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Buscando uma aproximação com a geografia humanista no Japão, a fim de 
apreendermos possíveis singularidades no seu desenvolvimento, procuramos 
compreender como os geógrafos japoneses têm tratado esta abordagem. A 
especificidade da visão de mundo dos orientais traz elementos novos 
instigantes a reflexão de outras percepções e interpretações de ser e estar no 
mundo. Nosso intuito é de compreender o diálogo estabelecido entre o oriente 
e o ocidente no campo da Geografia Humanista a fim de apreender as 
contribuições que esse diálogo tem a oferecer. Para tanto, fizemos uma busca 
por periódicos japoneses que abordassem a Geografia Humanista, seja fazendo 
uma revisão geral do desenvolvimento desta ou tratando de temáticas ou 
conceitos específicos. Encontramos os periódicos: Japanese Journal of Human 
Geography e Geographical Review in Japan. Ambos publicados na língua 
japonesa e inglesa, eles permitem o diálogo e intercâmbio entre a Geografia 
japonesa e mundial. Nestes periódicos foi possível localizar artigos referentes à 
temática humanista como: “Rethinking the Humanistic Approach in 
Geography: Misunderstood Essences and Japanese Challenges”, de autoria de 
Imazato Satoshi, publicado em 2007, no Japanese Journal of Human Geography. 
O artigo traz uma revisão do desenvolvimento da Geografia Humanista no 
Japão, apontando as principais influências e os diálogos estabelecidos com os 
geógrafos Yi-Fu Tuan, Edward Relph e David Ley, que propuseram as bases 
teórico-metodológicas da abordagem humanista. A aproximação com a 
abordagem humanista na Geografia japonesa permitiria identificar e pensar 
nas suas contribuições para o aprofundamento e ampliação das discussões 
sobre a forma como os sujeitos vivem o mundo. Contribuições como: a reflexão 
sobre o conceito de paisagem e a busca de uma ruptura com o dualismo 
ocidental Homem e Natureza, fundamentadas nas concepções filosóficas e 
culturais do Budismo: unicidade entre os entes existentes, permitem 
aprofundar o entendimento de uma maneira mais intuitiva e integrativa de 
experienciar o mundo, buscada pela Geografia Humanista.   
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