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momento que as expressões faciais, o gesto, o olhar, revelam a memória da paisagem e 
do lugar. 
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Londrina tem atraído nosso olhar pelo campo da imaginação geográfica. Quando 
investigamos a cidade é preciso ultrapassar a paisagem como aspecto visual para chegar 
ao seu significado e valor. Por este campo de investigação, a cidade é produto da 
percepção imediata e da memória. Todos os sentidos estão envolvidos e a imagem é a 
composição final de todos eles. Nesta direção, busca-se revelações expressas e reveladas 
nas suas imagens recuperando o significado que (re)liga a integração Homem/Paisagem. 
Desta maneira, a cidade é mapeada, apresentada, re(a)presentada através de múltiplas 
imagens: cartográficas, iconográficas, fotográficas, poéticas, literárias, musicais e 
cinematográficas.  Olhar para a cidade pode dar um prazer especial, por mais comum 
que possa ser o panorama (LYNCH, 1979). Ela pode ser vista sob todas as projeções.  
Neste cenário, Londrina revela-se como expressão viva da aventura de colonização das 
“terras roxas” do Norte do Paraná. Hoje, suas paisagens e personagens são composições 
das diferentes etapas do seu (per)curso histórico. Porém, a sua evolução não conduziu a 
perda de significações na percepção dos seus moradores que consideram uma cidade 
bonita, de muito verde e gostosa de se viver. Guardam e revelam sua afetividade – 
geograficidade - por esta “terra” de onde brotou a “Pequena Londres”. Homem e 
paisagens geográficas são inseparáveis e revelam interações profundas de pensamentos 
e sentimentos e, dimensões estéticas. Londrina é expressão viva destas manifestações 
internas e externas reveladas através das experiências idas/vividas dos seus moradores. 
Interações que revelam paisagens agradáveis e valorizadas. Londrina aqui 
(re)apresentada não é um espaço “fechado” mas um campo “aberto” que permite 
vislumbrar as mais diferentes imagens e os mais variados imaginários. Cores, sons, 
cheiros da natureza e o pulsar humano. Sentidos que nos remetem à imaginação e 
sentimento de lugar que guarda memórias dos “pés vermelhos”; saberes & sabores do 
lugar; geograficidade e poeticidade na literatura e na música.  

 


