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O trabalho a que se apresenta é fruto de reflexões realizadas através de 

leituras e prática de campo em torno das águas numa abordagem humanista, 

contemplando seus desdobramentos e múltiplos significados no vasto 

universo de sentimentos e afetividade. Reflexões extraídas e recolhidas ao 

longo dos caminhos dos rios percorridos pela cidade de Londrina. Caminhos 

que se estendem pela Região Metropolitana de Londrina em direção ao leito 

do Rio Tibagi, percorrendo por sua vertente esquerda. Percursos pela 

perspectiva fenomenológica, tendo em vista os múltiplos significados e os 

diversos usuários, não visa aqui, mensurações, coleta de dados e análises 

estatísticas de rios.  O que se propõe é discorrer sobre o papel da água no 

relacionamento do homem com a natureza através dos múltiplos sentidos. 

Entendemos que no campo da Geografia, a água deve ser abordada não só 

como aspecto fundamental no estudo de bacia hidrográfica enquanto unidade 

físico-geográfica, mas, especialmente, como elemento essencial para 

compreender a interação Homem/Natureza – relação de existência. Nesta 

perspectiva, a água passa a ser contemplada pelo projetor geográfico do 

humanismo que procura um entendimento do mundo humano através do 

estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento 

geográfico bem como dos seus sentimentos e idéias a respeito do espaço e do 

lugar.  A água é um elemento essencial para a garantia de nossa vida biológica, 

de nossa natureza exterior; se faz presente na nossa existência enquanto seres 

naturais ou biológicos: água e natureza externa; água e natureza interior. Cada 

uma das culturas humanas reserva um papel privilegiado para a água, em cada 

uma de suas formas, em cada um de seus modos de ser. Assim, a geografia 

das águas é a própria geografia dos homens e da vida dos homens nas suas 

relações, transformações e manifestações ao longo do tempo e do espaço. 
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