
CAFÉ, PATRIMÔNIO CULTURAL DO
BRASIL: CIÊNCIA, HISTÓRIA E ARTE
Inaugurada em dezembro de 2014, essa exposição 
faz parte de uma nova fase do Museu do Café, 
resultado do trabalho da equipe nos últimos quatro 
anos. Dividida em quatro módulos, expõe-se o 
café sob as perspectivas científicas, históricas e 
arquitetônicas, explorando a transversalidade de 
temas que ele possibilita. 

Por meio de objetos, imagens, vídeos e mapas que 
se contextualizam as particularidades da produção 
e comércio do grão ao longo da história até os 
dias atuais.
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O café, como bebida, está presente no cotidiano 
de milhões de pessoas e, para obtê-lo, uma série 
de processos leva o fruto do cafeeiro à xícara. 
Este primeiro módulo apresentará esse circuito de 
produção “da planta à xícara” sob a perspectiva da 
técnica e da tecnologia, por meio de cafeeiros reais 
e objetos do acervo.

Modelo de máquina beneficiadora de café. acervo instituto 
agronômico de campinas
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1 MÓDULO I – “DA PLANTA à xíCARA”
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Rua XV de Novembro, 95  
Centro Histórico - Santos - SP

Telefone: (13) 3213-1750 

Horários: Terça a sábado, das 9h às 17h.
 Domingos, das 10 às 17h. 

www.museudocafe.org.br

Sábados: 9h30, 11h30, 14h e 16h
Capacidade de atendimento: 40 pessoas por horário

Domingos: 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h e 16h
Capacidade de atendimento: 20 pessoas por horário

Terça a sexta: 12h
Capacidade de atendimento: 20 pessoas por horário

HorÁrios De VisiTAs meDiADAs 
PARA PÚBLICO ESPONTÂNEO

O Museu do Café foi criado em 1998 por uma iniciativa 
da sociedade civil – representada pela Associação dos 
Amigos do Museu do Café – e com o apoio do poder 
público para preservar, pesquisar e divulgar a histórica 
relação entre o café e o Brasil, ocupando o edifício da 
antiga Bolsa Oficial de Café. 

Em 2008, o Museu do Café passou a fazer parte 
do conjunto de equipamentos culturais do Governo do 
Estado de São Paulo.

o MUSEU

Instituição que funcionou no edifício que abriga o Museu 
do Café, a Bolsa tinha como intuito organizar e intermediar 
as negociações cafeeiras. A inauguração de sua sede, no 
dia 7 de setembro de 1922, integrou as comemorações 
do Primeiro Centenário da Independência do Brasil. Sua 
suntuosidade e elementos artísticos, como o vitral e as telas 
de Benedito Calixto, atenderam a uma narrativa ideológica 
de valorização da cafeicultura e protagonismo de São 
Paulo na história do Brasil.

O Salão do Pregão era o local onde acontecia a principal 
atividade da Bolsa: as negociações de café intermediadas 
pelos corretores oficiais. 
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Santos teve uma grande influência do café mesmo 
sem ter sido um centro produtor. Essa particularidade 
é trabalhada focando em todos os sujeitos envolvidos 
na comercialização do grão e utilizando suas próprias 
narrativas. Com o uso de imagens e plantas, também 
é possível perceber as alterações na paisagem urbana 
ao longo dos anos, tanto por suas ruas como pelas 
feições de seus edifícios.

vista panorâmica de santos, 1938. acervo Museu do café. 

3 MÓDULO III - PRAçA DE SANTOS

A arquitetura eclética marcou a virada do século 
xIx para o xx e, em grande parte, foi financiada 
pela economia cafeeira. O próprio prédio é utilizado 
para demonstrar a diversidade de saberes e ofícios 
que estavam envolvidos nesses tipos de construções 
e marcaram a paisagem urbana do período.

relógio da torre da bolsa oficial de café. crédito: tadeu nascimento.

4 MÓDULO Iv - ARTES E OFíCIOS

Diversos aspectos influenciaram a expansão 
do consumo e produção do café pelo mundo. 
A relação entre o café e o Brasil e seu contexto 
mundial são expostos em uma linha do tempo de 
momentos históricos com aprofundamentos em 
alguns temas, como a escravidão e a imigração.

estação ferroviária serrana, déc. 1920. acervo Museu do café. 

MÓDULO II – HISTÓRIA DO CAFÉ2


