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Segundo a perspectiva humanista, a Geografia oferece um novo modo de olhar 
para os fenômenos geográficos, no qual são ressaltadas e valorizadas as 
experiências, os sentimentos, a intuição, a subjetividade e a compreensão das 
pessoas sobre o meio ambiente que habitam, buscando compreender e valorizar 
estes aspectos. A Geografia Humanista, segundo Tuan (1982), 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 ideias a respeito do espaço e do lugar, buscando a compreensão 
do contexto pelo qual as pessoas valorizam e organizam seu espaço e nele se 
relacionam, expressando valores e atitudes para com o meio ambiente. Para 
Oliveira (2001), os desafios que se põem, através da Geografia Humanista, são 
os de buscar respostas para a construção de valores e atitudes, dentro da nova 
ética das relações humanas e ambientais. Os geógrafos humanistas, em suas 
pesquisas, têm o objetivo de refletir sobre as relações sociais em seu meio 
ambiente, no qual se têm fortemente evidenciadas as relações culturais, os 
sentimentos, enfim, buscam compreender o espaço geográfico como espaço de 
vivência. Sobre os geógrafos humanistas, Holzer (1997, p. 77) escreve: “[...] 
sua pretensão é de relacionar de uma maneira holística o homem e seu 
ambiente ou, mais genericamente, o sujeito e o objeto, fazendo uma ciência 
fenomenológica que extraia das essências a sua matéria-prima”. Sobre os rios, 
como fenômenos geográficos... são vivos e proporcionam a vida... e são nobres, 
pois carregam a nobreza da vida e muitos significados na história da Terra. 
Seus percursos podem mostrar/confundir-se com a vida humana na Terra, ou 
seja, o encontro entre a natureza e o humano... a organização do espaço 
geográfico. Neste sentido, minha proposta é investigar os trabalhos escritos 
sobre rios brasileiros, desenvolvidos na perspectiva humanista, ou seja, que 
rios foram estudados, por quem, como essas pesquisas foram feitas, com que 
objetivos etc. É oportuno registrar que, na perspectiva da abordagem 
humanista já foram realizados trabalhos sobre alguns rios brasileiros, a 
exemplo: Nhundiaquara, Amazonas, Araguaia, Jacaré-Pepira, Capibaribe, 
Guaíba, São Francisco, Cachoeira, das Contas e de Ondas.  
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