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Café: fenômeno histórico e informacional

A metáfora "corredor do café" expõe a trajetória do grão no tempo e no espaço (África,

Oriente Médio, Ásia, Europa, América Central e do Sul), constituindo-o como fenômeno

histórico  (ESPÍRITO SANTO, 2015);

"A partilha da informação levou o homem a construir o documento e, desta forma, se

atribuímos à palavra documento a função mediadora do conhecimento passamos a

compreendê-la como mais uma das faces da palavra corredor, na ambiguidade semântica

que o termo carrega em si" (ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 33);

Portanto, a partir dessa ideia também de documento como "corredor", isto é, como

mediador, somos inseridos no café também como fenônemo informacional, e, por

conseguinte, em todas as instituições que se comportam como unidades de informação da

história do grão e de sua produção (biblioteca, museu, arquivo e centro de documentação).

 

 



Os documentos contidos no acervo produzido pela antiga Fazenda Santa Carlota e atual Santa

Cecília, possuem um vasto universo de suportes, entre eles, livros, registros de mercadorias,
de serviços de obras, de custeios, benfeitorias, livros contábeis, livros dos colonos,

borradores, capas de livros avulsas, coleções de periódicos, inventários, cartazes, filmes
de nitrato, filmes velados, fotografias, entre outros. (ESPÍRITO SANTO, 2013, p. 60).

Café: fenômeno histórico e informacional



Representações do café

387 páginas cheias de referência do café como elemento simbólico;

Disponível online na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.

Basílio de Magalhães publicou em 1939 o livro "o Café na história, no folclore e nas belas-artes"

 

 

"Parece história, parece

Mas fantasia não é:

A vaca branca dá leite, 

E a preta é que dá café"

 

Poesia popular disponível em MAGALHÃES, 1939, p. 198



 
Café (óleo sobre tela) - Portinari, 1935

 
"Marca o patenteamento da originalidade temática de Portinari [...] poderosa orquestração da sinfonia inaudita do Novo Mundo".
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https://artsandculture.google.com/streetview/WgHGeTI66hlbNg?hl=pt-BR&sv_lng=-43.17561115714426&sv_lat=-22.908846577748584&sv_h=188.84967695965156&sv_p=-4.070898197190942&sv_pid=Nut2ChkdV5yr4RnvGJ3hqQ&sv_z=0.9999999999999997
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