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2012-2013

O impossível que buscamos sempre é mais provável quando 
sonhamos de modo compartilhado.

A “mão invisível” da gestão aparece dando qualidade e agilidade, 
graças ao modelo de gestão por organização social, que torna o 
museu uma estrutura enxuta, mas flexível, sendo capaz de enfrentar 
e propor inovações importantes para o setor das artes...”
(Eduardo Paes)

(...) O MAR continue sendo um espaço reconhecido, visitado, e de 
arte, como forma de questionar, ensinar e libertar.

Esse primeiro ano do MAR, um ano de desbravar e inaugurar 
um novo destino, o Porto Maravilha. Foram dez meses de muito 
trabalho diante dos desafios de criar uma cultura, de dar vida a um 
equipamento público inovador como o MAR se propõe a ser.

“(...) Instituto Odeon, o que contribui para a agilidade, transparência 
e eficiência dos seus processos.” 
(Hugo Barreto)
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O MAR já nasceu como um lugar que se apropria do Rio 
de Janeiro e espelha suas inquietações. Mas não se li-
mita a isso. Sua pauta também se expande para outras 
questões da sociedade brasileira e da contemporanei-
dade, seja do ponto de vista político, histórico, social, 
cultural, econômico ou ambiental. Ou tudo isso junto.

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 crí-
tica 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.

O MAR coloca a cultura e a educação como 
eixos integrados e indissociáveis de suas ativi-

dades. 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 

2013-2014
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(..) estamos entre dois momentos extremamen-
te simbólicos do Rio de Janeiro que buscamos 
construir: as comemorações dos 450 anos da 
nossa cidade, ao longo de todo ano de 2015, 
e os Jogos Olímpicos de 2016. (...) Os dados, 
ações e estratégias expostos neste relatório 
demonstram que esses valores são os mesmos 
que hoje direcionam a gestão do MAR, o que 
muito nos orgulha e demonstra que acertamos 
na criação do museu e nas parcerias que firma-
mos para torná-lo possível. 

(Eduardo Paes)

2014-2015

Temos a clareza de que estamos consolidando 
a postura de um museu com uma governança 
clara, marcada pela transparência e pelo rigor 
na gestão dos ativos e responsabilidades que 
nos foram delegados.

Tudo isso em um ano marcado por um panora-
ma econômico de incertezas no país. Para lidar 
com esse cenário, o Instituto Odeon, à frente da 
gestão do MAR, não hesitou em se reinventar e 
se adaptar, tomando medidas que possibilitem 
atravessar esse momento e, principalmente, 
preparar um futuro melhor.
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Hoje, ao pensar nos primeiros anos de vida do 
MAR, posso dizer que o Instituto Odeon deu uma 
importante contribuição para comprovar que a 
parceria entre o poder público e uma organiza-
ção social pode trazer inúmeros benefícios para 
a gestão de equipamentos culturais. Em um 
olhar mais abrangente, conseguimos adicionar 
valor público e gerar resultados para a socieda-
de, atuando com autonomia, agilidade na toma-
da de decisão e eficiência operacional. 

Em pouco tempo de vida, o MAR mostrou que 
é possível levar as artes visuais a um patamar 
mais inclusivo e que a dobradinha com a edu-
cação é o caminho natural na busca por novos 
arranjos e possibilidades de interação. (...) Tem 
sido uma honra.

Odeon cumpriu sua promessa de oferecer ao 
Rio de Janeiro um museu mais inclusivo e po-
pular, no sentido de estar atento às urgências 
e potências da sociedade e da comunidade do 
território em que está inserido.

2015-2016



12 13

2016-2017

Em 2017, o país esteve muitas vezes em 
chamas, mas nós seguiremos o nosso curso 
em paz e de mãos dadas com cada profis-
sional e parceiro. Para mim, continua sendo 
uma imensa honra estar neste barco.

Sabemos que 2017 foi turbulento para o Rio 
de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. Sa-
bemos que o cenário foi duro para todos os 
setores da economia. E sabemos o quanto foi 
penoso para as instituições de cultura man-
terem as portas abertas para a emancipação 
da arte e da educação. Mas, sobretudo, sa-
bemos quem somos e o que podemos.

Registrar o ORGULHO imenso por tudo o 
que conquistamos até aqui, em especial 
por tudo o que conseguimos criar e pro-
duzir num ano marcado por incertezas 
e polarizações. Um ano em que, mes-
mo partindo de um orçamento reduzi-
do, nossa equipe conseguiu gerar valor 
inestimável para o Museu de Arte do Rio, 
conquistou o Theatro Municipal de São 
Paulo para fazer a diferença, teve fôlego 
para criar e produzir teatro autoral e to-
car outras ações culturais importantes 
de Pernambuco ao Rio Grande do Sul.

PLANEJAR COM PRECISÃO É OLHAR 
PARA DENTRO E PARA FRENTE, REVENDO 
CONSTANTE E ATENTAMENTE OS 
CAMINHOS QUE VAMOS SEGUIR.

Consultorias em PE: AÇÕES COOPERA-
TIVAS PELA PRESERVAÇÃO DA HISTÓ-
RIA E PELO DESENVOLVIMENTO TURÍS-
TICO SUSTENTÁVEL: O Instituto Odeon 
é parceiro do Governo de Pernambuco 
para o desenvolvimento de três espa-

ços turísticos/ culturais no estado junto ao 
PRODETUR – Programa Nacional do Minis-
tério do Turismo: o Paço Municipal de Goia-
na, o Forte Santo Inácio de Tamandaré e o 
Museu Histórico de Igarassu.

Consultoria em POA: o Centro Cultural Usi-
na do Gasômetro está sendo recuperado 
a partir do projeto de revitalização da Orla 
do Guaíba. Para viabilizar o projeto com fi-
nanciamento da CAF (Banco de Desenvol-
vimento da América Latina), firmou-se a 
parceria entre o Instituto Odeon – selecio-
nado através de edital para desenvolver o 
planejamento da Usina – e a Prefeitura Mu-
nicipal de Porto Alegre (PMPA), por meio da 
Secretaria de Cultura e da Coordenação de 
Memória Cultural.

COMPARTILHANDO CONHECIMENTO: o 
Instituto Odeon lançou a publicação O Ter-
ceiro Setor na Gestão da Cultura: a perspec-
tiva a partir do Museu de Arte do Rio e foram 
realizados três seminários sobre o tema (Rio 
de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre). 

2016-2017
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Este relatório serve de plataforma de ex-
pressão das motivações e orgulhos de uma 
Organização Social que atua não somente 
para preservar e promover patrimônios ma-
teriais e imateriais, como também para de-
safiar o que está por vir.

2018 também foi um ano que nos deixou 
reflexões importantes e inadiáveis sobre os 
aparelhos de cultura e o modelo de ges-
tão misto que vem sendo praticado: estão 
totalmente claros os papéis? O que cabe 
ao poder público e o que cabe à iniciativa 
privada? As instituições brasileiras estão se 
preparando para adotar modelos mais inde-
pendentes e sustentáveis financeiramente? 
O cidadão comum está preparado para en-
tender a diferença que pode fazer na con-
cepção de soluções?

O debate é a nossa vocação e a nossa es-
colha estratégica para fazer uma gestão tão 
amigável quanto eficiente. É preciso ouvir 
para acertar.

2017-2018

Heidegger
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2018 nos exigiu demais sob o ponto de vista cria-
tivo e administrativo.

Em parceria com a Fundação Theatro Municipal, 
o Instituto Odeon conduziu, desde setembro 
de 2017, a gestão do Complexo que engloba a 
grande casa de ópera de São Paulo. Tarefa que 
nos tirou algumas noites de sono, mas também 
nos trouxe vitórias sem precedentes (...)

Aprendemos, no dia a dia, que não se resolvem 
107 anos de questões acumuladas em apenas 
um ano de gestão (...)

2017-2018
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Resistir, conservar-se firme, não su-
cumbir. 2019 foi um ano de resistência. 
O contexto do país se mostrou alta-
mente desafiador para os equipamen-
tos culturais.

A resistência ganha status de merecida 
recompensa quando vem o reconheci-
mento: foi bonito demais recebermos 
o prêmio FAZ DIFERENÇA, símbolo de 
engajamento e criação de pautas po-
sitivas para o orgulho local.

Foi preciso fortalecer relacionamentos 
e convidar ainda mais pessoas para 
conseguir viabilizar, em momento tão 
adverso, essa grande festa de cores, 
formas, sons e sensações que é a cul-
tura.

Aprendemos todos os dias que este 
espaço existe para as PESSOAS.

2018-2019
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No Theatro Municipal de São Paulo (TMSP) nos-
sa resistência se apresenta diante dos inúmeros 
questionamentos que drenam energia, que con-
somem recursos, que se apresentam diante de 
um modelo imperfeito, em construção. Somos 
um parceiro privado sem fins lucrativos gerin-
do um equipamento público: temos o dever de 
prestar contas, gerir bem e ser transparentes. 
Devemos resistir em prol do equipamento cul-
tural e dos corpos artísticos. Fazer em paralelo 
ao esclarecer, sempre seguindo em frente, cada 
vez melhor.

A evolução nos entendimentos que consegui-
mos, mesmo que ainda parciais, mostram que 
toda a resistência teve valor.

Não é preciso ir além para entender que o que 
vivemos é uma guerra de narrativas, de retórica.

E a arte não se distancia, e não pode se distan-
ciar, do exercício político. O Theatro Municipal 
não se furta a isso. 

 

2018-2019
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Hoje nos sentimos fortes. Muito mais que so-
breviventes de vendavais constantes. Na ma-
temática da evolução, nos sentimos vitoriosos 
na nossa missão de UNIR diferentes pontos de 
vista e diferentes territórios da cidade. Junta-
mos arte e educação para criar pontes. E não 
há muros que nos impeçam de fazer o nosso 
melhor sempre. 

Ao longo deste caminhar, enfrentamos dias 
mais difíceis e dias de delícias sem igual. Dias 
que nos tiraram o fôlego e dias que nos en-
cheram o coração de orgulho. Posso garantir 
que as alegrias sempre chegam primeiro por 
aqui. Porque temos vocação para celebrar. E 
porque sabemos que navegar bem acompa-
nhado é bonito demais. Sim, nos reinventamos 
e nos reinventaremos quantas vezes for preci-
so. Esperançar é diferente de esperar.

2019-2020
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“Atípico” é pouco como adjetivo de 2020.

Este documento marca a saída do Institu-
to Odeon da gestão do Theatro Municipal 
de São Paulo. (...) Passamos por períodos 
muito delicados à frente deste que é um 
dos maiores e mais emblemáticos equipa-
mentos culturais do Brasil e entendemos 
que nos fortalecemos enquanto institui-
ção, aprendendo com cada interlocutor 
nesse trajeto. 

Somos fruto de um ambiente adverso por 
natureza, contestador, crítico e maravilho-
so em sua essência. Nos ocupamos e con-
tinuaremos a nos ocupar do nosso ofício 
de gerir equipamentos públicos, com foco 
na democratização do acesso e diversifi-
cação de plateias e públicos.

2019-2020



26 27

Celebramos os novos caminhos e a ampliação da 
nossa vocação e dos voos que desejamos alçar. 
Em 2021, disputamos a gestão do Museu da Di-
versidade Sexual de São Paulo com um projeto 
de museu inclusivo e democrático, e vencemos.

Temos a certeza de um legado bem estruturado, 
firmado em bases sólidas de um fazer coletivo. 
Isso é o que nos alegra enquanto Organização 
sem fins lucrativos para a cultura. Pela cultura. 
Temos a certeza da relevância dos projetos que 
temos em nossas mãos, e sabemos que o fazer 
cultural precisa ser para as pessoas. Para tocar o 
público por meio da reflexão e do abraço. Nosso 
foco é mudar a vida das pessoas com projetos 
que façam sentido para a sociedade. Isso é ine-
gociável para nós enquanto realizadores.

Tendo o acesso à cultura como pilar central, o 
Instituto Odeon alça novos voos, compreende 
os erros e acertos para seguir em frente.

2021
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Circuito Municipal de Cultura III: projeto com o 
olhar atento para a identidade e para a diversi-
dade individual e coletiva da cadeia cultural e 
produtiva de Belo Horizonte e buscando vias 
democráticas de seleção, 

2022

FIT: Sua retomada faz parte das políticas públi-
cas que estão sendo implementadas para garan-
tir o fomento e a fruição dos trabalhos artísticos, 
além de contribuir para impulsionar a reestrutu-
ração da economia da cultura da cidade.
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MISSÃO
Promover gestão e produção cultural e artística de ex-
celência, em diálogo com a educação, agregando valor 
público para a sociedade.

INSTITUTO ODEON- 10 ANOS DE GESTÃO

O Instituto Odeon é uma associação privada de 
caráter cultural, sem fins lucrativos, que nasceu 
com o intuito de ampliar o escopo de atuação 
da premiada Odeon Companhia Teatral, funda-
da em 1998. Com o conhecimento e experiên-
cia acumulados na montagem, pesquisa e pro-
dução de espetáculos teatrais, os dirigentes da 
Odeon enxergaram a oportunidade de aumentar 
seu impacto na geração de valor público para 
a sociedade por meio de outros projetos para 
além do teatro.

Esta trajetória ampliada iniciou-se por meio 
de parceria firmada em 2012 com a Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro para finalizar a im-
plantação e assumir um dos Museus mais rele-
vante do Brasil- o Museu de Arte do Rio (MAR). 
Por meio do contrato de gestão, o MAR teve 
asseguradas as condições necessárias para 
seu pleno funcionamento e desenvolvimento 
conceitual. O modelo de gestão implementa-
do mostrou-se eficiente e transparente, bus-
cando a longevidade e sustentabilidade das 
transformações culturais trazidas pelo MAR. 
Ao longo dos 8 anos em que esteve à frente 
da gestão do MAR, o Instituto Odeon ateve-se 
aos seus valores e entregou para o Rio diver-
sas exposições, atividades culturais e educa-
cionais com excelência e fazendo cumprir a 
missão a que se propôs.

Impulsionados pela inquietação característica 
de quem atua com cultura, o Instituto Odeon 
abraçou a ideia de assumir também a gestão de 
um dos maiores e mais tradicionais equipamen-
tos culturais do Brasil- o Theatro Municipal de 
São Paulo (TMSP) em 2017. O desafio que seria 
de fazer a gestão dos corpos artísticos, da pro-
gramação e dos espaços do Theatro Municipal, 
Central Técnica do Theatro e da Praça das Ar-
tes mostrou-se infinitamente maior. Se por um 
lado o Instituto Odeon repetiu o sucesso na ge-
ração de valor público e geração de resultados 
para a sociedade, por outro lado viu-se sufoca-
do por questionamentos e narrativas que ultra-
passaram muito o âmbito do debate e buscaram 
atacar pontos que o Odeon tem como valores 
declarados: alteridade, integridade e responsa-
bilidade nas ações. A energia do Odeon que até 
então foi direcionada para fazer a diferença na 
cultura e na vida das pessoas teve que se dividi-
da com ofícios, advogados e imprensa. Embora 
tenha sempre se colocado no centro de debates, 
inclusive por sua característica de transgressão 
nas conexões entre arte e educação, o Instituto 
Odeon certamente foi surpreendido pelo con-
texto político extremamente desfavorável que 
enfrentou entre 2017 e 2020- período em que 
esteve à frente do TMSP. 

Paralelamente aos dois grandes compromissos 
de gestão de equipamentos culturais, o Instituto 
Odeon também executou projetos de consulto-

VISÃO
Transformar a percepção da sociedade sobre os equi-
pamentos culturais, reforçando as conexões da arte 
com os espaços públicos e com os indivíduos.

VALORES

/ Gestão transparente e participativa; 

/ Transgressão nas conexões entre arte e educação; 

/ Qualidade no emprego de recursos públicos e privados; 

/ Perenidade dos equipamentos culturais; 

/ Pertencimento entre usuários, fornecedores, finan-

ciadores, colaboradores e gestores;

/ Alteridade, integridade e responsabilidade nas ações.
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ria, sendo os principais junto à Secretaria Muni-
cipal de Cultura de Porto Alegre e ao Governo 
do Estado de Pernambuco. Buscando impul-
sionar o modelo de gestão por parcerias com 
o 3º setor, coordenou o registro de experiên-
cias exitosas em que este modelo foi aplicado 
e publicou o livro “o Terceiro Setor na Gestão 
da Cultura: a perspectiva a partir do Museu de 
Arte do Rio”.

Soma-se a todos os desafios aqui já relatados, 
uma pandemia que atingiu não apenas a saú-
de física e mental das pessoas, mas também 
demandou repensar a forma de manter a ati-
vidade cultural acessível às pessoas. Houve a 
necessidade de contrapor o vazio que vidas e 
mentes brilhantes perdidas na batalha com o 
vírus deixaram.

Embora 2021 e 2022 tenham sido anos mais le-
ves, com o ânimo renovado por novos proje-
tos como o Museu da Diversidade Sexual e o 
Festival Internacional de Teatro e Rua de Belo 
Horizonte (FIT), o Instituto Odeon de hoje é di-
ferente do início da sua trajetória. Cientes da 
necessidade de reconhecer os aprendizados 
e cicatrizes que acumulou ao longo destes 10 
anos como também de festejar tantas contri-
buições e impacto que causou tanto no cenário 
cultural quanto na vida das pessoas, o Instituto 
Odeon resolveu marcar o final desta 1ª década 
de gestão com um encontro diretores e ex-di-

retores assim como antigos e novos membros 
do Conselho do Instituto Odeon. O tema que 
norteou as discussões deste encontro foi “Re-
conhecer e Festejar”.

O conteúdo a seguir sintetiza as experiências 
passadas bem como traz luz às fortalezas e vo-
cação que farão com que os próximos 10 anos 
de gestão no Instituto Odeon sejam motivo de 
alegria e orgulho ainda maiores àqueles que se 
envolvem e trabalham pela transformação das 
pessoas por meio da arte.

RECONHECER

Trabalhar com cultura é atuar com incertezas e 
riscos e esta afirmação não se aplica apenas ao 
Odeon mas foi vivenciada intensamente ao lon-
gos dos 10 anos. Existe o risco inerente à ativi-
dade como, por exemplo, a diminuição na des-
tinação de recursos aos contratos de gestão 
por parte dos parceiros públicos- mas existem 
vários outros riscos que também não devem ser 
ignorados. O processo decisório quantos aos 
projetos a serem abraçados e desenvolvidos 
pelo Odeon foi, em muitos momentos, pautado 
pela prevalência da vontade, ao invés de análi-
se objetiva da oportunidade e das ameaças. 

Reconhece-se, hoje, que as boas oportunida-
des não estão necessariamente conectadas 
aos contratos de gestão onde existem maior 
disponibilidade de recursos a serem aplica-
dos. Ser a maior organização de terceiro setor 
na área da cultura não significa ser a melhor. 
A vocação do Odeon mostrou-se melhor apro-
veitada onde sua energia é direcionada na exe-
cução de projetos específicos, inclusive pela 
excelente capacidade de articulação do Odeon 
com parceiros privados. A experiência mostrou 
que mais o Odeon deve buscar cada vez mais 
aprimorar-se sendo uma organização de nicho.
Reconhece-se também a necessidade de ser 
uma organização mais porosa. A convicção de 
competência para execução dos desafios não 

pode servir de barreiras para captura do enten-
dimento das especificidades de cada local, de 
cada contexto e da identificação dos riscos es-
pecíficos a cada novo desafio, inclusive no pro-
cesso decisório sobre quais projetos assumir. 
Manter o diálogo com agentes locais da cultura 
e agregar as informações e insumos capturados 
não significa perder a ousadia de ser um outsi-
der. A construção de vínculos robustos no local 
de cada projeto fortalece não apenas o projeto, 
mas o próprio Odeon: antecipam-se riscos, mini-
miza-se o dispêndio de energia ao ter que “bri-
gar por tudo”. É essencial compreender o outro 
em lugar de impor a vontade do Instituto.

Na perspectiva institucional, o Instituto Odeon 
nasceu especialmente pela vontade e pela ex-
periência de Carlos Gradim como gestor cul-
tural. Reconhece-se que, passados 10 anos, o 
Odeon ainda é fortemente dependente e vin-
culado à figura do Gradim. Como instituição, o 
Odeon deve buscar cada vez mais trazer pes-
soas para a equipe que sejam alinhadas à sua 
causa e ao seu propósito: pessoas que “sejam 
cultura” e não “estejam cultura”. Este cuidado 
diferenciado na seleção de pessoas também 
deve-se estender à composição do Conselho 
do Instituto. Embora tenha sido extremamente 
bem sucedido na mobilização de pessoas que 
efetivamente contribuíram tanto para o desen-
volvimento da cultura quanto do próprio Insti-
tuto, reconhece-se a necessidade de avançar 

Desde o seu 1º ano à frente do Museu de Arte do Rio, 
o Instituto Odeon publicou o Relatório de Gestão 
descrevendo as atividades executadas e os resul-
tados obtidos. Este material sempre foi introduzido 
por textos de integrantes do Instituto Odeon- tanto 
da Diretoria quanto do Conselho- destacando os 
pontos mais relevantes do ano anterior. A linha do 
tempo traçada para resgatar os 10 anos de gestão 
no encontro “Reconhecer e Festejar” foi construída 
a partir de trechos extraídos destes textos dos 
Relatórios de Gestão. 

A partir de reações dos participantes do encontro 
na leitura destes trechos, houve a discussão dos 
pontos de inflexão na trajetória destes 10 anos que 
geraram aprendizados que não serão esquecidos 
para que o Instituto continua a evoluir. 
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na representatividade do Conselho, distancian-
do-se da composição por homens brancos que 
tem predominado até hoje.

A avaliação dos 10 anos que levou o Instituto 
Odeon a identificar e registrar estes pontos de 
inflexão e de aprendizados, colocam-no como 
protagonista em relação ao seu futuro. É sinal 
de sabedoria debater o poderia ter sido diferen-
te e processar estas informações para efetivar as 
mudanças necessárias.

FESTEJAR

Os relatórios anuais de gestão do Instituto Ode-
on trazem detalhes do seu sucesso na consecu-
ção de sua missão: Promover gestão e produção 
cultural e artística de excelência, em diálogo 
com a educação, agregando valor público para 
a sociedade. As entregas feitas pelo Instituto 
à sociedade refletem a qualidade no emprego 
tanto dos recursos públicos quanto nos recur-
sos de parceiros privados. É motivo de orgulho 
e alegria o Instituto não renunciar à excelência 
naquilo que faz. 

A responsabilidade na aplicação de recursos é 
festejada também pelos parceiros privados do 
Odeon. Mesmo nos momentos em que houve 
questionamentos quanto à integridade do Ins-
tituto, esta narrativa negativa não contaminou 
aqueles que eram parceiros e conheciam o tra-

balho do Odeon. Em lugar de encerrar parcerias 
e distanciarem-se de polêmicas, os parceiros 
buscaram manter o diálogo aberto com o Odeon 
e seguiram com os compromissos firmados com 
os projetos, confiantes de que o Odeon entrega-
ria o que lhes havia sido prometido.

O valor de buscar a perenidade de equipamentos 
culturais sempre demandou do Instituto grande 
capacidade de articulação tanto com parceiros 
públicos quanto parceiros privados. Festeja-se 
a competência institucional em sensibilizar par-
ceiros públicos quanto à necessidade de inves-
timentos na cultura, mesmo em momentos de 
crise orçamentária e a criação de uma parceria 
efetiva na medida em que papéis e processos 
de gestão de cada parceiro foram sendo defi-
nidos já com a parceria em andamento- como 
aconteceu no Rio de Janeiro.

Embora não tenha antevisto contextos políticos 
adversos que drenaram energia e roubaram noi-
tes de sono, o Instituto Odeon festeja ter manti-
do seu compromisso e coerência nas ações em 
relação às narrativas de transparência, alterida-
de, integridade e responsabilidade nas ações. 
Os ataques sofridos não contaminaram a identi-
dade dos projetos.

Aliás, o Instituto Odeon festeja também a sua ou-
sadia institucional. Ao longo dos últimos 10 anos, 
tanto nas atividades culturais que realizou quan-

to na mobilização de pessoas e de instituições, o 
Odeon liderou o debate e a reflexão para causas 
nas quais acredita. A paixão com que promoveu 
estes debates fez com que o Odeon atuasse 
como uma instituição que mobiliza e aproxima 
as pessoas em torno de causas e promovesse 
uma forte conexão entre elas. Festeja-se o afeto 
que existe entre integrantes do Conselho, entre 
Conselho e Diretoria, que possibilitou enfrentar 
momentos difíceis e compartilhar as inúmeras 
alegrias vividas nesta trajetória. É imprescindível 
reconhecer e festejar esta característica tanto 
pela geração de força coletiva que gera quan-
to pela oportunidade que proporciona ao Ode-
on de impactar não apenas a sociedade, mas os 
próprios integrantes do Odeon.

O exercício de reflexão sobre o 
caminho que trouxe o Instituto 
Odeon até aqui nos fortalece 
para pensar nos anos que virão. 
A autoconsciência institucional 
permitirá estabelecer uma nova 
trajetória com a possibilidade 
de agregar, com ainda mais 
eficiência, valor para a 
sociedade. Ao final do encontro 
“Reconhecer e Festejar”, 
solicitou-se definir o Instituto 
em uma palavra. O resultado, 
em nuvem de palavras, foi o 
seguinte:
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PARTICIPANTES REUNIÃO

Bruno Pereira Presidente do Conselho da Odeon

Adriana Karla Rodrigues Conselheira

Renata Sales Conselheira

Ingrid Melo Conselheira 

Guilherme Marques Conselheiro

Monica Bernardi Conselheira Fiscal

Emília Paiva Conselheira Fiscal

Carlos Gradim Diretor Presidente do Instituto Odeon

Roberta Kfuri Diretora de Operações e Finanças do  

Instituto Odeon

Marisa Bueno Diretora do Museu da Diversidade Sexual 

do Instituto Odeon

Vanda Batista Colaboradora Instituto Odeon

Iran Pordeus Ex Conselheiro

Jimmy Keller Ex Diretor

institutoodeon.org.br
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