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APRESENTAÇÃO

A Biblioteca Mário de Andrade (BMA) é uma das mais importantes bibliotecas de pesquisa

do país. Fundada em 1925, é a maior biblioteca pública da cidade de São Paulo e possui o segundo

maior acervo do país, superada apenas pela Biblioteca Nacional.

Além das áreas de acervo para estudo e pesquisa, a biblioteca disponibiliza espaços

expositivos, espaços de convivência e uma programação cultural diversificada.

Para garantir que todos os diferentes públicos possam usufruir dos ambientes, produtos,

serviços e programação cultural oferecidos, algumas atividades são reguladas em Lei e outras são

estabelecidas pela própria Biblioteca Mário de Andrade, conforme segue:

CONVÍVIO E VALORES

Para que todos possam conviver bem em um mesmo espaço, é muito importante

considerarmos os seguintes valores:

• Respeito ao próximo;

• Respeito ao patrimônio público;

• Empatia;

• Cordialidade;

• Pluralidade.

Confira os horários de funcionamento de todos os espaços que compõem a Biblioteca Mário

de Andrade.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Espaços com Acervo Segunda a sexta

Sábados, domingos e
feriados

Acesso¹

Seção Circulante Das 9h15 às 19h45
Das 9h15 às 16h45

Av. São Luís, 235

Sala Infantil Das 9h às 19h Das 9h15 às 16h45 R. da Consolação, 94

Coleção Geral Das 9h às 19h Não funciona Av. São Luís, 235

Sala de Artes Sérgio Milliet Das 9h às 19h Não funciona R. da Consolação, 94

Coleção São Paulo e Mapoteca² Das 9h às 17h Não funciona R. da Consolação, 94

Obras Raras e Especiais³ Das 10h30 às 16h30 Não funciona R. da Consolação, 94

Hemeroteca: Sala de Atualidades 09h15 às 17h45 Não funciona R. Dr. Bráulio Gomes, 139

Hemeroteca: Periódicos
Retrospectivos e Multimeios⁴

09h15 às 17h45
Não funciona R. Dr. Bráulio Gomes, 139

Arquivo Histórico⁵ Das 9h às 17h Não funciona R. Dr. Bráulio Gomes, 139
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Espaços sem Acervo Segunda a sexta

Sábados, domingos e
feriados

Acesso*
Deck São Luís Das 9h às 21h Das 9h às 20h Av. São Luís, 235

Sala de Convivência Das 09h15 às 20h30 Das 09h15 às 19h30 Av. São Luís, 235

Jardim Contemplativo⁶ Das 09h15 às 20h30 Das 09h15 às 19h30 Av. São Luís, 235

Corredor de Estudos Das 09h15 às 20h30 Das 09h15 às 19h30 Av. São Luís, 235

Corredor de Vidro Das 9h às 21h Das 9h às 20h Av. São Luís, 235

Deck de Vidro Das 09h15 às 20h30 Das 09h15 às 19h30 Av. São Luís, 235

Espaço Tula Pilar Ferreira⁷ Das 10h às 19h Das 10h às 19h R. da Consolação, 94

Sala de Exposições (3º andar) Das 10h às 19h Das 10h às 19h R. da Consolação, 94

Terraço Das 10h às 19h Das 10h às 19h R. da Consolação, 94

Sala Silenciosa Das 09h15 às 20h30 Das 09h15 às 19h30 R. da Consolação, 94

Teia Centro: Coworking Das 09h às 17h Não funciona R.  Dr. Bráulio Gomes, 139

¹ O prédio sede da Biblioteca Mário de Andrade possui duas entradas: a principal pela Rua da Consolação e uma
segunda entrada pela Av. São Luís, 235. Internamente o prédio é interligado, sendo possível acessá-lo por uma entrada
e sair por outra. Possuímos um prédio anexo, onde encontra-se nossa Hemeroteca e o Espaço Teia Centro.

² O atendimento na Mapoteca é feito mediante agendamento por telefone (11) 3150-9451 ou por e-mail:
colecaosaopaulobma@prefeitura.sp.gov.br. Para consultar o acervo da Coleção São Paulo não é necessário
agendamento.

³ O atendimento em Obras Raras e Especiais é feito mediante agendamento por telefone (11) 3150-9412 ou por e-mail:
rarosbma@prefeitura.sp.gov.br.

⁴ O atendimento em Periódicos Retrospectivos e Multimeios é feito mediante agendamento por telefone (11) 3154-
2222/2243, e-mail: hemerotecabma@prefeitura.sp.gov.br ou pessoalmente.

⁵ O atendimento no Arquivo Histórico é feito mediante agendamento por telefone (11) 3154-2217, e-mail:
arquivobma@prefeitura.sp.gov.br ou pessoalmente.

⁶ No período de queda das cabaças da árvore Sapucaia o Jardim Contemplativo é fechado para garantir a segurança dos
frequentadores e funcionários. Essas informações são atualizadas em nosso site: bma.sp.gov.br

⁷ Nos dias em que há evento da programação cultural no Espaço Tula Pilar Ferreira, é fechado às 18h, para organização
e instalação de equipamentos, e reaberto às 19h, horário de início dos eventos culturais neste espaço.

1 ESPAÇOS COM ACERVO

A Biblioteca Mário de Andrade possui atualmente 08 espaços de atendimento ao público

que possuem acervo, são eles: Seção Circulante, Sala Infantil, Coleção Geral, Sala de Artes Sérgio

Milliet, Coleção São Paulo e Mapoteca, Obras Raras e Especiais, Hemeroteca e Arquivo Histórico.

Visando a segurança e preservação dos acervos, assim como o propósito desses ambientes,

direcionados ao estudo e pesquisa, solicitamos que atendam as seguintes recomendações:

● Utilizar o guarda-volumes para deixar bolsas, sacolas, pochetes, mochilas e todos os

tipos de pastas e fichários;

● Somente estojos com até 22 cm de comprimento x 06 cm de largura x 05 cm de

largura são permitidos nesses espaços;

● É permitida entrada somente com garrafa de água com tampa, que deve ser

colocada sempre no chão, nunca sobre a mesa de estudos, estante ou prateleira de

livros;

● Não é permitido o consumo de qualquer tipo de alimento nesses espaços. Caso
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precise fazer um lanche, procure um funcionário do atendimento ao público que

poderá indicar quais são os espaços em que a alimentação é permitida;

● Pedimos para que não escreva, risque, rasure, rasgue ou dobre os materiais dos

acervos;

● Contribua para a manutenção do silêncio, mantenha o celular no modo silencioso e,

caso precise fazer ou atender uma ligação, dirija-se a um local onde possa realizar

essa ação.

1.1 SEÇÃO CIRCULANTE

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 9h15 às 19h45.
Sábados, domingos e feriados, das 9h15 às 16h45.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal - Térreo - entrada pela Avenida São Luís, nº 235.
E-MAIL: circbma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3150-9414/9450.

A Seção Circulante disponibiliza ao público quase 70 mil volumes de livros,

aproximadamente 100 títulos de audiolivros, mais de 230 DVD’s de filmes de curta e longa

metragem, entre outros.

É possível identificar quais são os títulos disponíveis, para consulta local ou empréstimo

domiciliar, por meio de pesquisa em nosso Catálogo Online: bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br .

Embora o forte desse acervo seja literatura (tanto brasileira quanto estrangeira), ciências humanas

(história, filosofia, religião, antropologia, sociologia, política, direitos humanos, políticas culturais

etc.) e artes (história, teoria e técnicas voltadas a todos os campos das artes, neste caso,

com especial foco nas artes cênicas), abrange, também, outras áreas do conhecimento a fim de

atender à diversidade de interesses de seus públicos. Desta forma, podem-se encontrar

livros sobre meio ambiente, ciências exatas, ciências da saúde, tecnologia, direito, administração e

economia, turismo, esportes, bem como livros técnicos das mais diversas especialidades, além de

obras de referência como dicionários, enciclopédias, guias, diretórios etc.

Para empréstimo do acervo, qualquer pessoa, sem limite de idade ou exigências mínimas

de escolaridade, deverá fazer sua inscrição na Biblioteca ou ser inscrito em qualquer biblioteca do

Sistema Municipal de Bibliotecas. Para tanto, faz-se necessário observar as condições previstas no

“Regulamento para Empréstimos” disponível no Balcão de Atendimento da Seção Circulante e em

nosso site: bma.sp.gov.br.
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1.2 SALA INFANTIL

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 9h15 às 19h45.
Sábados, domingos e feriados, das 9h15 às 16h45.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal - Térreo - entrada pela Rua da Consolação, nº 94.
E-MAIL: circbma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3150-9414/9450

Inaugurada em 11 de agosto de 2018, A Sala Infantil é um espaço que visa proporcionar, por

meio de um ambiente lúdico e acervo infantil, uma experiência agradável para as crianças que

visitam a Biblioteca Mário de Andrade.

A Sala conta com uma programação de mediação de leitura, contação de histórias e

oficinas, para conferir as atividades, acesse nosso site: bma.sp.gov.br ou siga nossas redes sociais

@bibliotecamariodeandrade no Instagram e Facebook, @bibliotecabma no Twitter.

1.3 COLEÇÃO GERAL

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 9h às 19h.
LOCALIZAÇÃO: 2º andar - Prédio sede - entrada pela Rua da Consolação, nº 94
E-MAIL: cgbma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3150-9452

Com aproximadamente 250 mil volumes, o acervo restrito para consulta da Coleção Geral

fica organizado por classificação no prédio principal, ocupando doze andares da torre de acervo da

Biblioteca.

Os usuários podem ter acesso às obras através de requisição na sala de atendimento, um

ambiente disponível para consultas e estudos, que está localizado no térreo ao lado da seção

Circulante.

O acervo possui clássicos da Filosofia, História, Sociologia, Literatura e Humanidades em

geral, muitas em edições esgotadas e de difícil localização em outras bibliotecas. Na Coleção Geral

estão presentes grandes autores nacionais e estrangeiros, em edições traduzidas para o português

ou edições na língua original, como inglês, espanhol e francês.

A literatura estrangeira está presente com traduções em português, francês, inglês e muitos

no idioma original. Em filosofia há edições dos clássicos em obras integrais traduzidas e originais

principalmente em filosofia francesa como Descartes, Voltaire e edições bilíngues de filosofia

Grega como, Platão e Aristóteles e contemporâneos.
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O acervo que abrange a classificação de História, possui destaques para o século XX,

História do Brasil e da América Latina, além de possuir um número considerável de biografias.

Acesse o catálogo online: bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br

1.4 SALA DE ARTES SERGIO MILLIET

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 9h às 19h.
LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – 1º andar - entrada pela Rua da Consolação, nº 94.
E-MAIL: artesbma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3150-9410

Coleção especializada em artes com um acervo de livros e revistas, cartazes diversos e

catálogos de exposição. Conta com mais de 28 mil volumes de livros e 10 mil volumes de

periódicos, incluindo obras de referência em artes (enciclopédias, dicionários e manuais) dos

seguintes assuntos: arte em geral (história, teoria e crítica), estética, arquitetura, urbanismo,

escultura, cerâmica, gravura, desenho, design, decoração, mobiliário, moda, pintura, fotografia,

cinema, rádio, televisão, música e artes cênicas (teatro, dança, circo e performance).

Acesse o catálogo online: bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br

1.5 COLEÇÃO SÃO PAULO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 9h às 17h.
LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – 1º andar - entrada pela Rua da Consolação, nº 94.
E-MAIL: colecaosaopaulobma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3150-9451

A Coleção São Paulo, criada em 2010, conta com mais de 2 mil obras em seu acervo, com

ênfase em história da cidade de São Paulo (logradouros, edifícios relevantes, instituições culturais e

educacionais), arquitetura, urbanismo e bairros. A coleção reúne materiais bibliográficos e

audiovisuais para consulta local no 1º andar e o espaço é destinado exclusivamente aos

pesquisadores e interessados deste acervo.

Acesse o catálogo online: bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br

1.6 MAPOTECA

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 9h às 17h, mediante agendamento.
LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – 1º andar - entrada pela Rua da Consolação, nº 94.
E-MAIL: colecaosaopaulobma@prefeitura.sp.gov.br
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TELEFONE: (11) 3150-9451

Formada por uma coleção especial com cerca de seis mil cartas geográficas e mapas

políticos, históricos, físicos e geológicos e ainda por cerca de 4.300 volumes de atlas históricos e

geográficos.

Merece destaque a coleção de 34 mapas e planos manuscritos do final do século XVIII, de

várias partes do Brasil. Também estão disponíveis as plantas da cidade de São Paulo do período de

1810 a 1870, que constituem importante fonte de pesquisa para estudos históricos.

1.7 OBRAS RARAS E ESPECIAIS: SALA PAULO PRADO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 10h30 às 16h30, mediante agendamento.
LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – 1º andar - entrada pela Rua da Consolação, nº 94.
E-MAIL: rarosbma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3150-9412

A coleção de obras raras conta com mais de 40 mil volumes de livros, 20 mil volumes de

periódicos e 10 mil outros documentos, incluindo manuscritos, álbuns de fotografias originais,

gravuras, desenhos, cartões-postais e moedas. Destacam-se, entre suas muitas preciosidades, nove

exemplares de incunábulos (livros impressos antes de 1500) e várias obras raras sobre o Brasil,

algumas das quais se conhecem poucos exemplares no mundo.

Acesse os catálogos online: bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br e

bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/PesquisaRarosePeriodicos/

1.8 HEMEROTECA: SALA DE ATUALIDADES

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 18h.
LOCALIZAÇÃO: Prédio Anexo - 2º andar – entrada pela Rua Bráulio Gomes, nº 139.
E-MAIL: hemerotecabma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3154-2213/2216

O acervo de periódicos que formam a Hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade, é

composto por cerca de 12 mil títulos de jornais e revistas, que abrangem desde o século XIX até

nossos dias, e está instalado em nosso prédio anexo desde 2012.

Na Sala de Atualidades disponibilizamos jornais e revistas impressos da atualidade para

leitura.
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1.9 HEMEROTECA: PERIÓDICOS RETROSPECTIVOS E MULTIMEIOS

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 18h.
LOCALIZAÇÃO: Prédio Anexo - 3º andar – entrada pela Rua Bráulio Gomes, nº 139.
E-MAIL: hemerotecabma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3154-2243/2222

Os periódicos começaram a fazer parte do acervo da Biblioteca desde seu início através de

compras e doações de publicações nacionais e estrangeiras e seu núcleo mais antigo originou-se da

incorporação do acervo da Biblioteca do Estado que fora desativada. Entretanto, a Seção de

Revistas e Jornais foi criada somente em 1935, por Rubens Borba de Moraes. A partir de então,

recebeu doações valiosas de colecionadores e bibliófilos, como as de Homem de Melo, Paulo

Prado, Afonso de Freitas, Felix Pacheco, Sérgio Milliet, Carvalho Franco, Pereira Matos, Paulo

Duarte e Pirajá da Silva, dentre outros.

A Hemeroteca abriga a coleção retrospectiva de periódicos gerais, a coleção de Multimeios

(que disponibiliza o acesso aos acervos microfilmados e a coleções digitalizadas ou disponíveis

apenas em formato eletrônico, caso do Diário Oficial do Município, entre outros), além das

coleções ONU e Arquivo Histórico.

Acesse o catálogo online: bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/PesquisaRarosePeriodicos/

1.10 ARQUIVO HISTÓRICO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, mediante agendamento.
LOCALIZAÇÃO: Prédio Anexo - 3º andar – entrada pela Rua Bráulio Gomes, nº 139.
E-MAIL: arquivobma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3154-2217

O Arquivo Histórico da BMA é o setor que se dedica à preservação da história da Biblioteca

por meio de uma extensa documentação que reúne documentos textuais, cartográficos,

iconográficos, audiovisuais, sonoros, e ainda diversas peças de cultura material, como quadros e

calendários. Com a história da Biblioteca, observamos a cidade de São Paulo se modificar e crescer

através das décadas, como também podemos conhecer a trajetória dos escritores e poetas que

passaram por aqui e deixaram seus registros.

A função do Arquivo Histórico da BMA é justamente colher essas marcas e preservar a

história da BMA e a cultura na cidade de São Paulo.
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2 ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA

Chamamos de Espaços de Convivência os ambientes da BMA que são abertos ao público e

que não possuem acervo bibliográfico. São diferentes espaços: recepções, guarda-volumes, salas

fechadas, espaços abertos, espaços expositivos, jardins e terraço. Cada um deles pensado para

proporcionar acesso à informação, ambientes de leitura e estudo ou ambientes para diálogo e

interação entre as pessoas. Confira quais são e as orientações de uso para cada um deles.

2.1 RECEPÇÕES

Nas recepções o público pode ter acesso às informações sobre os acervos, espaços que

compõem a Biblioteca e Hemeroteca, horário de funcionamento e atividades de nossa

programação cultural. Possuímos três (03) recepções, são elas:

RECEPÇÃO DA CONSOLAÇÃO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 21h
Sábados, domingos e feriados, das 09h às 20h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo - entrada pela Rua da Consolação, nº 94.
E-MAIL: atendimentobma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3150-9457.

*Junto a essa recepção funciona um de nossos guarda-volumes, verifique o horário de atendimento no item
“3 Guarda-volumes”.

RECEPÇÃO DA SÃO LUÍS

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 21h
Sábados, domingos e feriados: das 09h às 20h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo - entrada pela Avenida São Luís, nº 235.
E-MAIL: atendimentobma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3150-9457.

RECEPÇÃO DA HEMEROTECA

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 18h.
LOCALIZAÇÃO: Prédio anexo - térreo - entrada pela Rua Dr. Bráulio Gomes, nº 239.
E-MAIL: atendimentobma@prefeitura.sp.gov.br
TELEFONE: (11) 3154-2240 / 2242.

2.2 HALL DA CONSOLAÇÃO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 21h
Sábados, domingos e feriados: das 09h às 20h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Rua da Consolação, nº 94.
O Hall da Consolação é a entrada principal da Biblioteca. Por ser amplo, dependendo de
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nossa programação cultural, este espaço recebe também exposições e feiras de livros.

2.3 HALL DA ESTÁTUA

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 21h
Sábados, domingos e feriados: das 09h às 20h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Rua da Consolação, nº 94.

A estátua “Leitura”, de Caetano Fraccaroli (1911-1987), escultor e ex-professor da

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, dá nome a este espaço da

Biblioteca. A estátua em bronze, que carrega um livro aberto na altura de sua cintura, com suas

páginas voltadas para o observador, é uma representação estilizada da deusa romana Minerva, a

deusa da sabedoria e das artes.

Este espaço costuma ser um ponto de contemplação, também de encontro, assim como

de espera para participação nas atividades da programação cultural.

2.4 HALL LATERAL

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 21h
Sábados, domingos e feriados: das 09h às 20h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Rua da Consolação, nº 94.

O Hall Lateral, que fica ao lado do Hall da Estátua, é um espaço que recebe eventualmente

obras e intervenções artísticas. Também é utilizado em eventos e feiras literárias.

2.5 DECK SÃO LUÍS

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 21h
Sábados, domingos e feriados: das 09h às 20h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Av. São Luís, nº 235.

Espaço de uso livre, pessoas podem acessá-lo com bolsas e mochilas, é permitido o

consumo de alimentos e bebidas não alcoólicas, é permitido o acesso com animais de estimação

com coleira, permitido conversas em grupo e jogos de tabuleiro.
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2.6 SALA DE CONVIVÊNCIA

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h15 às 20h30
Sábados, domingos e feriados: das 09h15 às 19h30.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Av. São Luís, nº 235.

Espaço destinado à leitura e estudo individual ou em grupo, confira as orientações de uso

desse espaço:

● Permitido o acesso com bolsas e mochilas, que devem ser colocadas debaixo das

mesas ou ao lado das cadeiras. Como as mesas podem ser compartilhadas,

solicitamos que esses pertences não fiquem sobre elas, ou sobre as cadeiras, para

não atrapalhar a utilização da mobília pelos demais usuários. Se necessário,

recomendamos o uso do guarda-volumes da São Luís;

● Bolsas, sacolas e mochilas que sejam grandes ou volumosas devem ser colocadas no

guarda-volumes da São Luís;

● É permitida a permanência de seus pertences sobre a mesa e/ou cadeiras para

utilização de banheiro ou bebedouro internos. Entretanto, ressaltamos que a

biblioteca não se responsabiliza por objetos pessoais. Se necessário, recomendamos

o uso do guarda-volumes da São Luís;

● O frequentador que precisar se ausentar da Sala de Convivência para qualquer outra

finalidade deve levar consigo seus pertences, não sendo permitido deixá-los

ocupando as mesas e cadeiras. Essa medida torna possível que a mobília seja

utilizada pelas demais pessoas que estiverem em busca de um local para estudo.

2.7 JARDIM CONTEMPLATIVO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h15 às 20h30
Sábados, domingos e feriados: das 09h15 às 19h30.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Av. São Luís, nº 235.

O Jardim Contemplativo é destinado ao estudo individual, em grupo e, também, é um

espaço que propicia a integração entre as pessoas e a conexão com a natureza, pois, no centro do

jardim, temos a castanheira Sapucaia, árvore centenária que existia antes mesmo da construção do

prédio da biblioteca, no final dos anos de 1930. A localização de nosso Jardim proporciona uma

bonita vista para as árvores e vegetação que compõem a praça Dom José Gaspar.
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2.8 CORREDOR DE ESTUDOS

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h15 às 20h30
Sábados, domingos e feriados: das 09h15 às 19h30.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Av. São Luís, nº 235.

Espaço destinado à leitura e estudo individual ou em grupo, confira as orientações de uso

desse espaço:

● Permitido o acesso com bolsas e mochilas, que devem ser colocadas debaixo das

mesas ou ao lado das cadeiras. Como as mesas podem ser compartilhadas,

solicitamos que esses pertences não fiquem sobre elas, ou sobre as cadeiras, para

não atrapalhar a utilização da mobília pelos demais usuários. Se necessário,

recomendamos o uso do guarda-volumes da São Luís;

● Bolsas, sacolas e mochilas que sejam grandes ou volumosas devem ser colocadas no

guarda-volumes da São Luís;

● É permitida a permanência de seus pertences sobre a mesa e/ou cadeiras para

utilização de banheiro ou bebedouro internos. Entretanto, ressaltamos que a

biblioteca não se responsabiliza por objetos pessoais. Se necessário, recomendamos

o uso do guarda-volumes da São Luís;

● O frequentador que precisar se ausentar do Corredor de Estudos para qualquer

outra finalidade deve levar consigo seus pertences, não sendo permitido deixá-los

ocupando as mesas e cadeiras. Essa medida torna possível que a mobília seja

utilizada pelas demais pessoas que estiverem em busca de um local para estudo.

2.12 CORREDOR DE VIDRO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h00 às 21h00
Sábados, domingos e feriados: das 09h00 às 20h00.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Av. São Luís, nº 235.

O corredor de vidro interliga os espaços localizados próximos à entrada da Avenida São Luís

aos espaços localizados próximos à entrada da Rua da Consolação. É permitido sentar nos bancos

de mármore ao longo do corredor. Pedimos apenas a atenção e colaboração de todos para que as

pessoas não deixem no corredor nenhum objeto que possa atrapalhar ou obstruir a passagem dos

demais frequentadores.
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2.10 DECK DE VIDRO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h15 às 20h30
Sábados, domingos e feriados: das 09h15 às 19h30.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Av. São Luís, nº 235.

Espaço de uso livre, com vista para nosso jardim de entrada. Pessoas podem acessá-lo com

bolsas e mochilas, é permitido o consumo de alimentos e bebidas (exceto alcoólicas).

2.11 ESPAÇO TULA PILAR FERREIRA

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 10h às 19h
Sábados, domingos e feriados: das 10h às 19h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – térreo – entrada pela Rua da Consolação, nº 94.

O Espaço Tula Pilar Ferreira possui uma bela vista para o jardim da praça Dom José Gaspar.

Neste espaço são realizadas diferentes atividades como clubes de leitura, encontros com autores,

slams, saraus, bate-papos, entrevistas e exposições. Esses eventos acontecem geralmente no

período da noite e, também, aos finais de semana. Durante o dia, os frequentadores podem

acessar o espaço para contemplar a vista para a praça, ler um livro nas cadeiras de madeira

dispostas na varanda.

2.9 SALA DE EXPOSIÇÕES

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 10h às 19h
Sábados, domingos e feriados: das 10h às 19h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – 3º andar – entrada pela Rua da Consolação, nº 94.

A Sala recebe, periodicamente, exposições criadas a partir das obras que compõem o

nosso acervo. Grande parte das obras expostas fazem parte do acervo de Obras Raras e Especiais,

sendo assim possível que o grande público possa conhecer os “Tesouros da Mário”. De acordo com

a temática e proposta da curadoria, as exposições também contam com obras que compõem os

acervos da Coleção Geral, Sala de artes Sergio Milliet, Sala São Paulo, Hemeroteca e,

eventualmente, de exemplares da Seção Circulante.

2.10 TERRAÇO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 10h às 19h
Sábados, domingos e feriados: das 10h às 19h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – 3º andar – entrada pela Rua da Consolação, nº 94.
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Com acesso a partir da Sala de Exposições, o terraço possui uma bela vista para a Praça

Dom José Gaspar, sendo possível admirar as diferentes árvores que compõem esse espaço verde

em meio aos vários prédios do entorno.

2.11 SALA SILENCIOSA

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h15 às 20h30
Sábados, domingos e feriados: das 09h15 às 19h30.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal – 2º andar – entrada pela Rua da Consolação, nº 94.

A Sala Silenciosa é destinada ao estudo individual, confira as orientações de uso desse espaço:

● Utilizar o guarda-volumes da Consolação para deixar bolsas, mochilas e sacolas;

● É permitida a entrada com pastas, fichários e estojos;

● É permitida entrada com bebidas (exceto alcoólicas);

● Não é permitido o consumo de qualquer tipo de alimento nessa sala. Caso precise

fazer um lanche, procure um funcionário do atendimento ao público que poderá

indicar quais são os espaços em que a alimentação é permitida;

● É permitida a permanência de seus pertences sobre a mesa e/ou cadeiras para

utilização de banheiro ou bebedouro internos. Entretanto, ressaltamos que a

biblioteca não se responsabiliza por objetos pessoais. Se necessário, recomendamos

o uso do guarda-volumes;

● O frequentador que precisar se ausentar da Sala para qualquer outra finalidade

deve levar consigo seus pertences, não sendo permitido deixá-los ocupando as

mesas e cadeiras. Essa medida torna possível que a mobília seja utilizada pelas

demais pessoas que estiverem em busca de um local para estudo;

● Contribua para a manutenção do silêncio, mantenha o celular no modo silencioso e,

caso precise fazer ou atender uma ligação, dirija-se a um local onde possa realizar

essa ação.

2.12 TEIA CENTRO: COWORKING

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 17h.
LOCALIZAÇÃO: Prédio Anexo - 1º andar – entrada pela Rua Bráulio Gomes, nº 125/139.
E-MAIL: teia.centro@adesampa.com.br

O Teia Centro é um programa da Ade Sampa, órgão vinculado à secretaria de
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Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com a Secretaria da Cultura, à qual a

Biblioteca Mário de Andrade está vinculada. O programa tem como objetivo incentivar o

desenvolvimento de negócios e a criação de redes empreendedores locais por meio da criação de

coworkings públicos na cidade de São Paulo. Localizado no prédio anexo da Biblioteca Mário de

Andrade, junto à nossa Hemeroteca, o Teia Centro é um espaço compartilhado de trabalho com

toda a infraestrutura e o suporte necessários para que empreendedores possam gerar renda e

fortalecer seus negócios.

3 GUARDA-VOLUMES

A Biblioteca Mário de Andrade disponibiliza três guarda-volumes:

GUARDA-VOLUMES DA CONSOLAÇÃO

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 9h às 20h30.
OBS.: Retirada dos pertences pode ser realizada até às 20:45h.
Sábados, domingos e feriados: das 9h às 19h30.
OBS.: Retirada dos pertences pode ser realizada até às 19:45h.

LOCALIZAÇÃO: Prédio principal - térreo – entrada pela Rua da Consolação, nº 94.

GUARDA-VOLUMES DA SÃO LUÍS

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 9h às 20h30.
OBS.: Retirada dos pertences pode ser realizada até às 20:45h.
Sábados, domingos e feriados: das 9h às 19h30.
OBS.: Retirada dos pertences pode ser realizada até às 19h45.
LOCALIZAÇÃO: Prédio principal - térreo – entrada pela Avenida São Luís, nº 235.

GUARDA-VOLUMES DA HEMEROTECA

FUNCIONAMENTO: De segunda a sexta-feira: das 09h às 17h30.
OBS.: Retirada dos pertences pode ser realizada até às 17h45.
LOCALIZAÇÃO: Prédio Anexo - 1º andar – entrada pela Rua Bráulio Gomes, nº 125/139.

Os guarda-volumes são destinados aos usuários enquanto utilizam a Sala Silenciosa ou os

espaços que possuem acervo, a saber: Seção Circulante, Coleção Geral, Sala Infantil, Sala de Artes

Sérgio Milliet, Coleção São Paulo, Mapoteca, Obras Raras e Hemeroteca. Para acesso a esses

espaços é preciso deixar no guarda-volumes: bolsas, sacolas, pochetes e todos os tipos de pastas e

fichários.

Somente estojos com até 22 cm de comprimento x 06 cm de largura x 05 cm de largura são

permitidos. Essas restrições são necessárias para garantir a segurança dos acervos.
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IMPORTANTE: É necessária a apresentação de um documento de identificação com foto para

utilização. Os guarda-volumes são destinados aos usuários somente durante o período de

utilização das salas citadas acima. Não é permitida a saída da biblioteca sem a retirada dos

pertences dos guarda-volumes. Essa medida se faz necessária para que a BMA possa atender a

todos os usuários que precisam desse serviço.

Em dias de chuvas, para garantir a limpeza, manutenção dos espaços e evitar acidentes,

pedimos a todos que deixem os guarda-chuvas que estiverem molhados nos guarda-volumes.

Os pertences esquecidos nos guarda-volumes serão guardados por até 3 meses. Após o

período mencionado, os pertences serão doados para instituições sociais ou descartados. Em caso

de identificação de alimentos perecíveis, serão imediatamente descartados.

Os documentos perdidos são encaminhados para a seção de “Achados e Perdidos”,

localizada na recepção da São Luís. Todo mês de dezembro os documentos não retirados são

encaminhados para a agência dos Correios.

4 GUARDA-CHUVAS

Você pode deixar o seu guarda-chuvas no guarda-volumes ou pode circular com ele,

desde que o embale, nos espaços comuns. Nas áreas que possuem acervo não é permitida a

entrada com guarda-chuvas molhados, mesmo que esteja embalado. Nesse caso, utilize o

guarda-volumes.

5 ACESSIBILIDADE

A BMA possui o selo de acessibilidade, concedido em 26 de setembro de 2017 pela

Comissão Permanente de Acessibilidade, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Pessoa com

Deficiência (SMPED).

O documento garante a acessibilidade do prédio para pessoas com deficiência. O Selo é

concedido para as construções que seguem as Normas Técnicas de Acessibilidade, a ABNT NBR

9050, que estabelecem todos os itens de acessibilidade arquitetônica, como banheiros, corredores

e elevadores.
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5.1 PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

A BMA possui atualmente 03 (três) plataformas elevatórias para utilização de pessoas com

cadeiras de rodas e/ou mobilidade reduzida. Essas plataformas estão localizadas:

● Na entrada da Rua da Consolação, lateral direita, para acesso à biblioteca;

● Ao lado do guarda-volumes que fica na entrada da Av. São Luís, para acesso à Seção

Circulante, Sala de Convivência e banheiro;

● Dentro da Seção Circulante, para acesso aos livros que se encontram no mezanino.

5.2 BANHEIROS E PISO TÁTIL

Possuímos banheiros adaptados para cadeirantes no prédio sede da Biblioteca e no prédio

anexo, onde fica nossa Hemeroteca e o Teia Centro (Coworking).

Possuímos piso tátil em grande parte das áreas de atendimento ao público.

5.3 ÓCULOS SCANNER

Possuímos óculos scanner, dispositivo tecnológico de uso individual, destinado a pessoas

com cegueira, baixa visão ou visão subnormal, que reconhece e transforma textos escritos em

áudio.

5.4 CENTRAL DE INTERMEDIAÇÃO EM LIBRAS (CIL)

Realizamos atendimento via Central de Intermediação em Libras (CIL), serviço coordenado

pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que faz a mediação na comunicação entre

pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento. Recurso disponível na Recepção da

Consolação e no balcão de atendimento da Seção Circulante da Biblioteca.

6 WI-FI

A BMA faz parte do Programa WiFI Livre SP, da Secretaria Municipal de Inovação e

Tecnologia, que proporciona acesso gratuito à internet, fomentando a inclusão digital e a

apropriação do espaço público. Dessa forma, é possível conectar-se à internet gratuita dentro das

dependências da biblioteca. Com a expansão do programa, o serviço está sendo disponibilizado,

também, em nosso prédio anexo, onde ficam a Hemeroteca e o Arquivo Histórico.
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7 USO DAS TOMADAS

A BMA disponibiliza dois "Pontos de Tomada", destinados especialmente às pessoas que

queiram apenas fazer uma recarga rápida de bateria de seu celular, tablet ou notebook. Cada

pessoa pode utilizar o ponto por até 1 hora, essa regra permite que mais pessoas possam utilizá-lo.

São eles:

● Ponto de Tomada do Corredor de Estudos: disponibiliza 04 tomadas, cada uma com

seu respectivo pufe, para que as pessoas possam se sentar enquanto carregam seus

equipamentos;

● Ponto de Tomada Sala de Convivência: disponibiliza 06 tomadas, com bancos de

madeira, para que as pessoas possam se sentar enquanto carregam seus

equipamentos.

IMPORTANTE: As tomadas das salas de estudos e das salas que possuem acervos são destinadas às

pessoas que estejam utilizando equipamentos eletrônicos especificamente para estudo, tendo

preferência os usuários que estiverem utilizando materiais pertencentes ao acervo da Biblioteca.

8 USO DAS MESAS E CADEIRAS

As mesas disponíveis no Deck da São Luís, Deck de Vidro e Jardim Contemplativo podem ser

utilizadas sem restrição. Solicitamos apenas o cuidado devido com o patrimônio público para que

os próximos usuários(as) também as encontrem em perfeitas condições de uso.

As mesas do Corredor de Estudos e Sala de Convivência são de uso preferencial para leitura

e estudos, em grupo ou individual, com a utilização de materiais impressos (livros, revistas, jornais,

apostilas) e/ou notebook.

Nas salas que possuem acervo, como é o caso da Seção Circulante, Coleção Geral, Sala de

Artes, Sala da Coleção São Paulo e Mapoteca, Sala de Atualidades e Sala de Periódicos

Retrospectivos, as duas últimas localizadas no prédio da Hemeroteca, as mesas são destinadas aos

usuários para leitura e estudo individual, preferencialmente àqueles que estejam consultando

materiais bibliográficos pertencentes ao acervo onde a mesa se encontra.

As mesas da Sala Silenciosa são destinadas ao estudo individual de pessoas que estejam

utilizando materiais impressos (livros, revistas, jornais, apostilas) para consulta e/ou notebook.
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9 SEGURANÇA

A BMA é um espaço público e aberto. Nossa equipe de vigilância é patrimonial, não sendo

responsabilidade da Biblioteca a vigilância sobre bens particulares. Dessa forma, alertamos que

cada frequentador é responsável por seus pertences. Disponibilizamos 03 (três) guarda-volumes,

verifique como utilizar esse serviço no item “Guarda-Volumes”.

10 SILÊNCIO

Em determinadas áreas da Biblioteca o silêncio é importante para garantir o ambiente

propício ao estudo de usuários e pesquisadores. Entretanto, a biblioteca também disponibiliza

espaços de convivência onde são permitidas a leitura e estudo em grupo, assim como a conversa

entre pessoas. Afinal, a biblioteca é um espaço de leitura, estudo, pesquisa e também de conversa,

de encontros e de trocas que proporcionam reflexão e geração de conhecimento.

Muitas vezes alguns ambientes da BMA são também palco de feiras de livros,

apresentações de saraus, slams, clubes de leitura, encontros com autores e eventos.

Os espaços que precisam proporcionar um ambiente mais silencioso estão sinalizados e,

havendo necessidade, os funcionários do atendimento ou os vigilantes estão orientados a abordar

cordialmente os usuários para explicar as regras de uso e indicar o espaço que melhor se adeque

às necessidades de cada pessoa.

Utilize sempre fone de ouvido para escutar música e/ou assistir vídeos.

11 FALAR AO CELULAR

É permitido falar ao celular, em tom de voz que não atrapalhe os demais frequentadores e

funcionários da biblioteca, nos espaços de convivência. Solicitamos que não sejam realizadas e/ou

recebidas ligações de celular nos espaços de estudos, salas que possuem acervo, auditório e

espaços onde estejam sendo realizadas atividades de mediação de leitura e/ou culturais.

12 CRIANÇAS

A BMA possui uma Sala Infantil e uma programação cultural especial para crianças, que

devem estar acompanhadas de seus pais ou responsáveis. Pedimos a atenção nas escadas, no vão

da estátua no 1º e 2º andares e no terraço.
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Adultos que não estejam acompanhando crianças só podem permanecer nesta se

estiverem consultando o acervo infantil.

13 ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

É permitida a entrada somente de cães-guia acompanhando pessoas cegas ou pessoas com

deficiência visual. Demais animais domésticos e/ou de estimação são permitidos apenas do Deck

São Luís, sempre junto ao dono (a), desde que não atrapalhem ou coloquem em risco a segurança

dos demais frequentadores e dos funcionários.

14 BICICLETAS

A prefeitura disponibiliza dois paraciclos próximos à Biblioteca, um localizado na Praça Dom

José Gaspar, perto da entrada da Rua da Consolação, e outro na Av. São Luís.

Não é permitida a entrada com bicicletas em nossas dependências, nem a colocação delas

nas grades da Biblioteca.

IMPORTANTE: A Biblioteca Mário de Andrade não é responsável pelos paraciclos e recomenda o uso

de travas e atenção com sua bicicleta.

15 COMIDAS E BEBIDAS

O consumo de alimentos e de bebidas não alcoólicas é permitido nos seguintes espaços:

● Deck da São Luís;

● Deck de Vidro;

● Jardim Contemplativo;

● Terraço.

Como todos os espaços acima são abertos, excepcionalmente em dias de chuva o consumo de

alimentos e de bebidas não alcoólicas é permitido somente nos seguintes espaços:

● Corredor de Estudos;

● Corredor de Vidro;

● Sala de Convivência.
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IMPORTANTE: Para garantir a preservação dos acervos, é permitido apenas o consumo de água em

garrafa com tampa - que deve ser colocada sempre no chão, e não sobre a mesa de estudos,

estante ou prateleira de livros - nos seguintes espaços:

● Seção Circulante;

● Sala da Coleção Geral;

● Sala Infantil;

● Sala de Artes Sergio Milliet;

● Sala da Coleção São Paulo e Mapoteca;

● Hemeroteca;

● Arquivo Histórico;

● Espaços expositivos.

Obs.: Não é permitido o consumo de água na Sala de Obras Raras e Especiais.

A BMA se reserva o direito de permitir o eventual consumo de alimentos e bebidas em

outros locais em razão de atividades que compõem a nossa programação cultural e/ou eventos.

15.1 BEBIDAS ALCOÓLICAS

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal e artigo 212 da Lei Orgânica do

Município, a Biblioteca Mário de Andrade se reserva o direito de não permitir o consumo de

bebidas alcoólicas em suas dependências, incluindo as áreas abertas como os decks, terraços e

jardins.

Também não é permitida a entrada e permanência de pessoas embriagadas.

16 FUMAR

De acordo com o artigo 2º da Lei nº 13.541, de 07 de maio de 2009, não é permitido fumar

nas dependências da Biblioteca Mário de Andrade, incluindo as áreas abertas como os decks,

terraços e jardins.

17 REGISTRO DE IMAGENS (FOTOGRAFIAS E FILMAGENS)

É permitido o registro fotográfico - sem fins lucrativos - nos espaços da Biblioteca, desde

que não haja a utilização de flash e que não prejudique os demais usuários, assim como o

funcionamento do ambiente.
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Para registro de imagens de obras de nosso acervo, por favor entre em contato com o

bibliotecário responsável pela Coleção em que o material se encontra ou pelo e-mail

atendimentobma@prefeitura.sp.gov.br .

O registro fotográfico de espetáculos e peças teatrais só é permitido com a autorização

prévia da respectiva produção.

Registros de imagens fotográficas dos espaços ou acervo, com fins comerciais ou

acadêmicos, são disciplinados pelo Decreto Municipal de Preços Públicos. Nesses casos, envie e-

mail para planejamentobma@prefeitura.sp.gov.br .

Solicitações de filmagens nos espaços da Biblioteca devem ser encaminhadas diretamente

para a São Paulo Film Commission (SP Cine): filmesp@spcine.com.br

As imagens de pessoas fotografadas em nossas dependências durante eventos e atividades

de nossa programação cultural serão automaticamente consideradas livres para o uso nas mídias

da Biblioteca, Coordenadoria do Sistema Municipal de Biblioteca e/ou da Secretaria de Cultura.

18 CARTAZES E OBJETOS

Nenhum cartaz, papel ou objeto pode ser afixado ou encostado nas paredes, portas e

vidros da biblioteca.

19 VISITAS DE GRUPOS

Oferecemos o serviço de visitas mediadas, onde apresentamos aos interessados a história

da Biblioteca Mário de Andrade, os espaços que a compõem, assim como detalhes sobre a história

da Cidade de São Paulo e da arquitetura de nosso prédio.

Essas visitas podem ser realizadas por todos os públicos interessados: crianças, adultos,

turistas, grupos de instituições educativas, sociais ou governamentais.

Para grupos escolares e acadêmicos, podemos incluir na visita a mediação à pesquisa, que

apresenta nosso catálogo online e ensina como utilizar os recursos de busca.

Realizamos ainda visita técnica a estudantes e profissionais da área de biblioteconomia.

Todas as visitas devem ser previamente agendadas. Acesse nosso site (bma.sp.gov.br) para

obter todas as orientações sobre o serviço de visitas mediadas.
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20 CONDUTAS NÃO PERMITIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DA BMA

Visando a conservação das obras e do espaço público, assim como a manutenção de um

ambiente de estudos, pesquisa e atividades culturais, solicitamos a atenção e colaboração de todos

sobre as condutas não permitidas nas dependências da BMA, a saber:

● Escrever, rabiscar, rasurar, rasgar ou danificar qualquer material, equipamento ou

mobiliário da Biblioteca;

● Mudar o mobiliário de lugar;

● Agir de forma a comprometer ou interferir nas atividades normais da Biblioteca com

atitudes que incomodem outros usuários e/ou funcionários;

● Comportar-se de modo agressivo ou violento;

● Assediar, sob qualquer aspecto, funcionários e usuários;

● Agir de forma preconceituosa, racista ou discriminatória em relação a outros

usuários e/ou funcionários da Biblioteca;

● Desrespeitar e utilizar linguagens ou gestos obscenos ou abusivos com funcionários

e/ou usuários;

● Realizar comércio dentro das dependências da biblioteca. Obs.: A BMA se reserva o

direito de autorizar a venda de produtos em eventos específicos que façam parte da

nossa programação cultural;

● Usar de forma inadequada os banheiros, lavando roupas, cabelos e objetos. Caso

necessite de um banho, nossas recepções estão aptas a indicar a lista de albergues e

de serviços sociais mais próximos à Biblioteca;

● Entrar e/ou permanecer na Biblioteca portando qualquer tipo de arma branca ou de

fogo;

● Envolver-se com qualquer atividade, dentro das dependências da Biblioteca, que

viole as leis no âmbito federal, estadual, municipal.
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