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Segundo a perspectiva humanista, a Geografia oferece seu 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 espaço que habitam, buscando compreender e valorizar estes 
aspectos. Quanto à perspectiva cultural, a Geografia tem como objetivo 
entender a experiência das pessoas nos lugares, compreender a significação 
que elas impõem ao espaço geográfico e o sentido dado às suas vidas. Sobre os 
rios como fenômenos geográficos, são vivos, proporcionam a vida e têm muitos 
significados na história da Terra. Seus percursos podem se confundir com a 
vida humana, ou seja, o encontro entre a natureza e o humano... a organização 
do espaço geográfico. Neste sentido, esta pesquisa teórica, com abordagem 
fenomenológica, tem o objetivo de analisar trabalhos resultantes de pesquisas 
teóricas e empíricas sobre rios brasileiros ou que tenham rios envolvidos, 
desenvolvidos na perspectiva humanista cultural, ou seja, que rios foram 
estudados, por quem, como as pesquisas foram feitas, com quais objetivos, 
quais foram suas principais bases teórico-metodológicas, que conceitos e 
categorias geográficas orientaram suas abordagens, quais foram seus aportes 
filosóficos, etc. Não julgamos nem fizemos críticas a estes trabalhos, mas a 
partir deles fizemos uma leitura geográfica, procurando analisá-los enquanto 
suas abordagens teórico-conceituais e metodológicas e, ainda, seus 
pressupostos filosóficos. Junto com os rios, orientamo-nos pelas imagens 
geográficas destes trabalhos, que dão significado às paisagens e aos lugares 
pesquisados. É oportuno considerar que os trabalhos que estão sendo 
analisados em nossa pesquisa estudam/envolvem os seguintes rios brasileiros: 
Nhundiaquara (PR), Amazonas (AM), Araguaia (TO), Jacaré-Pepira (SP), São 
Francisco (PE), rio das Contas (BA) e rio de Ondas (BA). 
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