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Esta pesquisa apresenta uma análise da reflexão que Yi-Fu Tuan, produz(iu) 
acerca da Geografia e, mais especificamente, sobre a relação homem/meio, 
assim como suas contribuições para o conhecimento geográfico científico, 
permitindo traçar sua trajetória e as transformações que contribuíram para o 
percurso desta ciência nas últimas seis décadas. A vasta obra do autor, 
composta de vinte e um livros, dezenas de artigos e capítulos, é ainda pouco 
conhecida e explorada, em especial no Brasil. Entretanto, o conjunto dos seus 
escritos possui uma enorme riqueza de temáticas e conteúdos, além de 
inovações conceituais e, sobretudo, propostas para o trabalho com Geografia. 
Nas primeiras publicações, iniciadas em 1955, Tuan era um geógrafo inclinado 
aos fatos da Geografia Física, com destaque para os estudos de geomorfologia 
e climatologia. No entanto, a partir da década de 1960, entremeados aos 
trabalhos Físicos, foram publicados artigos em diversas áreas do conhecimento 
como arquitetura, filosofia e geologia, tratando de temas inovadores como a 
relação da fenomenologia de Heidegger com a Geografia, o uso de linguagem 
poética nas descrições geográficas, ou ainda discussões sobre o conceito de 
humanismo e existencialismo em suas relações com a experiência e vivência 
das pessoas. Seu clássico Topofilia, de 1974, foi um fruto do amadurecimento 
intelectual de observações e ideias trabalhadas ao longo de quase vinte anos. Já 
nas duas últimas décadas, a Geografia Cultural tem se tornado preponderante 
nas suas análises, colocando o humanismo e a Geografia humanista como uma 
área de estudo abrangida pela cultura, embora Tuan admita que as matrizes do 
pensamento de ambas tenham origens diferentes. O autor oscila entre a 
reafirmação da Geografia Humanista como campo do saber (autônomo) - 
inclusive promovendo o lançamento de uma nova obra neste ano com o título 
“Humanist Geography: An Individual's Search for Meaning” – e a valorização dos 
aspectos culturais, sobrepondo, inclusive a natureza, dominando-a. Aparecem 
ainda ricas biografias que permitem extrair sua percepção individual acerca de 
aspectos geográficos em geral e, mais especificamente, a maneira como a 
experiência, a percepção e as suas atitudes para com o ambiente influem no 
trabalho deste geógrafo. 
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