
Locais de pesquisa em História do Cinema Brasileiro no Rio de Janeiro

Cinemateca do MAM

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo.
Telefone: 3883-5630
Horário de Funcionamento: 10:00hs - 18:00hs
Procedimento: Agendar consulta pelo e-mail cinemateca_doc@mamrio.org.br e fazer a 
pesquisa no espaço determinado. Não há empréstimo.
Excelente acervo de livros, revistas e catálogos de mostras. Além disso, há dossiês sobre filmes,
pessoas e temas com recortes de jornais e outros documentos. Principal acervo para pesquisa 
sobre cinema no Rio de Janeiro. A Cinemateca dispõe também de acervo de fitas VHS e DVDs 
para serem visionados no local.

Biblioteca e videoteca do CCBB

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro
Telefone: 3808-2020
Horário de Funcionamento: 09:00hs - 21:00hs
Procedimento: Acesso aberto ao local para consultas. Funcionários do Banco do Brasil podem 
retirar livros e filmes.
Ótima e atualizada biblioteca com livros sobre cinema e outras áreas correlatas. A videoteca 
tem um excelente acervo e os filmes podem ser vistos nas cabines a serem agendadas 
previamente. 

Biblioteca Central do Gragoatá - UFF

Endereço: Rua Professor Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n. Campus do Gragoatá - São 
Domingos.
Telefone: 2629-2775
Horário de Funcionamento: 08:30hs as 21:00hs
Procedimento: Acesso aberto ao local para consulta. 
Ótimo acervo de livros sobre cinema, com recente aquisição de títulos mais recentes. 
Estudantes da UFF podem retirar livros mediante a inscrição na biblioteca.

Acervo Fotográfico do IMS 

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 476 - Gávea
Telefone: 3284-7400
Horário de Funcionamento: 10:00hs - 18:00hs
Procedimento: Agendar consulta pelo e-mail fotografia@ims.com.br ou entrar no site 
http://fotografia.ims.com.br/sites/#1452877315989_0

Arquivo Nacional

Endereço: Praça da República, 173 - Centro
Telefone: 2179-1228
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Horário de Funcionamento: 08:30hs - 17:30hs
Procedimento: Fazer consulta pelo site: 
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=166, levar ao arquivo e 
fazer a pesquisa no espaço determinado.
Acervos históricos importantes. Podem ser visionadas fitas com materiais do acervo, como os 
cinejornais da Agência Nacional.

Biblioteca Nacional

Endereço: Av. Rio Branco, 219 - Centro
Telefone: 3095-3879
Horário de Funcionamento: 09:00hs - 19:0hs
Procedimento: Fazer consulta online pelo site: https://www.bn.br/, levar à biblioteca e fazer a 
pesquisa no espaço determinado. Também há computadores para consultas na base de dados 
no local.
Extraordinário acervo de livros e periódicos para consulta local. Muitos jornais e revistas vem 
sendo digitalizados e disponibilizados na internet, inclusive títulos relacionados a cinema, como
Cinearte, Cine Repórter, Revista de Cinema, entre outros.

Museu da Imagem e do Som

Endereço: R. Visc. de Maranguape, 15 - Lapa
Telefone: 2332 - 9520
Horário de Funcionamento: 
Procedimento: Em mudança de espaço
Acervos documentais diversos (como de Jurandy Noronha) e entrevistas gravadas com muitas 
figuras históricas do cinema brasileiro. Essas entrevistas podem ser escutadas mediante 
agendamento.
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