
Seção de Arte da Biblioteca Municipal Mário de Andrade: caminhos e descaminhos1 
 

Maria Christina Barbosa de Almeida2 
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O início 

O primeiro núcleo de informação em arte na cidade de São Paulo foi a Biblioteca Mário de Andrade 
(BMA), ou, mais precisamente, sua Seção de Arte, criada em 1944, por resolução do então Diretor 
da Biblioteca Municipal Sérgio Milliet. 
Inaugurada em 25 de janeiro de 1945 com a denominação de Serviço de Belas Artes, era formada 
pela coleção de arte, que já fazia parte do acervo geral da Biblioteca, fundada em 1925. Essa 
coleção compreendia os seguintes assuntos: arte em geral (história, enciclopédias, dicionários, 
manuais), estética, urbanismo, arquitetura, escultura, cerâmica, gravura, desenho, decoração, 
mobiliário, pintura, fotografia, cinema, música, teatro e dança. Ao mesmo tempo em que se separou 
a coleção, criaram-se tabelas e códigos especiais para melhorar a catalogação e classificação do 
material, com uma extensão da classe 700 da Classificação Decimal de Dewey, e outros códigos de 
catalogação para materiais especiais como lâminas, ilustrações avulsas, etc.; deu-se início também à 
organização de um arquivo de reproduções avulsas, doadas por Sérgio Milliet. 

Logo nos seus primeiros meses de funcionamento, evidenciava-se sua vocação: “transformar-se 
num centro de estudo de arte brasileira”, em razão da qualidade do material ali reunido. Faltava 
“apenas uma propaganda mais eficiente, um auxílio mais direto dos nossos artistas e dos próprios 
críticos, no sentido de aproximá-la do público e dos estudiosos de arte.”4 

Na verdade, o caráter especial da Seção de Arte refletia preocupação anterior à sua criação, tanto 
que a BMA já possuía uma coleção de obras de arte, como atesta um artigo de jornal de 1945: 

além dos livros e revistas de arte, possui a Sala de Artes uma raridade pictórica, um dos 
quadros de Franz Post, pintor holandês que esteve no Brasil no século XVII, na 
comitiva do Príncipe Nassau; ótimas reproduções de Van Gogh, um Brueghel e alguns 
originais de pintores brasileiros contemporâneos.5 

De fato, as primeiras obras foram adquiridas na década de 30, quando era diretor da Biblioteca 
Rubens Borba de Moraes, que, em depoimento de 1977, diz: “Em 1936 eu comprei para a 
Biblioteca Municipal de São Paulo, da qual era diretor, uma série de grande valor documental.”6 

                                            
1 Este artigo foi publicado, com ilustrações, na Revista da Biblioteca Mário de Andrade n.68, p.69-93, 2012. 
2 Maria Christina Barbosa de Almeida é Bibliotecária, Mestre em Ciência da Comunicação e Doutora em 
Ciência da Informação pela ECA/USP. Exerceu, de março de 2009 a março de 2013, a Diretoria da 
Biblioteca Mário de Andrade. É autora de Planejamento de bibliotecas e serviços de informação (Briquet de 
Lemos, 2005). 
3 VALLIM, Mariangela Lima. Considerações gerais sobre a documentação. São Paulo: CCSP/Divisão de 
Pesquisas, 1992. (documento de circulação interna) 
4 BIBLIOTECA Pública Municipal de São Paulo. Boletim Bibliográfico Biblioteca Pública Municipal, São 
Paulo, n.8, 1946. 
5 MENDES, Ciro. Uma Sala de Artes. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 fev. 1945. 
6 Apud SPINELLI, João. O documental e o artístico na Seção de Arte criada por Sérgio Milliet. In: 
GUERRA, Ana Maria Bezerra; SPINELLI, João. O olhar de Sérgio sobre a arte brasileira. São Paulo: 
Secretaria Municipal de Cultura, 1992. p.80. 



  
 
Essa afirmação denota a preocupação do diretor com a questão da preservação de obras de arte e 
documentos de valor histórico. Dentre as obras adquiridas, destaca-se Vila de Ipojuca, de Franz 
Post, de 1640, que ficava exposta na sala de leitura da Seção de Arte, bem como Aldeia de Tapuios, 
aquarela de Rugendas, de 1835, também adquirida da Alemanha. 
Sérgio Milliet, que mais tarde sucederia Rubens Borba de Moraes na direção da Biblioteca, já em 
1938 lamentava a ausência, em São Paulo, de uma instituição pública que se preocupasse com a 
documentação da arte na cidade: “A ausência de um Museu de Arte Moderna em São Paulo faz-se 
duramente sentir. Se este existisse na nossa capital [...] talvez não ficasse sem registro permanente o 
esforço notável dos pintores e escultores da atual geração brasileira.”7 

Alguns anos depois, ao assumir a direção da Biblioteca Municipal, Sérgio Milliet apresentou um 
projeto de arquivo e documentação de arte sobre papel, dando início ao acervo de desenhos e 
gravuras originais da BMA para uso de pesquisadores e historiadores de arte. 
Com a inauguração da Seção de Arte, em 1945, reuniu-se todo o acervo de arte que se achava 
disperso em várias áreas da Biblioteca, facilitando o atendimento e melhorando as condições de 
segurança e preservação. Para dirigi-la, foi escolhida Maria Eugênia Franco, escritora e crítica de 
arte e com formação em Biblioteconomia, o que já era uma indicação do rumo que se pretendia 
seguir. As primeiras notícias da criação da Seção de Arte já anunciavam que sua finalidade era 
“facilitar aos amantes da Arte e aos estudiosos em geral consultas às obras sobre o assunto e 
centralizar as atividades que a Biblioteca desenvolve nesse amplo setor cultural.”8 Esse mesmo 
artigo mencionava os objetivos fundamentais da Seção, de acordo com sua organizadora: ensino e 
divulgação. De fato, a finalidade didática dominava a orientação da Seção, bem como suas 
atividades: exposições de seu acervo (pintura, reproduções, livros, desenhos etc.), conferências e 
cursos, além de publicações para divulgar “nossa arte moderna.”9 

A postura paternalista de seus organizadores está explicitada em artigo publicado no dia da 
inauguração da Seção de Arte: 

a melhor maneira de se apurar o gosto artístico do povo é aproximá-lo das obras 
de arte, orientando-o no sentido de capacitá-lo a distinguir o que é bom do que é 
mau, separar o joio do trigo. Por outro lado, incentivar o amor do público pelas 
coisas do espírito, elevando, assim, seu padrão cultural, é dever primordial de 
todo bom governante. Tudo o que for feito em benefício do desenvolvimento 
intelectual das massas, só pode redundar em benefício da coletividade.10 

O próprio Sérgio Milliet afirmou, em entrevista, que a Seção de Arte foi criada para 
“promover uma maior cultura artística de nosso povo.”11 A mesma ideia surgiu, mais 
tarde, em artigo de Mario Barata: 

 Os museus e as bibliotecas nasceram para divulgar a cultura pelo povo. Cumpre 
não afastá-lo dela. [...] Só o que falta aos que olham uma pintura, veem pouco, é 
saber olhar. E saber olhar não é difícil. Com humildade e boa vontade se pode 
conseguir isso, desde que os bibliotecários e conservadores de museus se 
interessem em explicá-lo ao povo e não se limitem a perorar para snobs ou 
privilegiados.12 

                                            
7 Idem ibidem. 
8 CRIADA na Biblioteca Municipal de São Paulo a Seção de Arte. Folha da Manhã, São Paulo, 25 jan. 1945. 
9 BIBLIOTECA Pública Municipal de São Paulo, op. cit. 
10 DESENVOLVENDO o gosto artístico do povo. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jan. 1945. 
11 A SECÇÃO de Arte da Biblioteca Municipal é um índice dos pendores artísticos do público paulista.  
12 BARATA, Mario. Picasso para o povo. Jornal de São Paulo, São Paulo, 8 out. 1949. 



  
 
A Seção de Arte, ao mesmo tempo em que constituía espaço de convivência de artistas e 
intelectuais da época para discussão de ideias e da produção artística, pretendia ser também polo 
difusor de cultura para o povo, por meio de atividades expositivas, cursos e conferências 
direcionadas ao “ensinar a ver”, como dizia Mario Barata. Essa preocupação educativa estava 
presente na própria montagem das exposições realizadas por Maria Eugênia Franco, que geralmente 
combinavam exposição de arte ou de reproduções de arte com mostra de material bibliográfico do 
acervo, como uma forma de estimular o público a um aprofundamento dos estudos daquilo que via. 

A esse respeito, comenta Spinelli: 
Além da criação do primeiro acervo público de arte moderna brasileira, Sérgio 
Milliet facilitou o acesso dos usuários a livros, revistas e álbuns de arte. Palestras, 
debates, cursos, recitais e exposições transformaram a Biblioteca no primeiro 
grande centro cultural do país.13 

Na verdade, em seu entusiasmo, o autor citado exagerou: ainda não se tratava de um centro cultural, 
concebido como um espaço de acesso do indivíduo não só ao produto cultural, mas também de sua 
participação na própria atividade criativa. No entanto, se a Seção de Arte não chegava a ser um 
centro cultural, fazia muito mais que uma biblioteca, tal como era concebida à época, podendo ser 
considerada precursora dos centros de convivência e informação propostos, nos anos 80, por Luís 
Milanesi (1986 e 1991)14 e foi, de fato, a primeira oportunidade de acesso público à obra de arte 
que, se não chegou a atingir um público numeroso, muito contribuiu para o desenvolvimento da arte 
em São Paulo, propiciada pela relação de Sérgio Milliet com os intelectuais e artistas de seu tempo. 
Os trabalhos da Seção de Arte envolviam artistas e intelectuais de destaque à época e por isso 
conseguiram ampla cobertura na imprensa, patrocinada por críticos como Luís Martins (Diário de 
São Paulo), Osório Cesar (Folha da Noite), Geraldo Ferraz (Diário de São Paulo), Mario Barata 
(Jornal de São Paulo) e o próprio Sérgio Milliet (O Estado de S. Paulo). Esses escritores não só 
divulgavam as novas coleções que estavam se desenvolvendo, tais como o arquivo de reproduções 
avulsas e as coleções de desenhos, óleos e aquarelas, como também derramavam elogios à sua 
direção, não raro como forma de pressão aos prefeitos, que não forneciam recursos suficientes. 

Osório Cesar chegou a afirmar serem incalculáveis os benefícios da Seção de Arte da Biblioteca 
Pública Municipal para “os estudiosos da matéria” e que sua organização era “das mais perfeitas e 
modernas.”15 L.W.16, em artigo no Jornal de São Paulo, foi ainda mais enfático: “no que diz 
respeito às Artes Plásticas [...] sem exagero, sua atuação está sendo mais benéfica do que a própria 
Escola de Belas Artes.” 
Geraldo Ferraz ditava a receita: 

julgo que seria importante se os professores de desenho, se os artistas e os estudantes 
imitassem com atenção, com explicações também orais, esta mostra. E que depois 
subissem ao andar onde estão os livros de arte para examinar o que existe ali, de livros 
ligados à presente exposição, entre os quais se contam algumas raridades 
verdadeiramente admiráveis, à disposição dos interessados. 

                                            
13 SPINELLI, João. Op. cit., p.7. 
14 MILANESI, Luís. Ordenar para desordenar: centros de cultura e bibliotecas públicas. São Paulo: 
Brasiliense, 1986; MILANESI, Luís. A casa da invenção: centros de cultura, um perfil. São Paulo: Siciliano, 
1991. 
15 CESAR, Osório. Exposição de desenhos da Seção de Arte da Biblioteca Pública Municipal. Folha da 
Noite, São Paulo, 21 fev. 1946. 
16 L.W. Biblioteca Municipal. Jornal de São Paulo, São Paulo, 3 jan. 1946. [L.W. é a autoria que consta do 
artigo de jornal mencionado; não conseguimos identificar o nome do autor]. 



  
 
Depois concluía: “o papel que essa secção pode desenvolver, no caso de possuir a sua autonomia, é 
imenso: será, complementarmente, o do Museu de Arte e o do Museu de Arte Moderna, que 
começam a prender o paulistano ao interesse mais vivo pelas coisas da arte.”17 

Embora a Seção de Arte tenha tido uma atuação pioneira na difusão da arte e na intenção de formar 
um público para as artes, não se tem registro da amplitude de sua influência na arte em São Paulo, 
naquela época. Um artigo sem autoria publicado no Jornal de Notícias comenta a importância da 
Seção de Arte, que considera “notável reduto de aprimoramento de cultura artística entre nós, e 
acessível a todos os que se interessam pela arte em geral”, mas formula a questão: 

entretanto, como explicar o interesse relativamente pequeno que ela desperta? Será 
porque os nossos pintores possuem bibliotecas particulares? Seja ou não essa a causa, o 
fato é que a maioria dos artistas de São Paulo, geralmente autodidatas, não frequenta 
esse interessante centro de estudos. Quando muito alguns ‘novíssimos’ é que aparecem 
por ali, raras vezes, demonstrando certo interesse por esta ou aquela obra. A única 
explicação que se pode dar para esse desinteresse é a de que a Seção de Arte não é ainda 
suficientemente conhecida.18  

Em 1946, Sérgio Milliet pediu a criação do Serviço de Livros Raros, da Mapoteca e do Serviço de 
Belas Artes como seções independentes e, ao se aposentar, teve a surpresa de verem fundidas as três 
áreas em uma só, formando a Seção de Belas Artes, Raridades e Mapoteca, deixando de ter uma 
direção especializada e de ser subordinada diretamente à Diretoria da Biblioteca, o que afirmou 
considerar “erro técnico e administrativo.”19 
Em setembro de 1959, José Geraldo Vieira apresentou ao Congresso da Associação Internacional de 
Críticos de Arte o ‘caso’ do Serviço de Belas Artes da Biblioteca Municipal, iniciando um forte 
movimento da classe artística paulistana pela restauração do Serviço20. Cerca de um mês depois, foi 
enviado ao prefeito Adhemar de Barros um abaixo-assinado de mais de 100 artistas e 
personalidades, em favor da autonomia do Serviço de Belas Artes e da volta de Maria Eugênia 
Franco à sua direção. Esse abaixo-assinado mencionava que aquele Serviço era 

com justiça considerado como organismo especializado de real utilidade e como um dos 
principais núcleos estimuladores da vivificação das Artes Plásticas em São Paulo [...] 

e que 

a essa dependência da Municipalidade é que se há também de atribuir, em grande parte, 
a formação do clima de incentivo e interesse cultural que levou à criação dos dois 
Museus de Arte de São Paulo, bem como aos importantes movimentos e iniciativas 
surgidos nesse ramo da vida intelectual.21  

Na mesma ocasião, Antonio Bento, então presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte, 
reivindicou do Prefeito a restauração da autonomia do Serviço22. Em 11 de novembro de 1960, a 
Portaria n.98 do Secretário de Educação e Cultura revogou aquele ato, deslocando o Setor de Belas 
Artes, que passou a ser subordinado ao Chefe da Divisão de Bibliotecas, e indicou como 
responsável Maria Eugênia Franco. Além disso, autorizou seu afastamento para viajar a serviço 
                                            
17 FERRAZ, Geraldo. Uma Secção de Arte na Biblioteca. Diário de São Paulo, São Paulo, 26 mar. 1950. 
18 A BIBLIOTECA Municipal possui uma Seção de Arte quase desconhecida. Jornal de Notícias, São Paulo, 
v.1, n.57, 20 jun. 1946. 
19 NECESSÁRIA a restauração do Serviço de Belas Artes da Biblioteca Municipal. Diário de São Paulo, 
São Paulo, 13 abr. 1960. 
20 VIEIRA, José Geraldo. Congresso da Associação Internacional de Críticos de Arte; o caso do Serviço de 
Belas Artes da Biblioteca Municipal. Folha de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 1959. 
21 EM CRISE a Direção da Biblioteca Municipal. Diário de São Paulo, São Paulo, 5 nov. 1959. 
22 BENTO, Antonio. Apelo dos intelectuais aos dirigentes do PSP. [Na coluna:] MAURICIO, Jayme. 
Itinerário das artes plásticas. Correio da Manhã, São Paulo, 10 abr. 1960. 2º Caderno. 



  
 
pelo país, sempre que necessário, para coleta de materiais e documentos para desenvolver os 
Arquivos Documentários de Arte Brasileira, já iniciados com o material de São Paulo23. 
Com isso, não apenas se retomavam as atividades anteriormente desenvolvidas pelo Serviço de 
Belas Artes, como também se oficializava o projeto dos Arquivos Documentários da Arte 
Brasileira, que tinha por objetivo coletar, reunir e documentar material dos artistas brasileiros, e que 
fora esboçado por Maria Eugênia Franco já no primeiro ano de implantação daquele Serviço24. 
Por essa razão, nos meses de janeiro e fevereiro de 1946, Maria Eugênia montara uma exposição 
com os desenhos originais de artistas de São Paulo, ocasião em que escrevera: 

nesta exposição de desenhos dos artistas de São Paulo, novos alguns, outros já 
consagrados, não existe somente um estímulo à sua arte. Existe também o desejo 
de tornar pública esta coleção, de propriedade da Secção de Arte da Biblioteca, 
para que ela possa ser vista, a qualquer momento, depois da retirada desta vitrine, 
por todos aqueles que não sabiam de sua existência em nosso acervo. Embora 
bastante incompleta, pretendemos e esperamos vê-la transformar-se, com o 
tempo, assim como os arquivos sobre os nossos artistas, que estamos 
organizando, num documentário tão útil, que possa fazer, de nossa Secção de 
Arte, um centro de estudo das obras dos plásticos brasileiros.25 

A divulgação do projeto certamente colaborou para que se intensificassem as doações de material 
sobre artistas brasileiros à Biblioteca Municipal, contribuindo para o enriquecimento de seu acervo. 

Em 1960, a Seção de Belas Artes contava com 6.367 consulentes registrados, atendeu a 119.265 
consultas, adquiriu 375 livros e 37 reproduções, assinou 93 títulos de revistas e montou 4 
exposições26. Nota-se que a quantidade de obras adquiridas para o acervo era pequena, reflexo da 
insuficiência de verba e do alto preço dos livros de arte no Brasil. No entanto, doações sistemáticas 
de recursos para a aquisição de livros para a Seção de Belas Artes eram noticiadas pela imprensa27, 
ao mesmo tempo em que Sérgio Milliet sugeria a formação de “clubes de aquisição” para manter o 
acervo atualizado.28 
Em 1962, Maria Eugênia Franco, em programa de TV sobre arte produzido por Maria Bonomi e 
Antunes Filho, chegou a declarar: “a Seção está totalmente desprovida de meios, e é mantida 
unicamente através da boa vontade dos funcionários.” Disse, ainda, que o prefeito e o secretário 
deveriam dar maior atenção à Seção, pois ela poderia “contribuir decisivamente para a melhoria do 
nível cultural do povo paulista.” Destacou, também, que constavam do acervo 2.000 reproduções 
coloridas, além de obras originais de artistas brasileiros, que a Seção de Arte da Biblioteca 
Municipal era a primeira biblioteca especializada em artes visuais e cênicas organizada no Brasil, e 
que “duas gerações de artistas estudaram e se desenvolveram na Seção, entre eles Marcelo 
Grassman, Aldemir Martins e Waldemar Cordeiro.”29 Essa afirmação foi reforçada por Lisbeth 
Rebolo Gonçalves que, em depoimento à Folha de S. Paulo, em 1979, afirmou que a Seção de Arte 
“funcionou como a escola de arte para muitos desses artistas” que frequentavam regularmente a 
Biblioteca30. É, também, testemunhada por depoimentos dos próprios artistas, no mesmo artigo, 
escrito em homenagem a Sérgio Milliet: 

                                            
23 Diário Oficial do Município, São Paulo, 1960. 
24 COMEMORA seu primeiro aniversário a Seção de Arte da Biblioteca Municipal. Folha da Manhã, São 
Paulo, 25 jan. 1946. 
25 EXPOSIÇÃO de desenhos originais de artistas de São Paulo, comemorando o primeiro aniversário da 
Secção de Arte, janeiro a fevereiro de 1946. (Documento produzido pela Secção de Arte). 
26 LÊ-SE mais na capital do que em todo o interior do Estado. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 abr. 1961. 
27 OUTRAS moções do Congresso de Críticos de Arte. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 dez. 1961. 
28 MILLIET, Sergio. Atividades didáticas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 fev. 1962. 
29 SEM recursos a Seção de Arte da Biblioteca. Folha de S. Paulo, São Paulo, 1º mar. 1962. 
30 HOMENAGEM a Sérgio Milliet. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 dez. 1979, p.62. Ilustrada. 



  
 

A partir de 1945, eu vinha visitar a biblioteca, onde ele e Mário de Andrade 
criaram a Seção de Arte. Sérgio comprava nossos desenhos e muitas vezes 
doávamos nossos trabalhos para o acervo. Era o livro e a obra de arte, tudo em 
contato muito vivo, num núcleo para o artista e para todos que queriam se 
informar sobre arte (depoimento de Francisco Rebolo Gonzales). 

A biblioteca era, num certo sentido, um pequeno museu, com sua coleção de 
pinturas de artistas brasileiros. Com a abertura dos Museus e das Bienais, 
naturalmente o interesse por ver obras autênticas transferiu-se para esses lugares. 
mas como fonte de informação sua função continuou a mesma (depoimento de 
Odetto Guersoni). 
Tudo o que nós devemos a Sérgio é nossa formação extracurricular, ou seja: nós 
éramos semi-alfabetizados e o Sérgio nos proporcionava o contato com a 
informação sobre arte, além de se responsabilizar por outros aspectos de nossa 
carreira (contas, fiadores etc.) (depoimento de Aldemir Martins). 
Sérgio Milliet não ficou lá no seu escritório ou na sua casa e, sim, desceu até os 
ateliês dos pintores que estavam começando a lutar pela renovação da arte. Esse 
contato foi ótimo pois o artista necessitava não só de apoio material mas também 
das informações (depoimento de Raphael Galvez). 

Em 1962, Antonio D’Elia, em artigo no Diário de São Paulo, também em homenagem a Sérgio 
Milliet, exaltava os leitores a irem conhecer a “Sala de Artes [...] mantida com o sacrifício e a 
dedicação de funcionários que acreditam na possibilidade de a burocracia se transformar em 
atividade estimuladora do bom gosto e suscitadora do estudo das artes e da meditação sobre a 
criação de beleza e emoção.”31 

Muitos anos depois, em 1982, Marcelo Grassmann, em depoimento à Pinacoteca do Estado, 
recorda: 

Na Europa nem tudo me causou surpresa porque tudo, praticamente, que eu vi já 
conhecia de uma coisa maravilhosa que era a Seção de Arte da Biblioteca, que 
agora é a Mário de Andrade. Sérgio Milliet punha em dia todas as revistas [...] 
tinha tudo sobre gravura, sobre pintura antiga e moderna. Era um período em que 
havia verba para essas coisas [...] embora o Brasil fosse um país pobre, não era 
um país tão miserável para com a cultura. Você podia ver todas as revistas de arte 
da Europa, na medida em que elas eram editadas.32 

Ao longo de todos esses anos, a Seção de Arte reuniu um importante acervo de artistas brasileiros e 
estrangeiros, destacando-se, dentre outras obras, um Franz Post, guaches de Milton Dacosta, águas-
fortes de Djanira, gravuras de Gerchman, Segall, Djanira, Goeldi, Grassman e Emanoel Araújo, 
serigrafias de Renina Katz, Fayga, Aldemir Martins, Di Cavalcanti, Cícero Dias e Carlos Scliar, 
xilogravuras de Bonadei, litografias de Regina Silveira e reproduções de desenhos de Segall, Carlos 
Scliar, Di Cavalcanti, Carybé e Tarsila. 
Importante lembrar, ainda, que, em 1961, a Seção de Arte deu início à série de exposições 
Ampulheta, com calendários de empresas brasileiras, e, em 1963, a Biblioteca instituiu o Prêmio 
Ampulheta. A ideia, como confirma Chico Homem de Mello33, era promover o calendário de arte 
enquanto instrumento de difusão da cultura brasileira e como campo de experimentação da 
linguagem gráfica. Além disso, como aponta o referido designer e pesquisador no artigo já citado, 

                                            
31 D’ELIA, Antonio. Emplacamento em vida. Diário de S. Paulo, São Paulo, 9 dez. 1962. 
32 SPINELLI, João. Op. cit., p.8. 
33 MELLO, Chico Homem de. O Prêmio Ampulheta e o design do signo-tempo. Revista da Biblioteca Mário 
de Andrade, São Paulo, n.66, p.121-133, 2010. 



  
 
“o Prêmio Ampulheta visava também a se tornar uma plataforma para a difusão do design 
modernista”. Nos júris e entre os premiados, encontravam-se nomes de destaque do design e da 
crítica de arte, como Alexandre Wollner, Karl Heinz Bergmiller, Mario Pedrosa, Sérgio Milliet, 
Willys de Castro, Décio Pignatari, Hercules Barsotti, Wesley Duke Lee e Walter Zanini. 
Apesar da relevância do trabalho desenvolvido pela Seção de Arte, os recursos recebidos para a 
formação e desenvolvimento de suas coleções nunca foram satisfatórios. A esse respeito, escrevia, 
em 1964, Walter Zanini: 

O Serviço de Arte da Biblioteca Mário de Andrade é o que temos de melhor, mas 
não permite a pesquisa no verdadeiro sentido da cultura histórica. [...] Como 
resultado de uma série de fatores, ocorre então que da fecunda literatura artística 
atual que se edita na Europa, Estados Unidos e outras partes do globo, o que 
chega às estantes da Biblioteca Mário de Andrade deve ser inferior a 0,5% do 
total. Porcentagem escandalosa. Nenhum plano metódico sendo exequível em tais 
tristes circunstâncias, de que forma poderemos dar rumo mais sério à nossa 
cultura artística, preparar nossos novos valores?34 

Com a criação, em 1975, da Secretaria Municipal de Cultura, foi também criado o Departamento de 
Informação e Documentação Artística (IDART), e todo o acervo bibliográfico de artes da BMA 
passou a fazer parte de uma das divisões desse Departamento – a Divisão de Biblioteca de Artes. 
Segundo documentação da Diretoria da Biblioteca (Of. 70/86, de 07/10/86), tal transformação só 
não causou danos ao atendimento porque continuou sediada no mesmo prédio até 1982. 
Em maio de 1982, foi criado o Centro Cultural São Paulo (CCSP), com uma Divisão de Biblioteca, 
para a qual deveria ser transferido o acervo da Divisão de Bibliotecas de Arte (Lei 9.467, art. 24, 
parágrafo único). Aproximadamente 50.000 livros de todas as áreas, publicados da década de 60 em 
diante e pertencentes ao acervo da BMA, foram transferidos para a Biblioteca do CCSP, 
provocando uma lacuna na coleção da primeira. Naquela época, só o acervo bibliográfico de arte da 
Mário correspondia, aproximadamente, à metade do acervo total do Centro Cultural. 
A cisão da Seção de Arte da Mário de Andrade foi, na oportunidade, objeto de um abaixo-assinado 
que protestava contra a fragmentação do acervo. Entendia-se que essa divisão prejudicava as 
atividades de pesquisa – ao desintegrar uma coleção que tinha uma coerência e uma história e 
colocá-la em risco, pois o precioso acervo seria, no CCSP, de acesso direto ao público. 
A parte do acervo de livros de arte transferida para o Centro Cultural formou a Biblioteca Alfredo 
Volpi que, durante os primeiros anos de instalação, passou a ser alimentada com novas aquisições, 
em detrimento da Seção de Arte da Mário de Andrade, que continuou funcionando, mas com seu 
acervo dilapidado e desatualizado. Apenas na gestão da prefeita Luísa Erundina, com Marilena 
Chauí à testa da Secretaria da Cultura, foram reiniciadas as compras para a Seção de Arte. 

Ao mesmo tempo, foram absorvidas e deslocadas para o Centro Cultural a Discoteca e Biblioteca de 
Música e a Biblioteca Braille. Quanto aos acervos de obras raras e a mapoteca, embora, no decreto 
de criação do Centro (1982), tenham sido oficialmente “transferidos” para lá, no mesmo ano essa 
decisão foi revogada em relação às Obras Raras, embora não em relação à Mapoteca. O fato é que, 
felizmente, nenhum desses acervos chegou a sair da Mário de Andrade. 

 
A situação nos anos 90 

Em 1993, as 1.200 obras de arte da Mário de Andrade que, pelo decreto de criação do CCSP, 
deveriam fazer parte de seu acervo, passaram a integrar a chamada Pinacoteca Municipal, formada 

                                            
34 ZANINI, Walter. Bibliotecas no Brasil. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 1964, p.1. Suplemento 
Literário. 



  
 
com obras da Prefeitura que se localizavam em vários prédios públicos. Essas obras constam do 
catálogo “Acervo da Pinacoteca Municipal”, publicado pela Divisão de Artes Plásticas em 1996. 
Desfalcada de seu acervo e de quase todos os seus funcionários, a antiga Seção de Arte tornou-se 
apenas uma sala ligada à Seção de Obras Raras e Especiais e passou a denominar-se Sala de Artes 
Sérgio Milliet. Aos poucos, especialmente na gestão da prefeita Luísa Erundina (1989-1992), 
quando as bibliotecas públicas puderam contar com verba para aquisição de material bibliográfico, 
tentou-se repor as obras transferidas, o que nem sempre foi possível, porque muitas obras 
encontravam-se esgotadas ou não estavam disponíveis comercialmente, outras eram importadas e de 
difícil acesso, e outras, ainda, apresentavam custo muito alto, o que praticamente inviabilizava sua 
aquisição. Apesar de tudo, seu acervo ainda era significativo e importante, considerando-se, 
sobretudo, que muitas das obras ali existentes não eram facilmente encontradas em outras 
bibliotecas brasileiras. 
O quadro que se segue dá uma ideia da diversidade de tipos de materiais disponíveis, bem como do 
volume do acervo no final dos anos 90. Não dispomos, no entanto, de uma avaliação da qualidade 
desse acervo. A esse respeito, encontramos apenas um rápido comentário de Walter Zanini em 
artigo de jornal, que indica algumas lacunas da coleção ao mencionar que, a partir de 1945, Sérgio 
Milliet adquiriu para a Seção de Arte muitas obras em língua francesa e inglesa, mas que descuidou 
da historiografia italiana e alemã.35 Um estudo sistemático desse acervo é indispensável para a 
identificação de seus pontos fortes e fracos, bem como para orientar futuras aquisições. 

 
Quadro I: Acervo da Sala de Artes em 1997 

 

Tipo de material Quantidade 

Livros 23.162 

Periódicos (nº de títulos) 1.053 

Nacionais 309 

Estrangeiros 744 

Folhetos 270 

Catálogos de exposições de arte 2.246 

Nacionais 1.253 

Estrangeiros 993 

Convites de exposições e catálogos simples de artistas plásticos 2.026 

Nacionais 1.654 

Estrangeiros 672 

Lâminas soltas ou reproduções de arte 783 

Nacionais 185 

Estrangeiras 598 

Estampas e gravuras ----- 

Nacionais ----- 

                                            
35 ZANINI, Idem ibidem. 



  
 

Estrangeiras ----- 

Calendários 325 

Hemeroteca de arte 14.500 

Fonte: A Sala de Artes Sérgio Milliet, uma visão histórica e novas perspectivas. 
Documento interno preparado pela equipe da Sala de Artes em 1997. 

 

A aquisição de material bibliográfico era centralizada no Departamento de Bibliotecas Públicas, sob 
a responsabilidade da Divisão de Processos Técnicos.36 No entanto, a BMA tinha precedência sobre 
as demais bibliotecas da rede de bibliotecas públicas no caso da aquisição de um ou poucos 
exemplares de determinada obra; isso ajudou a garantir a entrada de algumas obras no acervo. No 
entanto, comparado ao material nacional e importado disponível na praça, o crescimento do acervo 
da Sala de Artes foi ínfimo, nos anos 90, e, no final desse período, era notória a desatualização do 
acervo. 
Observa-se que, infelizmente, a situação que Walter Zanini identificou, em 1964, não só não mudou 
como, pior que isso, parece ter-se agravado no final da década de 1990.37 Naquela ocasião, afirmava 
o referido professor: 

Os fichários demonstram que as compras permanecem esporádicas, com seu 
cortejo de empecilhos [...] das verbas totais destinadas à Biblioteca, o que 
presumimos deva chegar ao Serviço de Arte anualmente é inferior ao que um 
indivíduo modesto pode adquirir.38 

Além da crônica falta de recursos da Secretaria Municipal da Cultura para as bibliotecas, a falta de 
pessoal para o processamento técnico do material39, a necessidade de racionalização dos 
procedimentos, de modernização de equipamentos e de infraestrutura mínima nas bibliotecas, 
tornava esse serviço muito moroso, implicando grande lapso de tempo entre a aquisição e a inserção 
no acervo. 
Quanto ao número de funcionários, a Sala de Artes contava, no final de 1997, com quatro 
bibliotecários e dois auxiliares, encarregados do atendimento, da organização da hemeroteca de 

                                            
36 A Biblioteca Mário de Andrade foi, até 2005, subordinada ao Departamento de Bibliotecas Públicas da 
Secretaria Municipal de Cultura e não era unidade orçamentária. A Divisão de Processos Técnicos desse 
Departamento era responsável pela aquisição e processamento de material da Biblioteca e da Circulante, da 
Biblioteca Sérgio Milliet (do CCSP), das 26 ramais em funcionamento, de um acervo de reserva e dos 
acervos do ônibus-biblioteca e do Bosque da Leitura (no Parque Ibirapuera). 
37 A dotação orçamentária para a aquisição de material bibliográfico para as bibliotecas da Secretaria 
Municipal da Cultura em 1997 não foi integralmente utilizada, pois os recursos não foram liberados a tempo. 
Os procedimentos de aquisição de livros, na Prefeitura do Município, eram e ainda são muito morosos em 
função de exigências burocráticas; por essa razão não se conseguiu, naquele ano, gastar o total da verba 
disponível. Já em 1998, a dotação orçamentária foi irrisória – desta vez, os obstáculos eram mesmo 
financeiros e não burocráticos... Em artigo sobre o assunto publicado, em 1997, na Folha de S. Paulo, o 
jornalista Elio Gaspari comentou: “O esvaziamento das bibliotecas é produto de um sistema perfeitamente 
controlado pela burocracia. Não funciona e custa o dobro, mas está dentro das normas.” GASPARI, Elio. 
Comprar livro é mais difícil do que comprar cocaína. Folha de S. Paulo, 26 out. 1997. p.12. Caderno 1. 
38 ZANINI, idem, ibidem 
39 No final de 1997, havia oito bibliotecários envolvidos nos serviços de processamento técnico de todos os 
tipos de materiais (livros, periódicos, CDs, mapas, vídeos, etc), recebidos tanto por compra como por 
doação. Muitas obras recebidas em doação pelas bibliotecas eram processadas nessas unidades, para 
poderem ser imediatamente consultadas. Ficavam, no entanto, fora da base de dados centralizada, como se 
não existissem na rede... 



  
 
arte, da coleta e do processamento de doações de livros, folhetos, catálogos de exposições e 
periódicos e da indexação de alguns títulos de periódicos. 
Dos bibliotecários da Sala de Artes não se exigia nenhuma formação especializada. Desta forma, 
sua aproximação da área se fazia gradativamente, pelo contato com o acervo e pelas pesquisas feitas 
durante o atendimento ao público. Por iniciativa e esforço pessoal, as bibliotecárias procuravam 
enriquecer seus conhecimentos participando de cursos, palestras e eventos da área, quase sempre 
fora de seu horário de expediente. 

As atividades da hemeroteca envolviam a leitura, recorte, indexação e armazenamento de matérias 
de quatro jornais paulistanos – Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e Diário 
Popular – além da revista Veja e de outras que a bibliotecária encarregada se empenhava 
pessoalmente em obter. 

O atendimento ao público era personalizado, mas enfrentava algumas dificuldades: de um lado, 
apesar de parte da coleção estar informatizada, não havia terminal nem computador na Sala, o que 
obrigava o usuário a utilizar o tradicional fichário; de outro lado, apenas a coleção de referência era 
de livre acesso, estando o restante da coleção disperso em três andares diferentes e, mesmo assim, 
em espaço insuficiente. Além disso, parte da coleção estava inacessível por falta de armazenamento 
adequado, como era o caso das reproduções, lâminas soltas, estampas, calendários e fotos. A falta 
de atualização do acervo e o atraso no processamento dos livros, a que nos referimos acima, 
também prejudicavam o bom desempenho da biblioteca. 

O usuário da Sala de Artes era diversificado, tanto em relação à formação e escolaridade, quanto ao 
local de residência. Um estudo realizado por amostragem, a partir das fichas de requisição de obras, 
demonstrou que o público que utilizava a Sala era composto principalmente por estudantes de 
primeiro, segundo e terceiro graus, com maior incidência sobre a segunda categoria, e que a maioria 
desse público morava ou no Centro e em bairros próximos, como Santa Cecília, Bela Vista, 
Higienópolis e Consolação, ou em bairros mais distantes, em que talvez não houvesse uma 
biblioteca ramal próxima. Vários usuários vinham, ainda, de cidades vizinhas – a maioria da Grande 
São Paulo, como Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Osasco, Santo André, Carapicuíba, Embu e 
outras. 
Outros usuários, não estudantes, também frequentavam a Sala de Artes, sendo alguns profissionais 
de áreas de arte ou correlatas – tais como: desenhistas, fotógrafos, produtores, projetistas, 
antiquários, animadores culturais, jornalistas etc. – e outros, profissionais liberais – advogados, 
médicos, engenheiros etc. – ou trabalhadores de instituições públicas ou privadas – funcionários 
públicos, bancários, professores, comerciantes, auxiliares administrativos etc. Destacava-se, ainda, a 
presença de desempregados na Sala de Artes, embora a sua maior afluência se verificasse em outras 
áreas da Biblioteca, particularmente na sala de leitura de jornais (Sala de Atualidades). O 
pesquisador continuava frequentando eventualmente a Sala de Artes, porque sabia que encontraria 
lá material não disponível em outras bibliotecas, mas o usuário artista era raro. 

Quanto ao volume de público, de acordo com os relatórios, a Sala de Artes apresentou, no período 
de 1987 a 1997, uma média aproximada de 776 usuários por mês.40 Considerando-se que nessas 
estatísticas entram todos os usuários da Sala de Artes – não apenas os interessados em Artes 
Plásticas – trata-se de um número relativamente baixo de consultas, se comparado a outras 
bibliotecas com a mesma gama de assuntos. Pode contribuir para isso não apenas o fato de suas 
coleções não serem de livre acesso ao usuário, o que os deixaria mais à vontade para consultar o 
acervo, mas também a falta de atualização do acervo e a falta de divulgação do mesmo, sobretudo 
junto às faculdades e escolas de arte da cidade. 
                                            
40 Fonte: Relatórios da Sala de Artes, 1987-1997. É importante registrar que não houve atendimento no 
período de agosto de 1991 a dezembro de 1992, quando a Biblioteca passou por uma grande reforma. De 
1993 em diante, o atendimento foi restrito a livros e hemeroteca, por estar o restante do material em difíceis 
condições de acesso. 



  
 
A Sala de Artes, apesar de contar com funcionários interessados em reanimá-la, mantinha relações 
apenas eventuais com bibliotecas e serviços de documentação afins da própria Secretaria Municipal 
da Cultura – como a Biblioteca Alfredo Volpi e o Arquivo Multimeios do CCSP – e raras com 
outras bibliotecas de arte. Não havia uma troca sistemática de informações, experiências e materiais 
entre essas bibliotecas, que talvez pudesse contribuir para ampliar seu público e seu acervo e evitar 
a duplicação de serviços. 
A questão dos funcionários era grave nas bibliotecas da Prefeitura no final dos anos 1990, pois, em 
razão da crise na área de Saúde, provocada pela criação do PAS41, muitos funcionários daquela área 
foram transferidos para as bibliotecas públicas, apesar de sua formação especializada: assistentes 
sociais, auxiliares de enfermagem e outros. Esses funcionários não tinham formação adequada para 
desenvolver atividades na área de Cultura. Alguns, poucos, receberam treinamento, envolveram-se 
com as novas atividades e apresentaram bom desempenho. Mas constituíam exceções. A maioria 
não se adaptou e, revoltada com a sua situação, além de se mostrar improdutiva, perturbava o 
ambiente de trabalho. 
O abandono das bibliotecas públicas e, dentro delas, de seus setores de arte, retratava o estado 
lastimável em que se encontravam as instituições públicas paulistanas e é metonímia para a falência 
do setor público em nosso país. As bibliotecas de arte foram gradualmente perdendo seus públicos e 
ficaram praticamente homogeneizadas no atendimento ao estudante. Saídas para esta situação 
poderiam ser buscadas nos valores presentes na própria história da instituição, que denotam 
comprometimento com a sociedade, e na busca de articulações que permitissem um trabalho 
diferenciado na área, fundado, sobretudo, na parcela de seu acervo dificilmente encontrada em outra 
biblioteca. 
 

Os anos 2000 
 

“Não se pode acreditar que a situação observada possa perdurar, 
‘para grande perda de uma cidade que não pode crescer apenas pela 
altura de seus edifícios’.” Zanini, 1964, p.1. 

 

A Biblioteca Mário de Andrade não conseguia, no final dos anos 1990, esconder sinais de anos de 
decadência: o espaço era inadequado; os funcionários – os poucos que ficaram, levando-se em conta 
que uma boa parte do pessoal mais antigo se aposentou e outra parte pediu demissão ou afastamento 
– encontravam-se desmotivados, sem liderança e sem direção, cabendo aos funcionários mais 
comprometidos com a história e a missão da instituição um papel de resistência, no esforço para 
impedir o caos. Quanto ao acervo, em razão da falta crônica de recursos, mostrava-se esfacelado e 
desatualizado. A Biblioteca deixou de caracterizar-se como um espaço especializado, atendendo a 
pesquisadores, artistas e intelectuais, e passou a atender, como de sorte as outras áreas da 
Biblioteca, a um público constituído, em sua grande maioria, por estudantes de segundo grau. 
A situação da área de bibliotecas no momento em que a nova prefeita – Marta Suplicy – assumiu, 
em 2001, era, portanto, desanimadora: não havia política, não havia projeto e, arrisco-me a dizer, 
não havia mais equipe. A crise na Prefeitura do Município e o descaso com a área de cultura nas 

                                            
41 O PAS (Plano de Atendimento à Saúde) foi criado pelo ex-prefeito Paulo Maluf em 1995 e implementado, 
a partir de 1996, na forma de uma cooperativa de trabalho; posteriormente, foi absorvido pelo SUS, em 2001. 
Na época, centenas de funcionários públicos estáveis, que não quiseram se desligar da Prefeitura para se 
reunir em cooperativa, foram transferidos para outras secretarias, principalmente a SMC, carente de recursos 
humanos. 



  
 
duas gestões precedentes foram fatores relevantes na perda dos funcionários mais antigos e 
familiarizados com a área e com o acervo de arte e na desatualização dos acervos. 
A BMA foi, nessa gestão, objeto de um projeto de reestruturação de serviços, modernização de 
instalações e equipamentos e de ampliação e reforma de espaço físico. No entanto, em que pese o 
esforço dos dirigentes, as ações realizadas ainda não conseguiram superar a situação de fragilidade 
da Biblioteca, que atinge, naturalmente, sua área de artes. 
No final da gestão de Marta Suplicy, a reforma e ampliação do espaço físico, que seria financiada 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ainda não se havia efetivado. Da mesma 
forma, a situação da estrutura organizacional da Biblioteca não chegou a ser alterada apesar dos 
estudos desenvolvidos e de propostas nesse sentido.42 A BMA continuava dependendo do 
Departamento de Bibliotecas Públicas para tudo e, mais especificamente, da sua área de Processos 
Técnicos para as aquisições e processamento técnico, sem uma política própria de aquisição e 
desenvolvimento de coleções. 

Nessas condições, o acervo da Sala de Artes não foi significativamente ampliado em relação à 
situação encontrada em 1997. Apenas para ilustrar, pode-se verificar um rápido quadro comparativo 
da situação em 1997 e em 2004, em relação a dois acervos importantes, o de livros e o de 
periódicos: 

 
Quadro II: Acervo da Sala de Artes em 1997 e 2004 

 

Tipos de materiais 1997 2004 

Livros 23.162 ca. 24.500 

periódicos Nacionais 309 374 

estrangeiros 744 754 

 

Considerando-se que a indústria editorial apresentou um crescimento acentuado nos últimos anos, 
um crescimento inferior a 200 volumes anuais nas áreas de artes é irrisório, sobretudo porque nesse 
total incluem-se também as obras recebidas em doação. Em relação aos periódicos, vale registrar 
que, lamentavelmente, quase todos os títulos existentes no acervo estavam descontinuados, o que 
significa que a Sala de Artes não possuía um acervo atualizado e representativo do panorama das 
artes no Brasil e no mundo. 

Sem a mudança da estrutura organizacional, também a situação orçamentária e de recursos humanos 
não melhorou. Os funcionários da Sala de Artes resumiam-se, no início do ano 2000 a apenas dois – 
uma bibliotecária encarregada do Setor (oficialmente, a Sala de Artes era o Setor de Iconografia da 
Seção de Obras Raras e Especiais da BMA), e uma auxiliar de biblioteca – além de um estagiário 
em tempo parcial, que ajudava no atendimento e na guarda de material. 
As estatísticas relativas ao público da Sala de Artes certamente seriam mais animadoras se o acervo 
fosse mais atualizado e tivesse boa divulgação. Registrou-se, em 2004, a média de 200 usuários por 
mês, o que significa cerca de 10 usuários por dia. Quanto às consultas, verificou-se uma média 

                                            
42 Em 6 de outubro de 2005, pelo Decreto n.46.434, foi criado o Sistema Municipal de Bibliotecas (foram 
extintos o Departamento de Bibliotecas Públicas e o Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis), e o 
Departamento Biblioteca Mário de Andrade. Criaram-se, então, alguns cargos, mas a Biblioteca ainda não 
passou a ser, nesse momento, unidade orçamentária. Isso só ocorreu em 30 de dezembro de 2009, pela Lei 
n.15.052, que reorganizou a Biblioteca, possibilitando a ampliação da estrutura organizacional e de cargos e 
melhores condições de funcionamento. 



  
 
mensal de 340 volumes de livros, 40 títulos de revistas e 35 pastas de hemeroteca (basicamente em 
Música, Pintura, História da Arte e Arquitetura). 
Em janeiro de 2005, com o início do governo de José Serra, houve mudanças na Diretoria da 
Biblioteca – Luis Francisco de Carvalho Filho, advogado e escritor foi nomeado Diretor – embora o 
quadro técnico não tenha sido alterado. Conseguiu-se, finalmente, nessa gestão, aprovação de um 
novo projeto de modernização e restauro da BMA dentro do programa de revitalização do centro de 
São Paulo, financiado pelo BID (gestão Carlos Augusto Calil, 2005-2012). 

Entre 2007 e 2010 a Biblioteca permaneceu fechada para reforma de suas instalações, restauro e 
modernização. Nessa ocasião, graças à implantação de sua nova estrutura organizacional e à 
ampliação de seu quadro de pessoal, foi possível reabrir a BMA com melhores condições de 
funcionamento, embora ainda longe do ideal, considerando o atraso crônico nos serviços ligados à 
preservação e tratamento técnico do acervo. A Sala de Artes contava, no final de 2010, com 27.000 
livros, cerca de 1.200 títulos de periódicos (alguns dos quais não existem em outras bibliotecas 
brasileiras) e cerca de 70.000 materiais diversos de Artes, mas a maior parte desse acervo não 
estava catalogado online – era, ainda, uma coleção praticamente invisível em tempos em que os 
documentos que não podem ser buscados na internet são praticamente indisponíveis. Apenas em 
2004 o acervo começou a ser disponibilizado online,  

 
Acervo	  de	  livros	  catalogados	  	  
(no	  sistema	  online	  +	  em	  fichas)	  

Coleções	  
Quantidade	  

2010	   2011	  
Artes	   27.000	   28.454	  

	  

Em 2011, com a reabertura da Biblioteca, foi definida a equipe que trabalharia em Artes e foram 
normalizadas as condições de atendimento ao público. O primeiro desafio enfrentado foi recuperar 
os antigos frequentadores e atrair novos. Para tanto, além de um atendimento de qualidade, foram 
iniciados contatos com instituições de ensino, galerias de arte e instituições culturais, no sentido de 
divulgar o acervo e os serviços da Sala de Artes. Paralelamente, foram desenvolvidos projetos 
culturais voltados à aproximação de públicos especializados e à formação de públicos para a 
pesquisa em arte. Destacam-se, especialmente, as atividades na área de música, palestras na área de 
Patrimônio Cultural e cursos relacionados à história da arte43. 

O horário de atendimento ao público foi ampliado de forma a atrair os públicos frequentadores da 
programação cultural. Além disso, a Sala de Artes integrou-se à programação cultural da Biblioteca, 
organizando exposição de seu acervo e preparando material informativo. Com isso, pouco a pouco a 
Biblioteca vem-se firmando como espaço de pesquisa nas áreas de Artes, recuperando antigos 
públicos e formando novos. Esse trabalho é longo, mas já se começam a sentir os primeiros 
indicadores de intensificação de uso da Sala de Artes. A média de frequentadores da Sala, que ainda 
consideramos muito baixa, foi, no primeiro ano de reabertura da Biblioteca, de 450 usuários por 
mês, com uma consulta média de 750 obras. Um estudo de perfil de público e de índice de 
satisfação com acervo e serviços está planejado e pretende-se que seja, nos próximos meses, 
implementado. 

                                            
43 O ciclo História(s) da Arte no Brasil visa apresentar ao público um panorama do que se escreveu e discutiu 
sobre a história da arte no Brasil, desde as primeiras iniciativas ocorridas ainda no século 19 até o fim do 
século 20, e, com isso, atrair pesquisadores, ajudar na redescoberta de obras e autores e destacar a 
multiplicidade das formas de afirmação das narrativas sobre a história da arte em nosso país (ver maiores 
informações na seção Miscelânea, nesta Revista. 



  
 
Apesar de considerada uma das prioridades da Biblioteca, ainda não houve condições de se 
proceder à catalogação online das coleções retrospectivas de livros e periódicos. Apenas os 
periódicos correntes e as novas aquisições estão acessíveis online. No que diz respeito aos livros, 
uma das dificuldades encontradas consiste na dificuldade de adoção de um vocabulário controlado 
nas áreas de artes pelo Sistema Municipal de Bibliotecas. 

O acervo de Artes é muito volumoso e levará tempo para ser inventariado e disponibilizado online, 
levando-se em conta a reduzida equipe de Artes. No entanto, há políticas para o acervo e para o 
atendimento e procedimentos já implantados, o que garante uma direção aos trabalhos, ainda que 
estes não possam ser finalizados com a desejada rapidez. 

Ainda que não tenha atingido a situação ideal de atendimento e de organização dos acervos, a BMA 
já retomou seu espaço na cidade e a Sala de Artes vai, pouco a pouco, sendo descoberta pelas novas 
gerações de pesquisadores e público em geral, e redescoberta pelos que, por razões diversas, 
deixaram de frequentar o espaço. São Paulo mudou. Na São Paulo de hoje, cheia de museus, 
galerias e centros culturais, não existe, naturalmente, a expectativa de que a Seção de Arte volte a 
ser um espaço privilegiado de contato com a arte. Suas funções mudaram; no entanto, como fonte 
de informação, sua função continua a mesma. 
O acervo das bibliotecas universitárias – particularmente das públicas – foram reforçados. A 
internet surgiu, contribuindo também para alterar hábitos de pesquisa. No entanto, há indícios de 
que a Sala de Artes tem potencial para voltar a ser polo privilegiado de pesquisa em razão de seu 
acervo, da qualidade de seu atendimento e das ações culturais integradas desenvolvidas na 
Biblioteca Mário de Andrade para ampliar conhecimento, discutir ideias, formar público para as 
artes, apurar o gosto artístico e estético, ou, simplesmente, usufruir bens e serviços que lhe são 
gratuitamente oferecidos.44 
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44 Merecem destaque especial aqui, além de cursos, os concertos regulares do Quarteto de Cordas da Cidade 
de São Paulo (programa mensal regular desde janeiro de 2011) e as palestras integradas ao programa 
operístico do Theatro Municipal (iniciado no segundo semestre de 2012). 


