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TRILHA DO CAFÉ 

 

 

 

Investigando o sabor pelos caminhos da memória e da imaginação – 

saboreando paisagens. Saborear a paisagem significa reconhecer que o espaço 

contém cheiros, gostos, sensações, toques, náuseas, prazer... tem memória; 

história. Experienciamos o mundo de corpo inteiro, com o nariz, com a boca, 

com as mãos, com os pés, e, também, com os olhos.   

A partida para a trilha do café não poderia ser de outro ponto, se não, 

da Concha Acústica. Neste espaço público do centro da cidade de Londrina, 

está o Memorial do Pioneiro, construído em homenagem àqueles que 

construíram Londrina, atraídos pelo ouro verde das fazendas de café. 

Saindo de Londrina pela BR-369 rodaremos 14 km passando pela 

cidade de Ibiporã, mais 9km atravessando O rio Tibagi passaremos por 

Jataizinho, mais 42km passaremos por Cornélio Procópio e daí mais 19km até 

o Distrito de Santa Mariana que a pouco mais de 10km de estrada de chão, 

vamos ao encontro do lugar a ser visitado, percorrido e experienciado – 

Fazenda Palmeira. Passaremos antes pela Fazenda Figueira e mais alguns 

poucos quilômetros (6 km) acessamos o portal de entrada da Fazenda 

Palmeira. Todo o percurso se estenderá a cerca de 90 a 100 quilômetros 

(Figura 1). Ao longo deste percurso cruzaremos por paisagens geográficas 

bastante diferenciadas, saindo dos grandes interflúvios passando por longas 

vertentes esculturadas e modeladas em belas colinas e passando por vales 

acidentados e vertentes marcadas por matacões. Deixando as terras roxas 

intemperizadas do basalto do norte paranaense para cortar os solos rasos do 

norte pioneiro – trajeto de Londrina (Norte Paranaense) para ‘Cornélio 

Procópio (Norte Pioneiro). Paisagem de muitas paisagens! 

A proposição da trilha do café é traçada no sentido de conhecer a 

história do café, guardada e preservada numa propriedade particular em 

plena produção. O propósito é de conhecer, experienciar e vivenciar um lugar 

que guarda a memória de um passado significativo da geografia do Paraná e, 

que ainda, se faz presente enquanto processo de trabalho e ocupação das 

terras através da colonização paranaense. 

E segue enquanto busca, desejando o (re)encontro com pessoas 

estimadas que têm caminhado juntas na busca de um prazeroso propósito: 

investigar um campo de conhecimento e de saber que substancia e fortalece a 

relação Homem/Terra. Assim, nos pomos a trilhar por caminhos que nos 

revelarão o sentido de uma memória-tempo que se encontra (res)guardada na 
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paisagem e no lugar à espera de (des)velamento. Este traçado de memória é 

(per)corrido e vivido no (entre)laçamento de olhares, experiências e 

imaginação, inscritos e impressos ao longo do caminho. 

 
Figura 1 – Trajeto entre Londrina e Santa Mariana 

 

 

O mesmo convite feito “àqueles que têm o ‘coração e os sentimentos 

inflamados’ pela inspiração fenomenológica e que se sentem motivados pela 

investigação geográfica por este campo” é estendido àqueles que se juntam 

neste ato de trilhar em de cantos e recantos da história construída sobre uma 

base terrena de grande projeção imaginária. Luzes e cores, tempo e trabalho 

que (en)cantam e (re)encantam espaços  e lugares do fazer geográfico. 


