhar ou 
alugar um espaço fora das instalações do 
museu, mas essas e outras alternativas 
ainda estão sendo analisadas pelas equipes 
responsáveis, e discutidas com o conmar. 

a solução para a reserva técnica 
também passa pela elaboração da 
política de formação de acervo e 
envolve outras questões, relacionadas 
ao projeto museológico do mar e a 
interesses diversos. 

exposição 
Encontro DE 

munDos
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largo do paÇo
21/1/2014 a 13/4/2014

fundo fátima zorzato e ruy souza e silva

no dia de são sebastião, padroeiro do rio de 

Janeiro, o mar recebe a generosa doação rea-

lizada por fatima zorzato e ruy souza e silva, 

de são paulo. como parte da exposição ima-

ginaRio, trata-se de um precioso conjunto de 

imagens da praça 15, que durante três séculos 

foi espaço político e sítio urbanístico de invul-

gar importância na história do brasil.

as imagens foram cuidadosamente seleciona-

das pelo colecionador e bibliófilo ruy souza 

e silva para a instituição. em atuação como 

curador erudito e especialista esmerado, o 

benfeitor do museu reuniu desde a mais an-

tiga imagem conhecida desta região do rio 

de Janeiro, uma gravura de 1599, feita a par-

tir do desenho deliciosamente fantasioso de 

oliver van noort, até fotografias do século xx 

por marc ferrez, augusto malta e a. ribeiro. 

o histórico de registro visual do antigo lar-

go do paço é um capítulo do urbanismo do 

rio de Janeiro, um dos focos da coleção e da 

programação de mostras, cursos e debates 

do mar. a doação configura-se, ademais, um 

documento especial do próprio país, pois esse 

talvez seja o sítio mais bem representado vi-

sualmente ao longo de séculos da vida social.

encontro de mundos
18/2/2014 a 25/5/2014

paulo herkenhoff

a exposição celebrou o primeiro aniversário 

do mar e reuniu, pela primeira vez, as obras 

doadas à instituição para homenagear seus 

benfeitores na formação do acervo. abrigou 

mais de 160 peças de artistas como aleijadi-

nho, guinard, vik muniz, mestre valentim, ione 

saldanha e raul mourão. 

o ponto de partida foi a instalação modernismo 

shamânico, de sergio vega, que representou o 

meio ambiente, os tempos culturais, a música, a 

arquitetura moderna, o design, a tecnologia, as 

instituições de arte, as tradições populares e a 

vida social do brasil. Juntamente com a tape-

çaria do século xvii, de albert eckhout, chama-

da O Combate dos Animais – A Anta e a Onça 

(série As Pequenas Índias), a obra articulou o 

encontro dos visitantes com os diversos mun-

dos abrigados na coleção. a ideia dos núcleos 

significativos estava evidente: rearticuladas en-

tre si em termos simbólicos, as obras criaram 

sentidos e vínculos únicos, pensados sob os 

mais diversos pontos de vista.  

deslize <surfe skate>
14/1/2014 a 27/4/2014

raphael fonseca

surfe e skate são o norte e o sul desta exposição 

que reuniu 120 obras envolvendo fotografias, pin-

turas, objetos, desenhos e videoinstalações, entre 

outros suportes. ambos os esportes são vistos em 

uma perspectiva histórica, mas sem a pretensão 

do esgotamento. informações e imagens foram 

selecionadas a partir de um arco temporal que vai 

de 1778, quando são feitos os primeiros desenhos 

dos habitantes do havaí a surfar, até discussões 

públicas sobre o lugar dessas atividades no brasil.

além de situações em que a dança dos movi-

mentos aparece em sua literalidade, outras pro-

posições artísticas lidam com a visualidade de 

modo mais transversal; prancha e shape podem 

ser vistos como formas escultóricas, assim como 

as ondas do mar e sua espera são ladeadas pela 

ruidosa disseminação de papéis colados pelas su-

perfícies das cidades. ou, nas palavras do skatista 

e colecionador eduardo Yndyo, “tudo que desliza 

fascina, quando o deslizar pode ser controlado, aí 

apaixona”. uma fascinação que experimentamos 

em nossa imaginação até alcançarmos a única 

certeza de qualquer deslize: a queda.

exposições
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experimentando  
pernambuco 
experimental
15/4/2014 a 25/5/2014

clarissa diniz e paulo herkenhoff

o processo de criação de artistas 

experimentais de pernambuco é 

o ponto de partida para um la-

botarório de experimentações no 

mar. os procedimentos criativos 

de obras de José cláudio, paulo 

bruscky, montez magno, daniel 

santiago, lula cardoso ayres, 

raul córdula e Jomard muniz de 

britto – pertencentes à coleção 

mar – foram experimentados 

pelo público nesta exposição 

participativa, como um modo de 

ativar e reinventar a força dessa 

produção artística.

cada dia meu 
pensamento  
É diferente
18/3/2014 a 13/4/2014

mão na lata – redes da maré

como parte da exposição imagi-

naRio, reúne imagens realizadas 

por jovens moradores da maré, 

participantes do projeto mão na 

lata, inspirados em contos e crô-

nicas de machado de assis. os 

conflitos éticos, os dilemas mo-

rais e a crítica mordaz encontra-

dos nos contos do escritor servi-

ram para discutir muitos aspectos 

da experiência humana, fazendo 

que o grupo de adolescentes per-

cebesse, aos poucos, que toda 

pessoa é, em alguma medida, 

personagem e autora de sua pró-

pria história. as imagens foram 

registradas com câmeras pinhole, 

feitas à mão e a partir de latas de 

leite em pó. retratam lugares do 

rio de Janeiro mencionados nos 

contos ou relacionados com a 

vida de machado, como o morro 

do livramento, onde o escritor 

nasceu. outras revelam os luga-

res por onde os jovens fotógrafos 

transitam no seu cotidiano e seus 

autorretratos. 

Josephine baker  
e le corbusier  
– um caso 
transatlântico
15/4/2014 a 17/8/2014

inti guerrero e  

carlos maria romero

a exposição apresentou obras e 

documentos sobre o encontro 

ocorrido no rio de Janeiro, em 

1929, de dois grandes persona-

gens da vanguarda modernista no 

século xx: a dançarina, cantora e 

atriz Josephine baker (1906-1975) 

e o arquiteto le corbusier (1887-

1965). ela foi a primeira estrela ne-

gra da dança no mundo e subver-

teu os padrões de seu tempo com 

o corpo nu e coreografias de mo-

vimentos selvagens e anárquicos; 

ele, um dos principais nomes da 

arquitetura moderna mundial. 

a mostra discutiu questões de gê-

nero, raça e formalidade nas artes 

por meio de cerca de 400 peças, 

entre instalações, fotografias, dese-

nhos, pinturas, documentos, filmes 

e performances de artistas brasilei-

ros e internacionais, incluindo o 

próprio le corbusier. as peças ocu-

param um total de 600 m2 do pavi-

lhão de exposições.

eu como você 
13/5/2014 a 20/7/2014

paulo herkenhoff  

e grupo empreza

dando continuidade ao projeto 

de abrir as portas para jovens ar-

tistas que vivem fora do eixo rio-

-são paulo, o mar recebeu uma 

retrospectiva do coletivo goiano 

grupo empreza, que há 13 anos 

se dedicada a pensar o corpo, a 

performance e as construções 

simbólicas. dividida em duas 

salas, a mostra trouxe registros 

fotográficos e filmagens de per-

formances antigas e apresentou 

21 performances de membros do 

grupo e artistas convidados. a 

exposição também ultrapassou 

as paredes do mar e se alastrou 

pela cidade. ao longo dos meses 

de exposição, o grupo ocupou 

uma residência onde artistas 

convidados puderam intensificar 

a troca de experiências e criar 

novos trabalhos. os resultados 

dessa vivência também puderam 

ser conferidos nas salas expositi-

vas do museu e nas intervenções 

e ações pela cidade.
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do valongo à favela: 
imaginário e periferia 
27/5/2014 a 1º/2/2015

rafael cardoso e clarissa diniz

a exposição toma a história de exclusão da 

região portuária do rio de Janeiro como 

ponto de partida e examina como foi sendo 

formado o imaginário cultural dessa periferia, 

por meio de sua presença na arte. a mostra 

cria um percurso desde as imagens antigas 

do lugar e das atividades ali decorridas, até 

a elaboração da favela como questão de in-

teresse da arte para muito além dos limites 

geográficos que lhe deram origem. hoje, as 

ideias de “periferia” e “periférico” são de im-

portância vital para a arte contemporânea, 

colocada aqui em diálogo crítico com vestí-

gios de um passado que vai sendo revisto e 

reinventado. a favela, em sua relação com a 

região portuária do rio de Janeiro, tem longa 

história, sendo parte fundamental dos modos 

de memória e de vida do brasil. precisa de 

visibilidade para que o respeito, devido a to-

dos, alcance também os que foram sempre 

excluídos e postos à margem.

tatu: futebol, adversidade  
e cultura da caatinga
15/6/2014 a 19/10/2014

eduardo frota e paulo herkenhoff

o mar politizou a figura da mascote da copa 

do mundo, o tatu-bola ou fuleco. a exposição 

combinou surpresas, diversão e questionamen-

to crítico ao abordar o universo simbólico do 

futebol e da caatinga, o habitat natural e exclu-

sivo desse tatu, espécie ameaçada de extinção, 

que ao virar bola para se defender torna-se pre-

sa fácil do homem. a caatinga, único bioma ex-

clusivamente brasileiro, ambiente de resistência 

e adversidade, é fonte rica de convivência entre 

culturas indígenas e vestígios coloniais nesta 

exposição representada por antonio conse-

lheiro, lampião; retirantes, rachel de queiroz, 

graciliano ramos; o cinema novo e outros. a 

mostra refletiu a diversidade cultural, a face an-

ti-heroica do futebol brasileiro, ainda que pen-

tacampeão, que surge em peladas ladeira abai-

xo ou na lama e num time que nunca marcou 

um gol. além do espaço regular, a exposição 

se espraiou pelo museu ocupando o pilotis e 

a passarela que une a escola do olhar ao pavi-

lhão de exposições. nos pilotis, grama sintética 

em todo piso, mesas de futebol totó e futebol 

de botão proporcionam atividades inusitadas 

aos visitantes. professores e alunos do instituto 

benjamin constant se juntam à equipe do edu-

cativo do mar para realizar atividades, como 

oficinas com cerâmica.

 “há escolas que são gaiolas 
e há escolas que são asas”
26/8/2014 a 11/1/2015

Janaina melo e paulo herkenhoff

nesta segunda edição da série arte e socie-

dade no brasil, o mar apresenta uma leitura 

singular de como a arte se envolve com edu-

cação. em suas origens, o acesso aos museus 

e à escola era reservado aos estratos sociais 

dominantes e circunscrito à formação e ao la-

zer das elites. no brasil, apenas no pós-guerra 

os museus ampliaram sua abertura para a so-

ciedade e a consciência de seus deveres de 

acessibilidade e universalidade. 

nesse sentido, obras de arte, documentos e 

projetos educacionais debatem os sentidos 

da educação e do lugar dito escola. o pacto 

crítico da produção artística com a educação 

está aqui concentrado em quatro núcleos: (1) 

teoria, com foco em anísio teixeira, darcy ri-

beiro e paulo freire; (2) processos, que do-

cumenta experiências da prática educacional; 

(3) dispositivos, que discute as dimensões 

de poder das estruturas educacionais; e (4) 

linguagem, que explora a relação entre fazer 

artístico, fala e escrita como campo de reco-

nhecimento das diferenças. a mostra tam-

bém homenageia a artista anna bella geiger, 

que há décadas discute dispositivos como 

cartilhas, atlas e métodos de leitura a partir 

das relações transculturais.
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guignard e o oriente, 
entre o rio e minas
11/11/2014 a 26/4/2015

priscila freire, marcelo campos 

e paulo herkenhoff 

a exposição dá continuidade ao programa cura-

torial de interesse historiográfico do museu, ao 

revisar narrativas da história da arte a fim de 

problematizar suas eventuais simplificações 

e ativar sua dimensão crítica. a singularidade 

da contribuição de alberto da veiga guignard 

para a modernidade da arte produzida no bra-

sil também passa por seu interesse pela china. 

enquanto grande parte dos artistas modernos 

do país cultivou um diálogo com referências do 

Japão, guignard mostrou-se prolífico em conce-

ber sua obra a partir da interlocução com a arte 

chinesa, entrecruzada com a estética colonial 

que marca seu lugar de atuação, minas gerais, 

bem como sua formação sensível, igualmente 

interpelada pela paisagem do rio de Janeiro. 

a mostra reúne pinturas, desenhos, objetos, docu-

mentos, gravuras e outras peças que estabelecem 

diálogos capazes de sublinhar a riqueza da troca 

entre a pintura desse artista brasileiro e as referên-

cias da arte e da iconografia oriental, percorrendo 

o fértil campo do barroco brasileiro – e, de modo 

mais amplo, da estética colonial. para além de uma 

filosofia da paisagem, trata-se de um conjunto de 

obras que nos alerta para as políticas da represen-

tação e da imagem, que, hoje, constituem um dos 

cernes da vida simbólica de uma sociedade.

museu do homem do nordeste
16/12/2014 a 22/3/2015

clarissa diniz e paulo herkenhoff

nesta exposição, o artista Jonathas de an-

drade – alagoano radicado no recife – reúne 

18 obras suas (várias delas inéditas, concebi-

das especialmente para a mostra) e 74 peças 

da coleção fundação Joaquim nabuco (parte 

dos acervos do centro de estudos da história 

brasileira – cehibra e do museu do homem do 

nordeste), da fundação gilberto freyre e do 

instituto lula cardoso ayres. são instalações, 

vídeos, fotografias, pinturas, grafites, objetos 

e documentos que, articulados, tensionam os 

estereótipos de masculinidade e outras ideias 

preconcebidas normalmente vinculadas à re-

gião que foi berço da colonização portuguesa 

no brasil. nesse contexto, o artista se move 

com um raro sentido crítico, político e inte-

lectual. o projeto expográfico, desenvolvido 

para despertar no visitante a sensação de es-

tar vendo um museu dentro de outro, tira as 

obras da parede e as coloca em um mobiliário 

especialmente criado para a mostra.  museu 

do homem do nordeste ocupou totalmente 

o primeiro andar do mar e integrou o proje-

to curatorial do mar que tem como objetivo 

abrir espaço para artistas que vivem e têm sua 

produção focada fora do eixo rio-são paulo.
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pororoca – a amazônia  
no mar
9/9/2014 a 23/11/2014

paulo herkenhoff

com cerca de 500 objetos doados por mais 

de 50 pessoas, a coleção de arte do mar so-

bre a amazônia é hoje o mais completo acervo 

do gênero fora da região. cobre uma diversi-

dade cultural que atravessa a tradição dos po-

vos indígenas, o ribeirinho e a modernidade, 

retratando dois séculos e meio de história crí-

tica em instalações, pinturas, esculturas, foto-

grafias, artes gráficas e decorativas, vestuário, 

mapas e objetos arqueológicos. com base 

nesse material, a exposição apresentou um 

olhar analítico e não cronológico de universos 

e tempos culturais, desde as diversas etnias 

indígenas à realidade dos centros urbanos 

da região. entre os registros históricos, foram 

apresentados a primeira imagem publicada de 

uma seringueira e documentos pombalinos e 

imperiais sobre a região. destacam-se ainda 

brinquedos do círio de nazaré e um álbum 

com 132 aquarelas do baixo amazonas. em 

paralelo, uma série de atividades educativas 

vinculadas à exposição foram desenvolvidas 

pela escola do olhar. em 2015, será realizado 

um simpósio com intelectuais indígenas para 

definição de um programa permanente do 

museu com sua cultura.

Lu
c

IA
n

O
 O

LI
v

E
IR

A

MUSEU DE ARTE DO RIO  

5353



Workshop a foto 
nossa DE caDa Dia, 
com os alunos do 
ginásio experimental 
de arte “vicente 
licínio cardoso” (gea)
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EDucação

“A aproximação entre 
museu e escola é 

fundamental para a 
ampliação do universo 

cultural de nossos alunos, 
sendo importante no 

processo de construção 
do conceito de 

cidadania nas escolas. 
Esse movimento deve 

acontecer nos dois 
sentidos, dentro dos 

dois ambientes. É nessa 
direção que precisamos 
continuar caminhando”

hElEna bomEnY, 
secretária municipal de  

educação do rio de Janeiro 



abordagem

o mar nasceu como uma instituição 
prioritariamente voltada para a 
educação. desde o início de suas 
atividades, esse é um tema que 
estabelece uma relação direta e 
horizontal com o programa curatorial 
e busca um lugar que não se 
resume a ocupar uma esfera apenas 
contemplativa e difusora das exposições. 
ao contrário, a proposta de educação 
do mar é se apropriar das questões 
lançadas pela área de conteúdo e 
trabalhá-las com autonomia e de acordo 
com as inúmeras possibilidades que uma 
escola oferece. 

em termos práticos, isso se 
traduz em cursos, palestras, 
workshops, seminários, parcerias 
com universidades, ongs e outras 
instituições. a base desse trabalho 

é uma proposta que assegure 
invariavelmente a abertura de um 
espaço democrático e receptivo a 
todos e que busque o pensamento 
crítico sobre temas relevantes para a 
cidade e a sociedade como um todo, 
tanto do ponto de vista social e político 
quanto artístico. 

as ações do programa de educação 
se concentram na escola do olhar, 
que ocupa um dos dois prédios do 
complexo do mar e é a porta de 
entrada para qualquer visitante do 
museu. tudo começa ali. para se 
chegar ao pavilhão de exposições, é 
preciso antes atravessar o caminho 
da educação, uma dinâmica bem 
recebida pelo público e que demonstra 
o compromisso do mar com a 
interlocução entre arte e educação. 

o obJetivo na área de educação É promover atividades 
que democratizem o acesso ao espaço público e se 
apropriem das questões lançadas pela área de conteúdo, 
sem abrir mão de uma postura crítica e propositiva

RELATÓRIO DE gEsTãO 2014

56



T
h

A
LE

S 
LE

IT
E

curso de formação 
DE mEDiaDorEs 
do mar, um dos 
programas da 
escola do olhar

MUSEU DE ARTE DO RIO  

57



escola do olhar

a Escola do olhar é um espaço de 
formação continuada que se propõe a 
estimular e disseminar a sensibilidade 
e o conhecimento. compreendendo a 
educação como campo aberto a diferentes 
estímulos, ela apresenta, em seu escopo, 
atividades que se relacionam com os eixos 
do ensino formal, dedicadas a professores 
e educadores em todo o arco da 
educação – da infantil à pós-graduação.  
da mesma forma, busca integrar-se 
a rotinas e desafios de um processo 
educativo que aconteça também além 
dos muros da escola, tendo sempre como 
mote a arte e a cultura visual.

o ano de 2014 foi importante para 
fortalecer essa marca e reafirmar a 
escola do olhar como um espaço 
dedicado à cidade do rio de Janeiro 
e promotor do debate público. foi 
um período de amadurecimento da 
proposta educativa do museu e de 
intensa produção; que serviu para 
consolidar a regularidade de muitas 
atividades, ao mesmo tempo em que 
permitiu a concepção de ações que 

buscam o diálogo permanente com o 
programa curatorial. 

um avanço da área em 2014 foi a 
definição de cinco eixos principais para 
a escola do olhar: o programa arte e 
cultura visual, com cursos, workshops, 
palestras e oficinas que se relacionam 
com as exposições; o programa de 
visitas; o programa de formação com 
professores; o vizinhos do mar; e o 
mar na academia. 

no primeiro eixo, um dos destaques do 
ano foi o curso de curadoria, que aborda 
as práticas curatoriais contemporâneas e 
promove também uma série de palestras 
e encontros com convidados brasileiros 
e estrangeiros. o programa tem duração 
de dois meses, e as aulas acontecem uma 
vez por semana, totalizando 24 horas. 
lançado em 2014, ofereceu 30 vagas e 
teve cerca de 250 inscrições. 

outra novidade em 2014 foi a batalha do 
conhecimento, uma ação que estimula 
a apropriação dos espaços do museu e 

o mar se abre para atividades do ensino formal e para 
proJetos que estão alÉm dos muros do museu e das 
escolas. parcerias com universidades, órgãos públicos e 
sociedade civil ampliam o diálogo entre arte e educação

44.460
visitantEs 

participaram das 
visitas EDucativas

5.784
visitantEs 

participaram das  
batalhas Do 

conhEcimEnto
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pensa a escola do olhar para além das 
salas e ateliês. o ponto alto da atividade é 
uma disputa de hip hop em que a matéria-
prima dos participantes são as próprias 
exposições do mar. depois de passar 
pelas mostras, os inscritos devem elaborar 
rimas a partir de palavras definidas por 
outros visitantes, abordando os temas e 
questões que observaram durante a visita. 
o vencedor é aquele que faz a melhor 
rima e, no final, o conteúdo da batalha 
pode gerar um curso de curta duração 
sobre a cultura hip hop. a ação aconteceu 
de março a novembro, uma vez por mês, 
e atraiu interessados de vários pontos 
da cidade. em todas as edições, mais de 

5 mil pessoas acompanharam as disputas, 
incluindo participantes e público em geral. 

esse diálogo com as exposições pode 
acontecer de várias maneiras, direta 
ou indiretamente. a mostra Josephine 
baker e le Corbusier no Rio – um 
caso transatlântico gerou debates que 
ampliaram as questões apresentadas 
no pavilhão. da mesma maneira, numa 
linha mais transversal, um recorte de 
Tatu: futebol, Adversidade e Cultura da 
Caatinga originou um curso de um mês 
sobre literatura de cordel – assunto que 
foi abordado na exposição, mas não era 
seu objeto principal. 

formaÇão 
de mediadores
ainda no primeiro eixo de educação, 
o curso de formação de mediadores 
consolidou-se em 2014 como uma 
importante ação oferecida pelo mar.  
com duração de três semanas e carga 
horária de 37 horas, ele é destinado a 
pessoas que têm interesse em se tornar 
educadores de museu e fortalece a 
ideia da instituição como um espaço 
de formação. muitos participantes são 
integrados à equipe (cerca de 80%), mas o 
objetivo maior é prepará-los para trabalhar 
em qualquer equipamento cultural.  
em 2014, o curso formou 30 pessoas. 

alguns números 
da Escola Do olhar
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entre outras atividades

30.090 estudantes da rede 
pública atendidos

74  atividades 
culturais

24 ações 
educativas



formaÇão com professores
os professores são agentes essenciais 
para o mar atingir sua missão de 
proporcionar o exercício crítico da 
cidadania e promover o olhar histórico 
e cultural sobre o patrimônio que a 
cidade do rio de Janeiro representa. em 
parceria com a secretaria municipal de 
educação, o museu oferece um conjunto 
de atividades que visa atender às 
necessidades encontradas na sala de aula 
e descobrir oportunidades educativas no 
dia a dia do trabalho desses profissionais. 

a principal ação nesse sentido é o 
curso de formação de professores, 
um grande laboratório em que são 
discutidos diversos temas relacionados 
à educação. um assunto muito 
trabalhado ao longo de 2014 foi o 
aprendizado na infância, com destaque 
para o curso de musicalização infantil. 

ao todo, mais de 2.700 professores 
participaram das atividades de 
formação no período.

outro destaque é a parceria com o instituto 
desiderata, organização voltada ao 
trabalho de temas como mídia e educação, 
que resultou em um grande seminário no 
início de 2014 e em workshops mensais 
sobre escola e juventude. os eventos 
abordaram assuntos como violência, 
conflito, corpo e sexualidade.

no período, também foi importante 
a continuidade e a reestruturação da 
parceria com a escola de formação de 
professores paulo freire, que auxilia o 
museu a divulgar suas atividades e a 
identificar o público-alvo para os cursos, 
além de contribuir para a definição de 
temas, pautas e assuntos de interesse.  

mar na academia
circulação do pensamento crítico e 
estimular a participação da universidade 
como instituição promotora da arte na 
esfera pública. 

o mar na academia evoluiu em 
2014 com uma série de atividades 

o programa mar na academia tem 
o objetivo de promover a cooperação 
entre os centros de pós-graduação de 
arte e abrir espaço para o intercâmbio 
de conhecimento em nível nacional e 
internacional. as ações visam fortalecer 
a posição do museu como espaço de 

2.702
profEssorEs 

 participaram das 
atividades da Escola 

Do olhar em 2014

escola do olhar
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para inserir o museu em uma agenda 
internacional de debates. algumas 
ações foram especialmente bem-
sucedidas nesse sentido: o ciclo de 
conferências Culturas do Passado-
Presente, de andreas huyssen;  
o programa áfrica hoje no mar, 
em comemoração ao centenário 
de nascimento do ator, intelectual 
e ativista abdias nascimento, com 
seminários, conferências e ciclos 
de cinema, entre outras atividades 
ao longo do ano; o programa 
espectro cinematográfico, que 
também compreendeu uma extensa 
programação entre setembro e 
novembro sobre teoria da imagem  
e do cinema; e o curso de marc dachy 
sobre dadaísmo, que aprofundou  
a discussão sobre diferentes aspectos 
do movimento. 

esses eventos contaram com a 
participação de especialistas brasileiros 
e internacionais e envolveram 
instituições como a universidade 
federal do rio de Janeiro (ufrJ) e a 
universidade federal fluminense (uff). 

o mar na academia também busca 
apoiar os processos de aperfeiçoamento 
dos cursos universitários de formação 
de professores de arte para o ensino 
fundamental, por meio de estágios, 
cursos de extensão, fomento à pesquisa, 

formação de acervo bibliográfico, 
publicações, colóquios e uma série de 
debates que compõem sua agenda.  
as atividades do programa podem 
ocorrer em quaisquer espaços da 
cidade do rio de Janeiro, conforme a 
adequação aos projetos propostos por 
professores, estudantes e artistas.

em 2014, o museu recebeu aulas de 
disciplinas da escola de belas artes 
em uma série de conferências que 
também foram abertas ao público. 
algumas dessas iniciativas dialogaram 
diretamente com a programação do 
mar na academia, como as aulas 
de tania rivera sobre dadaísmo e o 
pensamento de marc dachy. em ação 
semelhante do artista e professor  
cezar bartolomeu, também aberta ao 
público, ocorreram oficinas sobre  
adam frelin e melissa thorne, 
professores da state university 
of new York, e do próprio cezar 
bartholomeu na discussão de práticas 
contemporâneas do campo da arte.

essas atividades também estão 
alinhadas com a proposta do mar 
em se afirmar como um de museu de 
processos, estabelecendo conexões 
entre iniciativas que podem se 
complementar, mesmo tratando de 
assuntos diferentes (leia mais sobre 
museu de processos na página 48).
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uma reinvenÇão no programa de visitas 
 

o programa de visitas do mar tem como orientação básica a ativação de um diálogo com os 
visitantes a partir do que as exposições propõem. É mais uma conversa que estimula a reflexão 

e o questionamento sobre temas relevantes para a sociedade, e menos uma aula ou uma 
apresentação descritiva do que está ali, diante dos olhos do observador. previamente alinhadas 

com os conteúdos de interesse de escolas e professores, as visitas não têm a obrigação de 
dar conta de uma mostra inteira, mas de montar um quebra-cabeças formado pelas obras de 

diferentes exposições, de modo que se crie um espaço de escuta e troca de experiências entre 
os participantes. ou seja, elas podem ser apenas um recorte das exposições, sem respeitar 

necessariamente uma hierarquia ou ordem das obras, ou ainda a proposição do curador. 

além de estudantes das redes pública e particular de ensino, o programa de visitas também 
envolve ongs, associações e grupos diversos. em 2014, um projeto-piloto em parceria 
com a secretaria municipal de educação inaugurou visitas noturnas para os alunos do 

eJa (educação de Jovens e adultos), com foco nas unidades dos bairros próximos 
ao museu. outra iniciativa relevante no período foi a parceria com a secretaria 

municipal de desenvolvimento social (smds) no âmbito do projeto  
circulando – uma ação da prefeitura para moradores de abrigos públicos,  

em que eles visitam equipamentos culturais da cidade.

além das visitas ao museu, a parceria entre o mar e a smds também 
envolve pré-visitas de educadores ao abrigo ayrton senna, uma 

ação que visa introduzir assuntos específicos para crianças e 
adolescentes (temas que discutem o corpo, as artes e a cidade, 

por exemplo). o objetivo para 2015 é que esse trabalho 
também consolide um curso para a formação de educadores 

sociais, voltado para assistentes sociais que atuam nessas 
instituições. quatro turmas de 20 educadores já foram 

estruturadas para trabalhar com a exposição  
Do Valongo à Favela.

vista da 
exposição  
Eu como  
você

ThALES LEITE
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vizinhos do mar

o vizinhos do mar é o programa que abre um canal de diálogo com os moradores dos bairros 
próximos ao museu e incentiva a participação e o envolvimento desse público com as ações e as 
atividades da instituição. a iniciativa também oferece gratuidade em exposições e livre acesso às 
atividades do museu, a fim de criar um vínculo próximo e de confiança com os vizinhos. 

uma vez por mês, o museu promove o café com vizinhos, encontro que reúne moradores 
e pessoas que desenvolvem trabalhos na região para identificar demandas e discutir ações 
conjuntas. artistas, produtores culturais e organizações que atuam no entorno também são 
convidados. desses encontros, surgiu o projeto com os alunos do ginásio experimental de artes 
visuais (gea), da escola municipal vicente licínio cardoso, localizada nas imediações do mar.

batizada de A Foto Nossa de Cada Dia, a iniciativa foi concebida pelo grupo cidade possível, 
organização que trabalha na região com projetos culturais, e propôs aos alunos um debate sobre a 
cidade e suas transformações. ao todo, 25 crianças receberam uma máquina fotográfica analógica 
e tiveram de registrar imagens da região no seu percurso cotidiano durante três meses. em 
oficinas realizadas na escola e no museu, elas confeccionaram um livro de arte e montaram uma 
exposição no mar. professores, monitores do museu e colaboradores do cidade possível também 
participaram. muitos pais entraram no mar pela primeira vez, para conferir o trabalho dos filhos. 

apesar do sucesso da iniciativa e do envolvimento de diversos profissionais, atrair os vizinhos para 
o museu ainda é um grande desafio. em 2014, o número de cadastrados no programa aumentou – 
condição para que eles tenham acesso gratuito e participem das atividades –, mas são poucos os 
que acompanham a programação ao longo do ano. no final de dezembro, o número de inscritos no 
vizinhos do mar totalizava 2.595 pessoas, acima do estabelecido no contrato de gestão, mas as 
visitas destes ao pavilhão de exposições ficaram aquém da meta, com 
808 visitas.  

café com vizinhos, 
ação do programa 

vizinhos do mar
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“O compromisso 
com o bem público 

vai além do uso 
correto dos recursos 

e da transparência 
nos processos. Hoje 

o MAR olha para o 
longo prazo em busca 

de algo maior que 
a sustentabilidade  

financeira”
carlos graDim,  

diretor-presidente
do instituto odeon

gEstão 
financEira



gestão financeira

o controle rigoroso dos recursos 
financeiros e a adoção de uma postura 
conservadora em relação aos gastos 
necessários para a manutenção de suas 
atividades são premissas incondicionais 
para a gestão do mar. o museu conta 
com quatro fontes diferentes de recursos: 
os repasses da prefeitura do rio de Janeiro 
ao instituto odeon, conforme previsto no 
contrato de gestão; receitas operacionais –  
que incluem bilheteria, cessões onerosas 
de uso de espaços para eventos e os 
contratos permissionários do café, loja e 
restaurantes; as captações via lei federal 
de incentivo à cultura (lei rouanet) e 
outras leis de incentivo, que garantem 
isenção fiscal a empresas patrocinadoras 
de atividades culturais específicas; e as 
arrecadações diretas, que incluem as 
doações de pessoas físicas e jurídicas. 

os repasses da prefeitura são feitos 
a cada quatro meses e precisam ser 
autorizados pela secretaria municipal 
de cultura. a cdurp (companhia 

de desenvolvimento urbano da 
região do porto do rio de Janeiro), 
designada pelo poder público como o 
interveniente pagador, é responsável 
por efetuar esses repasses. as contas 
são auditadas pelo tribunal de contas 
do município do rio de Janeiro, 
conforme os procedimentos adotados 
em todas as instâncias que trabalham 
com verbas públicas, e também são 
verificadas por auditoria externa, 
contratada pelo instituto odeon. 

em 2014, o termo aditivo que prorrogou 
o contrato de gestão por dois anos 
estabeleceu o mesmo valor da minuta 
anterior, de r$ 24 milhões. um segundo 
termo, no valor de r$ 4 milhões, 
deve ser assinado ainda no início de 
2015. esses recursos são destinados 
ao custeio de despesas relativas ao 
funcionamento e à operação do museu 
e incluem gastos com a manutenção dos 
prédios e da infraestrutura, segurança e 
custos de pessoal, entre outros. 

em 2014, o mar investiu no relacionamento com públicos 
estratÉgicos e expandiu sua visão de longo prazo. 
tambÉm ampliou políticas para fortalecer a estrutura de 
captação e trazer novas possibilidades de patrocínio
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atualmente, os repasses da administração 
municipal são a principal fonte de receita 
do mar e responderam, em 31 de 
dezembro de 2014, por 60% do total de 
entradas do museu (veja gráfico).  
as áreas-fim (exposições, atividades 
culturais e educativas) são custeadas 
pelos patrocínios e doações diretos ou via 
leis de incentivo, que compõem a segunda 
fonte mais importante do mar (36%), 
seguida pelas receitas operacionais (4%).

os recursos provenientes de patrocínios 
representam ainda a alternativa mais 
promissora para o mar diversificar suas 
fontes de receita e reduzir a dependência 
dos repasses da administração municipal. 
esse direcionamento encontra respaldo 
no contrato de gestão e constitui um 
meio imprescindível para a realização das 
atividades-fim.

nesse sentido, 2014 foi um ano em 
que o mar investiu continuamente 
no relacionamento com públicos 
estratégicos e no fortalecimento de sua 
estrutura de captação. a contratação 
da agência levisky negócios e cultura 
(lnc), aprovada em consenso pelo 
conselho de administração do instituto 
odeon e legitimada pelo conmar, 
colocou o conceito de sustentabilidade 
financeira* como uma das prioridades  
na gestão do museu. 

o primeiro passo foi expandir a 
perspectiva de longo prazo e a visão 
sobre as possibilidades de patrocínio, 
de modo que o mar trabalhe com um 
horizonte maior em seu planejamento 
financeiro e reduza a dependência de 
recursos adquiridos no curto prazo. 
essa proposta levou à instituição do 
comitê de patronos, órgão de apoio 
à governança criado para ampliar a 
relação com o setor privado (leia mais 
em governança). simultaneamente, a 
reestruturação da gerência de relações 
institucionais, responsável pela renovação 
com parceiros já existentes e pela 
execução de contratos de contrapartidas, 
trouxe novas oportunidades para o 
museu e seus patrocinadores. 

uma das primeiras ações nesse sentido foi 
a reformulação e ampliação da política de 
cotas e contrapartidas, que estendeu os 
valores de patrocínio e estabeleceu novos 
parâmetros de retorno para as empresas 
que apoiam o mar. com isso, o número de 
chancelas foi ampliado de duas para cinco, 
assim como o número de benefícios para 

r$ 23,2milhÕEs** É o valor 
total de recursos 
arrecadados  
pelo mar em 2014 

* A lnc TRABALhA cOM O cOncEITO dO TRIânGuLO dA SuSTEnTABILIdAdE, quE SE BASEIA nO fORTALEcIMEnTO dE TRêS pILARES dISTInTOS: InIcIATIvA pRIvAdA, 
pESSOA fíSIcA E vERBA GOvERnAMEnTAL, ASSIM EvITAndO A dEpEndêncIA dE uMA únIcA fOnTE dE REcEITA. ** ESTE vALOR cOnSIdERA REcEITAS fInAncEIRAS.
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gestão financeira

esses parceiros, a cota mínima foi reduzida 
de r$ 500 mil para r$ 200 mil e a máxima 
subiu de r$ 2,5 milhões para r$ 5 milhões. 
ou seja, a mudança abriu a possibilidade 
de o museu trabalhar com mais 
patrocinadores e gerou uma maior 
capilaridade com o mercado, expandindo 
as oportunidades de criar diferentes 
modelos de parceria.

essas e outras estratégias em busca da 
sustentabilidade financeira já começam a 
trazer os primeiros resultados.  
a participação do volume captado por 
meio das leis de incentivo aumentou 
em relação a outras fontes de recursos. 
a receita com patrocínio no período 
ultrapassou a meta de 20%, estabelecida no 
contrato de gestão, e fechou o ano em 36% 
do total de recursos obtidos pelo mar.

em 2014, o museu recebeu um total de  
r$ 8,1 milhões via leis de incentivo e 
outros r$ 88,1 mil em patrocínios e 

doações diretos, investidos em exposições, 
programação cultural e atividades do 
programa de educação da escola do 
olhar. o valor aprovado pelo ministério 
da cultura e previsto para ser captado 
no plano anual de atividades 2015 é de 
r$ 23.364.370,37 – parte desses recursos 
já foi captada e está provisionada para o 
próximo período. os patrocínios diretos 
e incentivados já acordados em 2014 e 
a serem recebidos no próximo período 
ultrapassam os r$ 2 milhões. 

esse cenário também exige um 
controle cuidadoso das contas e um 
planejamento orçamentário rigoroso, de 
modo que se garanta a saúde financeira 
da instituição e não prejudique o 
fluxo de caixa. nesse sentido, o mar 
vincula seus gastos às receitas que 
já foram integralmente repassadas e 
não considera os valores aprovados 
pelo minc, mas que ainda não foram 
captados junto à iniciativa privada.

receitas x despesas
as receitas operacionais, que incluem as 
arrecadações da bilheteira, totalizaram 
r$ 995,6 mil em 2014, abaixo da 
meta prevista no contrato de gestão. 
possivelmente, esse desempenho se 
deve a um conjunto de fatores como 

as obras da operação porto maravilha – 
que intensificaram o trânsito na região 
e dificultaram o acesso ao museu; o 
crescimento significativo dos patrocínios 
diretos e recursos captados via lei de 
incentivo fiscal, alterando a participação 
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edição da batalha 
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e a proporção das diferentes rubricas 
no total de receitas orçamentárias; e o 
aumento do índice de gratuidade, na 
tentativa de alavancar o público total do 
mar, também um indicador avaliado no 
contrato. no período, os visitantes que 
tiveram esse benefício representaram 
61% do público total, resultado da 
política que visa democratizar o acesso 
ao museu e atrair mais pessoas para 
suas atividades. 

outra fonte de recurso importante são 
as doações e patrocínios sem incentivo 
fiscal, que totalizaram pouco mais de 
r$ 88 mil no período, e serão foco da 
ampliação dos trabalhos para 2015. 

dentro desse grupo de receitas, está 
o programa amigos do mar, iniciativa 
lançada em 2014 que permite a doação 
de visitantes no momento da compra do 
ingresso, com valores entre r$ 8 e r$ 80. 
embora o objetivo dessa primeira fase 
do programa não seja gerar um impacto 
significativo no indicador em números 
absolutos, a ação representa um avanço 
no programa de relacionamento do 
museu com o público visitante. 
 
no período, o total de doações de 
pessoas físicas somou mais de r$ 17 mil, 
e o objetivo da segunda fase é focar no 
crescimento dessa arrecadação – já que 
a primeira etapa teve o propósito de 
fortalecer o relacionamento e engajar o 
público (leia mais sobre o programa  
Amigos do MAR na página 43).

gestão financeira

origem das EntraDas

0,4%

35,6%

60%

 REpASSES dA pREfEITuRA

 REcEITAS OpERAcIOnAIS

 REcuRSOS IncEnTIvAdOS

 ARREcAdAçõES SEM IncEnTIvO

4%
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as despesas do museu encerraram  
2014 em r$ 23,5 milhões*, considerando 
os gastos com pessoal, manutenção e 
operação predial, despesas 
administrativas, aquisição de bens, 
incluindo acervo, execução dos 
programas de exposições, cultural  
e de educação e fundo rescisório  
(valor total provisionado de rescisões e 
encargos, que fica aplicado e não é 
considerado para fins de saldo 
disponível), entre outros (veja tabela). 
assim, o mar terminou 2014 com  
um saldo de r$ 9,7 milhões – incluindo  
o fundo rescisório –, resultado que 
demonstra o controle efetivo das contas 
por meio de mecanismos que dão maior 
previsibilidade orçamentária. desses,  
r$ 7 milhões foram captados em 2014, 
mas já com perspectiva de uso em 2015.

despesas por grupos DE contas (regime de caixa)
Despesas contrato de gestão recursos incentivados* Demais receitas**
despesas com pessoal 6.466.048,82 - -

manutenção e operação predial 7.297.210,29 - 5.627,13

despesas administrativas 1.230.527,03 412.176,98 137.412,77

divulgação / comunicação  525.564,61 1.942.700,49 -

bens permanentes 307.972,27 - 51.780,00

ações educativas / culturais 1.354.431,55 3.698.124,30 151.715,19

total  r$ 17.181.754,57 r$ 6.053.001,77 r$ 346.535,09

* REcuRSOS IncEnTIvAdOS SE REfERE AO vALOR cApTAdO cOM InIcIATIvA pRIvAdA vIA LEI dE IncEnTIvO À cuLTuRA (ROuAnET).   
** dEMAIS REcEITAS SE REfERE AOS vALORES ARREcAdAdOS cOM BILhETERIA, cESSõES OnEROSAS dE ESpAçO (LOcAçÃO pARA EvEnTOS) E dOAçõES SEM IncEnTIvO fIScAL.   

despesas por grupo DE contas

 dESpESAS cOM pESSOAL

 MAnuTEnçÃO E OpERAçÃO pREdIAL

 dESpESAS AdMInISTRATIvAS

 dIvuLGAçÃO / cOMunIcAçÃO

 BEnS pERMAnEnTES

 AçõES EducATIvAS / cuLTuRAIS

27%

10%

8%

2%

31%

22%

* ESSE pEquEnO dÉfIcIT EnTRE REcEITAS E dESpESAS dO pERíOdO, dE cERcA dE R$ 300 MIL (quE cOnSIdERA REGIME dE cAIxA), fOI AMpLAMEnTE cOBERTO  
pELO SALdO TRAzIdO dE 2013, nO vALOR dE ApROxIMAdAMEnTE R$ 10 MILhõES, TERMInAndO O AnO dE 2014 cOM uM SALdO pOSITIvO dE R$ 9,7 MILhõES.
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atividade educativa 
cartas ao vEnto, 
inspirada nas obras de 
paulo brusckY e montez 
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“O MAR tem de 
buscar a qualidade 

sempre, acima 
de tudo. Precisa 

se manter um 
museu inquieto 
e inovador, mas 

também encontrar 
o equilíbrio entre 

essa inquietação e o 
planejamento”

hugo barrEto, secretário-geral
da fundação roberto marinho

e membro do conmar

DEsafios E 
pErspEctivas



muitos foram os desafios do mar desde 
o início de suas atividades. colocá-lo 
em funcionamento, por si só, já foi uma 
tarefa que exigiu empenho e dedicação 
daqueles que aceitaram essa missão 
nos últimos dois anos. mas era preciso 
atingir essa meta e ainda torná-lo um 
equipamento público relevante, acolhedor, 
com uma programação consistente 
e propositiva. era preciso fazer algo 
novo e diferente, nunca feito antes no 
município do rio de Janeiro, começando 
pelo modelo de gestão e seguindo até 
a proposta de unir arte e educação de 
forma inovadora. até aqui, essa é uma 
história bem-sucedida, que apresenta 
um horizonte de boas perspectivas e 
continua impondo muitos desafios no dia 
a dia. eles, os desafios, sempre existirão. 
mas, com uma estrutura sólida e um bom 
planejamento, é possível superá-los de 
forma muito mais leve e eficiente. 

ao longo de 2014, muitos desses 
desafios foram superados. outros, 

apenas contornados. e ainda há 
aqueles que permanecem na ordem 
do dia, exigindo mais empenho, novas 
soluções e muita criatividade para 
serem resolvidos. no que se refere à 
gestão, o mar conseguiu se estruturar 
e estabelecer processos eficientes 
nos vários setores que envolvem a 
manutenção de suas atividades.  
o foco na cultura de planejamento,  
no compromisso com a transparência  
e na reflexão crítica do modelo de 
gestão já permitem um entendimento 
melhor da governança e das próprias 
ações do instituto odeon, tanto por 
parte de seus parceiros quanto dos 
conselhos que compõem a estrutura 
responsável pela deliberação e 
legitimação das atividades do museu. 
isso é determinante para que as  
diversas instâncias da governança 
atuem com a sinergia necessária  
para que o museu conquiste suas 
aspirações de forma plena e ao  
mesmo tempo eficiente.

desafios e perspectivas

o mar consolidou processos e pôs foco na cultura  
do planeJamento, no compromisso com a transparência  
e na reflexão crítica do modelo de gestão.  
mas ainda há muitos aspectos a serem aprimorados 
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em termos práticos, a qualificação do 
conselho odeon nas áreas de gestão 
por resultados e gestão cultural permitiu 
antecipar a execução de atividades 
previamente planejadas, trazendo 
resultados positivos para as equipes 
e qualidade nas entregas. houve 
conquistas importantes em 2014, e a 
perspectiva é que os avanços em 2015 
sejam ainda mais consistentes.

em relação à meta geral de público 
visitante, os números de 2014 ficaram 
abaixo do estabelecido no contrato de 
gestão, mas várias ações de ativação 
foram encaminhadas para reverter esse 
quadro em 2015. além dos indícios 
já apontados na página 34, cabe aos 
gestores e conselhos aprofundar a 
análise desse indicador e definir as 
ações mais adequadas, já vislumbrando 
um cenário que certamente será muito 
diferente na cidade e na região portuária 
do rio de Janeiro. 

isso também vale para outro indicador 
previsto no contrato de gestão, as 
receitas operacionais, que também 
ficaram abaixo da meta estipulada. 
a expectativa é que as ações 
implementadas em 2014 para atrair 
mais público tragam resultados já em 
2015, além de reafirmar a proposta de 
um museu que tem no rio de Janeiro 
o seu território. são iniciativas que, 

proJeto  
mar é lugar  

DE criança
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além de atrair mais visitantes, abrem 
as portas do mar para a comunidade 
e incentivam a apropriação do espaço 
público pela população de forma 
autêntica e democrática. além disso, a 
inauguração de outros equipamentos 
culturais na região, como o museu do 
amanhã, também deve impulsionar a 
frequência do mar e vice-versa. 

na área cultural, o crescimento do 
acervo revelou uma limitação de espaço 
físico para acomodar as obras da 
coleção. em pouco tempo, essa 
questão se transformará em um 
problema de difícil solução. por isso,  
é preciso começar a pensar nas 
alternativas existentes e encontrar  
um espaço adequado para receber 
essas peças, além da elaboração de 
uma política que oriente o crescimento 
desse acervo. outro ponto importante  
é a catalogação dos itens do acervo, 
uma tarefa contínua e trabalhosa, 
também prevista no contrato de  
gestão. a meta desse indicador  
subiu de 30% de itens catalogados,  
em 2014, para 45%, em 2015.  
com a coleção crescendo 
constantemente, esse trabalho  
se torna ainda mais desafiador.

nos programas de educação, o 
relacionamento com a comunidade 
da região continua sendo o maior 

desafio. o mar busca continuamente 
o diálogo com esse público, abre suas 
portas aos vizinhos e promove diversas 
atividades de interesse coletivo, mas o 
índice de visitantes permanece abaixo 
do esperado. esse é um trabalho de 
longo prazo, que está intimamente 
ligado a uma relação de confiança e 
apropriação do espaço público.  
o museu entende que as ações 
adotadas até aqui o colocam no 
caminho certo e que as dificuldades se 
relacionam a problemas que vão além 
de um diálogo franco e transparente. 

ainda na área de educação, a 
consolidação das várias atividades 
da escola do olhar ao longo de 
2014 trouxe a percepção de que 
é possível aprimorar a grade de 
horários de cursos e eventos, a fim 
de melhor adequá-la às necessidades 
das pessoas. no período, foram 
investidos os recursos necessários 
para a inauguração da biblioteca – 
contratação de equipe, compra de 
materiais, mobiliário e catalogação de 
itens, entre outros –, mas a realização 
de reformas estruturais para a 
adequação do espaço postergaram  
a inauguração para o primeiro 
semestre de 2015. 

em relação às finanças, 2014 foi 
um ano em que a busca por fontes 

desafios e perspectivas

faltou pouco 
para atingir a 

meta de público 
total, mas atrair 

visitantes 
sempre será 

desafiador para 
um museu

RELATÓRIO DE gEsTãO 2014

76



T
h

A
LE

S 
LE

IT
E

cena da exposição 
JosEphinE bakEr 
E lE corbusiEr 
no rio – um caso 
transatlântico 
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alternativas de recursos trouxe 
resultados no curto prazo e permitiram 
um planejamento mais extenso,  
com foco nos próximos períodos.  
em 2015, a manutenção das parcerias 
já estabelecidas e a busca por novos 
patrocinadores consolidarão esse 
trabalho e permitirão que o museu 
alcance o que chamou internamente 
de sustentabilidade financeira. 

na área administrativa, houve um salto 
significativo em eficiência com a 
formalização e consolidação de 
processos. softwares de gestão que 
dão mais agilidade à equipe e 
aumentam o controle sobre gastos  
e procedimentos foram e ainda  
estão sendo implementados.  
um desafio é encontrar o equilíbrio  
em um ambiente que seja ao mesmo 
tempo propositivo na área de 
conteúdo e eficiente na gestão 
administrativa. para alcançar esse 
objetivo, está sendo redesenhado, a 
partir das mudanças estabelecidas em 
2014, o projeto sustentabilidade, que 
trará uma abordagem sistêmica para 
as operações do museu nesta área.  
na parte econômica, o objetivo  
maior é aumentar o público geral e 
garantir os percentuais de gratuidade. 
na área ambiental, as campanhas para 
reduzir o consumo de energia, água e 
outros insumos estabeleceram rotinas 

que buscam mais eficiência.  
um exemplo é apagar as luzes dos 
dois prédios às 20h e evitar que os 
funcionários trabalhem além desse 
horário. a gestão de pessoas também 
evoluiu em 2014. e também tem seus 
desafios. dois deles são engajar  
o público interno e aumentar o  
número de funcionários que moram  
na região, uma aspiração que  
nasceu junto com o planejamento 
estratégico do mar. 

essas e outras iniciativas trazem  
para 2015 uma perspectiva clara de 
avanço nas várias atividades do museu.  
a cada ano, o melhor entendimento  
de suas dinâmicas e proposições se 
torna mais abrangente; o foco na 
cultura de gestão e no planejamento 
das ações é ampliado; a qualificação 
da estrutura de governança e a  
tensão positiva entre suas instâncias 
fortalece uma abordagem propositiva, 
com base na reflexão crítica de suas 
ações. o resultado, para além da 
transparência e das obrigações  
legais do instituto odeon, é que  
toda a equipe se apropria de sua 
missão. as pessoas se apropriam  
do espaço, enquanto o mar se 
apropria do rio de Janeiro. e o brasil 
ganha um museu cada vez mais 
preparado para expor sua arte,  
sua cultura e seus dilemas. 

desafios e perspectivas

o planejamento 
e a melhor 

compreensão 
sobre as 

dinâmicas 
do museu 

trazem boas 
perspectivas 

para 2015
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debate dentro 
do ciclo  
de cinema  
nova áfrica
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expediente

dIRETORIA

diretor-presidente | carlos gradim

diretor cultural | paulo herkenhoff

diretor de proJetos e gestão | tiago cacique

diretor administrativo-financeiro | luiz guimarães

cOLABORAdORES InSTITuTO OdEOn/MAR:

alan muller ribeiro do nascimento, alex bruno gomes ferreira, alexandre barbosa da rocha, alverindo clemente borges, ana carla almeida fernandes sanches, ana 

carolina carvalho vigorito silva, ana carolina frança ventriglia, ana cristina rodrigues da silva, ana terra rodrigues de barros da silva, anderson leonardo aló de oliveira, 

andrea da silva barboza,  andreia silva de oliveira, bianca mandarino da costa tibúrcio, bruna souza azevedo, bruno gonzaga, bruno kenji Yokoi, carlos rogério da silva, 

caroline delavalli, cassiana rodrigues alves silva, cassio soares pereira, catarina vieira de medeiros, clara szarvas, crislane leontina rocha, daniel braga de oliveira alves, 

daniel bruno nogueira, danielle sanches batista, dayana pereira de carvalho, deborah balthazar leite, diego de deus da conceição, fabiana da silva, fabio da costa, 

gabriela reis carneiro de souza, gleyce kelly maciel heitor, guilherme porto de toledo alves, gustavo valentim alves pereira, helen dantas rodrigues, ijumiraci campos 

nascimento, ingrid arthur vieira de melo, ingrid borges boiteux, irlana marques de oliveira, Jaqueline pacheco fonseca, Jorge luiz de oliveira menezes Júnior, Josecleiton 

dos santos amaro, Josivan dias ferreira, José russi degliexporte, Juan silva costa, Julia baker valls pereira, Jéssica franciele de paula mesquita, karen aquini gonçalves, 

larissa do santos ribeiro, leandro da costa martins, leonardo baptista alano, leonardo batista barreto de siqueira, leonardo ricardo da silva, ludmila leite madeira 

costa, lívia pontes da silva, marcello da gamma talone, marcelo henrique santos silva, marcia cristina de mattos machado, marcos ezequiel geraldo, franklin ramos, marcos 

inácio meireles, marcos paulo p da silva, marcos vinícus nunes, maria clara beldez boing, maria Janaina alves mesquita, mariana santana marques, marissol sarmento djalma 

correa, marivanda batista cerqueira, marlon vinícius Jorge das neves, marília palmeira de souza, mayra brauer morgado, melina almada sarnaglia, nahama baldo santos, 

natália nichols calvão, nilton carlos silva da conceição, pamela cristina nunes de carvalho, pedro ricardo cunha silva, rachel de medeiros cruz, rachel magri orlando, 

raniere dias, raquel marinho soares, regina ferreira barbosa, renato da silva alexandre, renato figueredo dias, rita de cássia ribeiro dos santos, robnei bonifácio de 

oliveira, rosinaldo José de oliveira, sabrina pacheco gonçalves, sandra garcia magalhães, saullo farias vasconcelos, stella fontes paiva, taiana rodrigues dos santos, 

tamires segovia batista de lima, thatiane silva sousa, vanessa nascimento lima, victor de souza matta ribeiro, victor lorenzetto monteiro, Wagner fernandes dos santos, 

Werverton cleiton assis do monte, Willian vieira Jardim

GERêncIAS

gerente administrativo-operacional l roberta kfuri

gerente de comunicação l hannah drumond

gerente de conteúdo l clarissa diniz

gerente de educação l Janaina melo

gerente de produção l daniel bruch

gerente de relações institucionais l camilla cardoso

cOORdEnAçÃO EdITORIAL  
E cOnSuLTORIA dE IndIcAdORES

avesso sustentabilidade

cOnTEúdO E TExTO

miolo editorial
 

pROJETO GRÁfIcO E dIAGRAMAçÃO

marco antonio r. b. cançado e vanessa lima

IMpRESSÃO

stamppa grupo gráfico

instituto oDEon



parceiros do mar em 2014

concepção e realização

patrocínio master

apoio

realização

apoio à exposição tatu: futebol, adversidade e cultura da caatinga

gestão



parceiros do mar em 2015

concepção e realização

mantenedor

copatrocínio

apoio

realização

gestão

patrocínio


