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As águas do rio pelo olhar da infância 

Isabella Castro de Souza (UEL) 
bell_gr@hotmail.com 

 

Logo que iniciei o ensino superior, tive a oportunidade de 
conhecer uma outra maneira de fazer geografia. Ao me 
inscrever como bolsista tomei contato com a Geografia 
Humanista como uma linha de pesquisa do Grupo “Imagens, 
Paisagens & Personagens” - IMAP & P/CNPq, que tem como 
proposta investigar a relação Homem/Terra, cuja abordagem 
orientou o traçado do subprojeto “Todo lugar tem um rio. Toda 
cidade tem rios – vamos conhecê-los pelo campo da geografia 
fenomenológica”. O estudo dos rios é fundamental na 
Geografia no sentido de entendimento da interação 
Homem/Paisagem, assim, geógrafos trabalham no sentido de 
encontrar caminhos que conduzam ao conhecimento e à 
conservação ambiental. Daí, a proposta de investigar como as 
pessoas se relacionam com os rios. Então, após levantamentos 
bibliográficos e estudo sobre um projeto da Prefeitura 
Municipal de Londrina “O Rio da Minha Rua”, cujo objetivo é 
levar a população a conhecer e preservar o rio mais próximo, 
surgiu a idéia de trabalhar com alunos do Colégio Estadual 
Nossa Senhora de Lourdes onde estudei, contemplando a 
perspectiva humanista na educação. Com apoio de materiais 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como DVD, mapa 
dos rios de Londrina, cartilhas de como preservar os rios e 
amostras de águas do rio mais próximo da escola, foram 
realizadas atividades práticas buscando despertar uma 
consciência do cuidar das nossas águas sem estar 
necessariamente, em contato direto com um rio. Desta 
maneira, a Geografia Humanista se insere em meu trabalho, 
mesmo que os alunos não estarão em contato direto com um 
rio, serão conduzidos a exercitar seus imaginários e 
percepções possibilitando criar uma relação mais íntima com 
as águas e possam compreender que, se utilizarmos nossos 
sentidos, pensamentos e sentimentos, conseguiremos perceber 
que a água, para nós Homens, é sêmen da vida! 
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