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INTRODUÇÃO 

Detentora de um dos acervos mais expressivos do país, a Biblioteca Mário 

de Andrade conta hoje com mais de três milhões de documentos, entre 

livros, periódicos e grandes coleções especiais como microfilmes, audiovisuais, 

publicações da ONU, obras raras, artes e mapas. Atende a um público 

heterogêneo, proporcionando atendimento especializado a pesquisadores e a 

estudantes a partir do nível médio e a pessoas interessadas em participar das 

diversas atividades culturais oferecidas pela Biblioteca, por meio do Serviço de 

Extensão Cultural e do Programa Colégio de São Paulo. 

A atual Diretoria da Biblioteca Mário de Andrade (BMA) - composta por 

José Castilho Marques Neto, filósofo, professor universitário e editor, na 

condição de Diretor Geral e Marfisia Pereira de Souza Lancellotti, bibliotecária, 

como Diretora Técnica - assumm as responsabilidades técnicas e 

administrativas da instituição em junho de 2002. Desde o primeiro momento, os 

esforços foram concentrados na execução de projetos que trouxessem 

visibilidade e revitalizassem a BMA, assim como na procura por recursos 

financeiros alternativos. Além desta preocupação com a imagem e memória da 

Biblioteca, outras duas necessidades se mostraram urgentes: a reforma e 

recuperação do edifício e a transição e modernização administrativa. 

Nos últimos dois anos e meio a direção da BMA e a Secretaria Municipal 

de Cultura realizaram diversas ações que vão desde a recuperação de infra

estrutura básica até o desenvolvimento de ações culturais de reinserção da 

biblioteca no circuito cultural da cidade. Ao mesmo tempo, a partir de 

diagnósticos técnicos, foram realizados projetos arquitetônicos e de engenharia 
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1. PROJETOS ESPECIAIS REALIZADOS

1.1 Programa de Reabilitação do Centro de São Paulo - Ação Centro 

A BMA foi inserida no programa de disponibilização de recursos 

financeiros, propiciado pelo BID, destinado à área central da cidade de São 

Paulo, por iniciativa da Prefeitura do Município e EMURB (Empresa Municipal 

de Urbanização). O projeto contemplou ampliação do prédio em cinco mil 

metros quadrados e a respectiva adequação de espaços, resultando na duplicação 

da capacidade de armazenamento pela construção de três níveis de subsolos e na 

criação de: 

• Espaço de exposições

• Segundo auditório com capacidade para 350 pessoas

• Sala de leitura em espaço para mais 150 mesas de consulta

• Núcleo de apoio para professores da rede pública

• Gabinete de arte sobre papel

• Espaços de sociabilidade, pontos de convívio e lazer, tais como café,

restaurante e livraria.
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