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Resumo 
Fundado no dia 3 de setembro de 1965, para as comemorações do IV Centenário 

da cidade do Rio de Janeiro, o Museu da Imagem e do Som abriga 

aproximadamente 1.300 metros lineares de documentos, constituído por 22 

coleções particulares que reúnem documentos dos mais variados, entre 

fotografias, cartazes, discos, filmes e vídeos, recortes de jornal e textos, além dos 

depoimentos para a posterioridade, entre outros. Boa parte desse acervo, que 

revela detalhes da identidade carioca e nacional, expressa pelas suas 

manifestações artísticas e culturais, estará exposto ao público a partir de 2012, 

ano em que será inaugurada a nova sede do museu, na Av. Atlântica, em 

Copacabana.  

Este artigo revela como, ao retratar a cultura carioca, o MIS pretende ser um 

novo ponto de encontro, um lugar onde o visitante poderá fazer um “passeio” pela 

história do Rio e do Brasil, contada por meio da música, da televisão, do rádio e 

de seus personagens artísticos. Mostra ainda como a concepção arquitetônica 

propõe um prédio que, segundo representação gráfica dos arquitetos 

responsáveis, é uma reprodução do calçadão de Copacabana dobrado e 

transformado num calçadão vertical. Apresenta também parte da moderna 

museografia, que vai aproximar o visitante do acervo, propondo interatividade e 

multiplicidade de olhares.  

 

Abstract 
The Museum of Image and Sound (“MIS”) was founded on September 3rd 1965 to 

celebrate the IV Centenary of the city of Rio de Janeiro. It houses roughly 1,300 

linear meters of documents and 22 private collections which gathers a vast array  
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of documents, such as photographs, posters, records, films and videos, 

newspaper clipping and articles, as well as statements to be handed down to 

posterity, among others.  A great part of this collection, which reveals details of 

the national and carioca identity through artistic and cultural manifestations, will be 

exhibited to the public as of 2012, the year when the new building of the museum 

will be inaugurated at Avenida Atlântica, in the neighborhood of Copacabana.   

This article describes how MIS works to unfold the Rio de Janeiro’s culture, as 

well as,  to start being a new meeting spot, a place where the visitor may “stroll” 

into the history of Brazil and Rio de Janeiro, which will be told through music, 

television, radio and their artistic characters. Furthermore, it reveals how the 

architectonical conception can conceive a building that, according to the graphic 

representation made by the architects assigned to this project, is a reproduction of 

the Calçadão de Copacabana (Copacabana’s esplanade) depicted in a folded 

manner as a vertical esplanade. It also shows part of the modern museography, 

which will bring the visitor closer to the museum collection by promoting 

interactive activities and multiple approaches.   

 

1 - O museu da identidade carioca 
Desde os seus primórdios, o Rio concentra grande parte da criação e da indústria 

cultural e criativa brasileiras. O novo Museu da Imagem e do Som, com seu 

acervo de sambas, chorinho, fossa, MPB e bossa nova, será o museu da 

identidade carioca, caracterizada por essa produção artística de valor intangível. 

Ao expor toda essa riqueza, o museu vai cumprir o seu papel de difundir essa 

identidade para cariocas, brasileiros e estrangeiros que forem passear por essa 

rica e deslumbrante história.  

 

“Hoje em dia há uma vontade coletiva de se salvaguardar a memória do Brasil 

que deu certo. O MIS é o auto-retrato da indústria criativa do Rio, sua música, 

sua arte, sua história, seu jeito de ser. Em votação na internet, o novo MIS teve 

mais de 80% de aprovação. O MIS deixa de ser apenas um centro de 

documentação para se tornar um Museu Total, aquele que preserva e exibe a 

memória cultural”, diz a historiadora e atual presidente da institução, Rosa Maria 

Araújo. 
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O Museu da Imagem e do Som é uma instituição de referência internacional e o 

principal centro de documentação da cultura brasileira, com ênfase na carioca. 

Fundado no dia 3 de setembro de 1965, em suas duas atuais sedes, na Praça XV 

e na Lapa, o MIS abriga um acervo com aproximadamente 1.300 metros lineares 

de documentos, constituído por 22 coleções particulares que reúnem documentos 

dos mais variados, entre fotografias, cartazes, discos, filmes e vídeos, recortes de 

jornal e textos, entre outros. As coleções são de nomes como Nelson Motta, 

Elizeth Cardoso, Almirante, Nara Leão, Jacob do Bandolim, da Rádio Nacional e 

dos jornalistas Sérgio Cabral e Nelson Motta, únicos doadores vivos de acervo do 

museu.  

 

Além das coleções doadas ou adquiridas, o MIS produz, desde 1966, sua própria 

coleção, chamada de Depoimentos para a Posteridade. Ela é constituída a partir 

da gravação, em áudio e vídeo, de depoimentos prestados por personalidades 

vinculadas aos diversos setores da cultura. São quase mil depoimentos que 

perfazem aproximadamente quatro mil horas de gravação, disponíveis para 

consulta no museu. 

 

A nova sede será inaugurada no segundo semestre de 2012. Serão 9,8 mil 

metros quadrados para abrigar o acervo da instituição, boa parte dele doado por 

herdeiros de artistas brasileiros do cenário musical e de cultura. O novo espaço 

também abrigará o Museu Carmen Miranda, hoje localizado no bairro do 

Flamengo.  

 

O prédio, com projeto arquitetônico assinado pelo escritório americano Diller 

Scofidio + Renfro, será instalado na orla de Copacabana, no terreno onde 

funcionava a boate Help. Ele terá salas de exposição permanentes e temporárias; 

outras destinadas à pesquisa e guarda temporária de acervo; salas 

administrativas e também voltadas para atividades didáticas; além de um 

teatro/cinema de 300 lugares, loja; cafeteria; restaurante panorâmico; bar/ 
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terraço; piano-bar; vestíbulo, com espaço para a bilheteria; área comum para 

grupos escolares; e um mirante no topo do edifício de 07 pavimentos.  

 

O museu está dividido em três grandes eixos: a GALERIA DE EXPOSIÇÕES, a 

dimensão narrativa do novo MIS, uma espécie de vitrine do acervo que vai 

revelar suas “pérolas”; a FÁBRICA DA MEMÓRIA, que vai transformar a 

produção de memória, matéria-prima do museu, em espetáculo, em produto 

cultural; e o CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, modernizado, reorganizado e 

digitalizado, proporcionando mais conforto para o público. 

 

A concepção preliminar do projeto nasceu a partir de estudos sobre o acervo do 

museu e as coleções guardadas pela instituição em suas duas sedes e a 

identificação de suas lacunas. O trabalho durou seis meses e envolveu 

consultores especializados em cada área: música brasileira, fotografia e memória, 

Carmem Miranda, carnaval, radiodifusão, música brasileira - partituras), 

audiovisual e depoimentos.  

A curadoria, feita pelo jornalista Hugo Sukman, divide o museu em diferentes 

níveis: ESPÍRITO CARIOCA, que apresenta o humor – como espírito e produto, a 

rebeldia e as festas, como o Carnaval, características da cidade; o nível da 

MÚSICA, que mostra a história do Samba, o Choro e a Bossa Nova – os três 

grandes gêneros musicais do Rio de Janeiro, os cantores que aqui fizeram 

história e os instrumentos musicais; FELIZES TRÓPICOS, que apresenta o modo 

de vida carioca para exportação, traduzido na produção das novelas e do cinema 

e o acervo de Carmen Miranda, que será incorporado ao novo MIS; A 

MONTANHA, O SOL, O MAR, que trata da relação da cidade com a natureza; e o 

nível NOITES CARIOCAS, que mostra a história da noite carioca, do sarau da 

Imperatriz aos bailes funk.  

Para abrigar esse conteúdo, foi concebida uma museografia moderna e atraente, 

capaz de interagir com diversos públicos. O projeto é assinado por Daniela 

Thomas e Felipe Tassara, e será detalhado no próximo capítulo.  
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2 – Um passeio pelo MIS 
“Um bom lugar pra se encontrar, Copacabana!”  

Sábado em Copacabana, de Dorival Caymmi 

 

Um passeio no calçadão de Copacabana. Do Leme ao posto 6. Na altura da 

Djalma Ulrich, cruzamos as duas pistas e entramos no MIS. É o passeio que 

segue. Logo na entrada, na parede atrás da bilheteria, um painel fornece 

informações sobre o museu: horários, valor dos ingressos, os espaços de 

exposição de longa e curta duração. Podemos conferir a sua programação. No 

cinema da cobertura, a Mostra Carioca de Cinema. No auditório, a Semana 

Valzinho. O painel ainda indica que no final do mês tem Depoimento para 

Posteridade do cantor Miltinho e hoje show do artista na Boite Fim de Noite. É 

como uma sala de embarque. Estamos prontos para entrar no MIS. Mas também 

é uma máquina do tempo. Uma banca de jornal com as manchetes do dia ou 

efemérides. Hoje é dia 8 de setembro de 2010. Neste mesmo painel, uma 

informação sobre a mesma data, só que em 1924: “Nasce Marion (Penha Marion 

Pereira), cantora e atriz. Descoberta por Assis Valente, trabalhou em Cassinos e 

na Rádio Nacional. Atuou em filmes da Atlântica com um estilo inspirado em 

Carmen Miranda”. 

  

O lobby do MIS é a continuação da calçada. Um novo ponto de encontro. Um 

novo baixo: o Baixo Atlântica. Lá o acesso é livre, uma oportunidade para ver a 

exposição de curta duração no mezanino: Noel Rosa, 100 traduções. A loja e o 

café também estão abertos. Do lobby, podemos ver lá em cima, no primeiro piso, 

um painel com frases: “O brasileiro é um feriado” [Nelson Rodrigues]; “Como são 

admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem” [Millôr Fernandes]; 

“Pobre, quando mete a mão no bolso, só tira os cinco dedos” [Barão de Itararé]. É 

o melhor do humor carioca.  

Do lobby, subimos a escadaria que nos leva ao primeiro nível do museu. É o 

Espírito Carioca. Somos recepcionados por imagens projetadas de grandes 

humoristas. Costinha, Oscarito, Procópio Ferreira, Zé Trindade entre outros nos 

saúdam com seus bordões e trejeitos característicos. Cada, um nos dá, à sua 

maneira, as boas vindas. 
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Dez monitores em totens interativos ocupam esta área. Cada um é um salão de 

humor. Manipulando os totens como se fossem um dial de rádio, podemos ver e 

passear pelos salões virtuais com quadros nas suas paredes. Selecionamos um 

dos quadros do salão Botequim. Podemos ver a cena antológica com Mussum, 

Macalé e Didi numa birosca, O provérbio. Número terminado, continuamos a 

perambular por este salão. No quadro ao lado, um filme com uma série de 

cartuns animados do Jaguar sobre o tema nos diverte. Podemos acessar os 

outros totens e ver mais salões: Paródias, Polêmicas, Bordões, Humor Negro, 

Sátiras Políticas entre outros. De um lado, ainda é possível acompanhar as frases 

com o melhor do humor carioca. Do outro, uma divisória de metal perfurado nos 

remete a retículas de jornal exibindo uma grande passeata. Nos juntamos a 

massa e vamos até lá.  

O ESPÍRITO CARIOCA estará representado no primeiro nível do museu. Com 

imagens de grandes humoristas e monitores com totens interativos, 

representando, cada um, um salão de humor. Botequim, Paródias, Polêmicas, 

Bordões, Humor Negro, Sátiras Políticas entre outros. De um lado, ainda é 

possível acompanhar as frases com o melhor do humor carioca. Costinha, 

Oscarito, Procópio Ferreira, Zé Trindade entre outros nos saúdam com seus 

bordões e trejeitos característicos. Cada, um nos dá, a sua maneira, as boas 

vindas. 

Nesse mesmo nível, a efervescência cultural do Rio vai estar representada por 

temas como teatro, artes plásticas e cinema em “estações de metrô” que vão nos 

levar a histórias que sacudiram o Rio em variados momentos. Monitores exibem 

imagens de grandes manifestações populares nas ruas do Rio. Ao centro, uma 

grande mesa apresenta um diagrama luminoso. Num primeiro instante, parece 

um mapa de metrô. Mas ao nos aproximarmos, percebemos que as estações têm 

nomes de personagens e eventos. Em comum, todos sacudiram a cidade nos 

momentos em que ela entrou em ebulição. É o Rio 40º. Os nomes estão 

distribuidos em diferentes linhas: Principal, Literatura, Teatro, Artes plásticas, 

Cinema e Rock. Podemos escolher qualquer uma das linhas, acessando botões, 

e acompanhar uma história que une os nomes e eventos através de uma única 

narrativa, ilustrada pelas imagens dos monitores que envolvem a sala.  
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Pegamos a linha Principal e passamos da estação Rio 40º (filme) para Opinião 

(teatro) através da figura emblemática de Zé Keti. Vamos da Passeata (100 mil) 

até FIC (festival), passando das palavras de ordem para a retumbante vaia para 

Sabiá. Ou, na linha Cinema, acompanhamos a fila na calçada do Cine Paissandú, 

na estação Cineclube, até as filmagens no Parque Lage, na estação Macunaima. 

Na linha Rock, é possível ver o pessoal da rua do Matoso e o delírio da estréia de 

No Balanço das Horas no Cine Rian. Há alguns entroncamentos, estações que 

fazem parte de mais de uma linha. No final, sabemos um pouco mais sobre esta 

cidade rebelde. Passamos a festa. 

Se “pegarmos” a linha Principal, vamos da estação Rio 40 º (filme) para Opinião 

(teatro), e assim por diante. Na linha do  Rock, vamos encontrar o pessoal o 

pessoal da rua do Matoso e o delírio da estreia de No Balanço das Horas no Cine 

Rian.  

Do rock, o visitante passa a uma sala em que se ouve marchinhas, sambas de 

enredo, fanfarras em geral. Na parte superior do espaço, vemos imagens 

projetadas em todas as paredes dos blocos, ranchos, as grandes sociedades, 

escolas de samba e bailes de várias épocas. Nesta sala, algumas pinceladas da 

história do carnaval por meio de frases como: “O carnaval de 1965 inaugurou a 

era das grandes escolas de samba” e “Com o fim da Praça XI, em 1942, o 

carnaval ganhou novo desenho”. ”; “Em 1984, o desfile foi ao Sambódromo”. 

Algumas figuras tradicionais também são apresentadas neste espaço, como 

desenhos de uma enciclopédia: o mestre sala e a porta bandeira, o Zé Pereira, a 

baiana entre outros. Na medida em que a luz da sala aumenta, nos vemos 

refletidos no espelho, nos misturando aos foliões, populares e figuras de 

destaque projetados nos filmes. Salve o carnaval! 

 

3 - Música: a grande criação do Rio 

Mais um andar e o visitante chega ao nível do museu dedicado à maior criação 

carioca. Nesse espaço, histórias serão contadas sobre os diversos instrumentos 

que compõem a música do Rio de Janeiro: piano, violão, bandolim e cavaquinho, 

instrumentos de sopro, percussão e uma bateria. No espaço do piano, haverá 

menções aos mestres Radamés, Custódio Mesquita, Ary Barroso Tom Jobim e 
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muitos outros. Representando o violão, nomes como Garoto, Dilermando Reis, 

Baden Powell, Meira, João Gilberto e João Bosco são alguns deles. O 

cavaquinho será contado num filme, que mostra rodas de samba e de pagode e 

como Waldir Azevedo popularizou o instrumento, tornando-se seu principal  

solista.  

Nesse nível, teremos também o acervo precioso de Jacob do Bandolim, com 

fotos, anotações, documentos e partituras manuscritas. E o sax de Pixinguinha, a 

flauta de Benedito Lacerda e a arte do contraponto. O prato de João da Baiana e 

a história dos instrumentos de percussão brasileiros: suas origens, características 

e funções. Luciano Perrone e a história de como a bateria, um instrumento 

americano, e como ela foi abrasileirada.   

 

Aqui, também faremos um passeio pelas gafieiras da cidade através de alguns 

dos instrumentos das suas orquestras: trumpete, trombone, clarineta, flugelhorn, 

metais e madeiras. Veremos um filme que mostrará o ambiente dos salões, a 

relação da dança com o repertório tocado. 

 A história da voz dos nossos cantores, a evolução tecnológica dos microfones e 

a forma como isso afetou a maneira de cantar também estará contemplada nesse 

nível. O visitante vai poder escolher um tipo de microfone, dos anos 20 até os 

atuais, e gravar a própria voz numa base musical pregravada. O resultado das 

diferentes gravações ajuda a entender melhor estas mudanças, das gravações 

mecânicas até os recursos digitais de hoje. 

Como um dial de rádio, selecionamos alguns dos maestros que atuaram na Rádio 

Nacional. Após sintonizarmos na estação, podemos não só saber um pouco mais 

sobre cada um destes músicos, como escutar alguns dos seus arranjos, 

principalmente os feitos para o programa da Rádio Nacional Quando os maestros 

se encontram.  

Nesse nível, também encontraremos Villa-Lobos e a raiz que deu frutos como 

Tom Jobim, João Gilberto, Chico Buarque, Edu Lobo e Egberto Gismonte.  

O riquíssimo acervo de Almirante será exposto também nesse nível. O choro, 

tocado por Ernesto Nazareth e outros grandes do gênero. O samba de Ismael, 

Cartola e Paulo da Portela, junto com Noel Rosa. A história social do ritmo que 

saiu da antiga Praça XI, passeou pelos subúrbios e morros e se alastrou por toda 
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a cidade. O samba aqui passa o marginal a símbolo da identidade carioca, 

nacional.   

A história do rádio será contada por meio de trechos de programas, como o 

Repórter Esso, de jingles, locuções esportivas e prefixos musicais. Imagens de 

artistas como  Marlene e Emilinha, Francisco Alves e Mário Reis, as irmãs 

Baptista e Miranda, Cauby Peixoto, Jorge Veiga e muitos outros vão aparecer em 

destaque. Ouvimos aqui um desfile dos principais intérpretes do rádio, 

representantes da época de ouro da música brasileira. 

Do outro lado deste nível, há uma série de nichos de madeira. Seus interiores são 

pequenos, mas muito aconchegantes, com paredes almofadadas e bancos 

acolchoados. São espaços para a escuta. Em um deles, ouvimos muitas das 

versões de Carinhoso. Em outro uma seleção do sambalanço, pilantragem e do 

sambajazz. Há ainda espaço para a música romântica, hinos à pátria, dos clubes 

e da música brasileira com as mais variadas versões. Também podemos ouvir 

declamações de Vinícius de Moraes e músicas sobre o Rio de Janeiro. São os 

Ninhos Carinhoso.  

“Me dê a mão / Vamos sair pra ver o sol” 

 

Estrada do sol, de Dolores Duran e Tom Jobim 
O maior destes Ninhos é todo ele dedicado à Bossa Nova. Podemos ouvir um 

roteiro musical sobre a formação do movimento musical, sua fixação no Brasil e 

no exterior. Tudo isso ilustrado com ricas imagens em fotos, filmes, impressos e 

depoimentos do acervo do museu. O clima despojado do ambiente alterna entre 

um clube pré-bossanovístico, como o Sinatra-Farney Fan Club, e os 

apartamentos da zona sul que serviram como primeiro ponto de encontro musical 

do movimento.    

 

Depois de passar pelo nível dedicado à música, subimos as escadas do MIS. 

Numa extremidade deste outro patamar, vemos uma grande parede formada por 

vários aparelhos de TV. No guarda corpo em frente a esta instalação temos 

acesso a menus interativos. Podemos jogar uma espécie de “quiz” com perguntas 

sobre as novelas. “Quem matou Odete Roitman?”, “Quem são os verdadeiros 

pais de Albertinho Limonta, em O direto de nascer?” e “Qual o tema da abertura 
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da novela Água Viva?” são algumas das perguntas. Ao acertar a resposta, as 

cenas em questão são exibidas na instalação de tv. Do lado oposto a este grande 

painél, vemos pequenos buracos numa parede. Ao colocarmos a cabeça nestes 

nichos, vemos cenas diversas da televisão. Nelson Sargento cantando uma 

composição só com nomes de novelas, Aracy de Almeida sendo entrevistada por 

Ibrahim Sued na pérgula do Copacabana Palace e Chaqurinha fazendo uma das 

suas primeiras chamadas do programa são algumas das surpresas. 

 Agora, o visitante vai subir as escadas do MIS e assistir também a cenas de TV 

com entrevistas e trechos de programas musicais.  

 

4 - Carmen Miranda, Carioca 

 “O Que é que a baiana tem? / Tem torço de seda, tem! / Tem brincos de ouro 

tem! / Corrente de ouro tem! / Tem pano-da-costa, tem! / Sandália enfeitada, tem! 

/ Tem graça como ninguém / Como ela requebra bem!”  

  

O que é que a baiana tem, de Dorival Caymmi 

Em seguida, haverá o espaço do MIS dedicado à mais carioca de todas as 

portuguesas. Músicas, cenas, jornais, fotos, cartões postais, objetos pessoais da 

cantora. O visitante Entramos no espaço do museu dedicado à Carmen Miranda. 

Uma linha do tempo, entre outras atrações, vai contar a vida e a carreira da 

cantora - a passagem por Hollywood, onde ela se transforma em estrela latino-

americana do Chica Chica Boom, os filmes – assim como os acontecimentos do 

Brasil e mundiais entre 1929 e 1940.   

Após passear pelas novelas e Carmen Miranda, no nível Alegres Trópicos, 

subimos até o espaço de exposição mais alto e iluminado do museu, É sol, É sal, 

É sul. Num salão, podemos ver grandes ampliações de fotos de Augusto Malta e 

Guilherme Santos. A partir delas, podemos ver as transformações que a cidade 

sofreu e o esforço feito pelo homem para contornar a natureza. Parte deste 

numeroso acervo pode ser consultado digitalmente em pequenos terminais de 

acessos.  

Fechando este andar, uma grande tela exibe filmes sobre esta marcha do povo 

carioca para o sul, desde o centro, passando por Botafogo, até Copacabana e o 
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Leblon. As mudanças no urbanismo, arquitetura, nas artes e no comportamento 

da cidade serão mostradas aqui. 

Do nível mais solar do museu, pegamos o elevador para o mais escuro, o 

subsolo. Lá fica a Boate Fim de Noite. É lá que termina o nosso passeio. Mas 

antes, passamos por um corredor com fotos de inúmeras personalidades. Todas 

participaram da série do MIS Depoimentos para a posteridade. Ao nos 

aproximarmos das imagens, podemos escutar alguns trechos selecionados. 

Enquanto isso, na Boate Fim de Noite, podemos nos sentar à mesa onde são 

projetadas imagens que contam a história da noite carioca. O foco são as boates 

de Copacabana dos anos 50, como a Vogue, Drink, o Beco da Garrafas e o bar 

do Plaza. É o que nos remete o ambiente desta sala. À meia luz, escutamos 

gravações originais de shows e ensaios, além de depoimentos de figuras da noite 

carioca. 

Neste mesmo espaço, acontece mais uma sessão. Desta vez, as luzes se 

acendem e o som aumenta. Estamos agora num Baile Funk, com direito a 

batidão e muitas luzes. Num outro momento, vemos um filme sobre a Genealogia 

da música Black com imagens projetadas em todo o ambiente. 

Esse é o passeio proposto pelos projetos de curadoria e museografia do MIS. 

Porém, o visitante vai encontrar seus próprios caminhos, fazer suas escolhas, se 

identificar mais com um conteúdo e menos com outro, vai descobrir histórias que 

contam a história do Rio de Janeiro, o grande centro irradiador de produção 

cultural no país. Ou vai apenas perambular por mais esse espaço que terá 

espaços de circulação, convidando os pedestres a fazer deles a continuação do 

calçadão de Copacabana, bairro que é a cara e o espírito do carioca, do 

brasileiro, do turista estrangeiro. O MIS vai ser de todos também.  


