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A União Geográfica Internacional (UGI), realizou em Seul – Coréia do Sul, entre 14 e 18
de agosto de 2000, 29º Congresso Internacional de Geografia (CIG), com o tema “Vivendo com
a Diversidade”, tendo a participação de dois brasileiros. Entre discussões teóricas e práticas,
apresentações culturais e educacionais foi eleita a nova Comissão Executiva da UGI, cuja presidência será da Professora Anne Buttimer (Irlanda) e a representação da América Latina passa, da
Professora Bertha Becker (Brasil), para o Professor José Luis Palacio-Prieto (México).
Aos participantes do 29º CIG, que foi estruturado em Simpósios, Palestras, e Apresentações Orais e de Painéis, foram oferecidas várias publicações, além do volume de resumos, textos
completos dos simpósios, dois livros sobre a Coréia do Sul e seus Geógrafos, entre outros. Durante
o Congresso houve uma grande exposição de geografia, onde destacaram-se as Comissões Nacionais da UGI, uma exposição de mapas antigos da Coréia, uma mostra de equipamentos e
programas computacionais de altíssima tecnologia e a distribuição de exemplares de imagens
orbitais do satélite Carterra, com resolução espacial de 1 metro. Havia também um estande com
livros didáticos de grande parte do mundo, organizada pelas Comissões Nacionais, lamentavelmente não houve participação brasileira. Essas Comissões Nacionais também organizaram publicações sobre seus respectivos países e artigos de seus pesquisadores.
Com relação às discussões teóricas, merece destaque o Simpósio Sociedades Pós-Modernas: Cultura, Espaço e Lugar que, além da participação do Professor Jean-Robert Pitte (Universidade de Paris/Sorbonne), com uma apresentação intitulada “A Geografia do Gosto, entre
Mundialização e Gosto Local”, contou com a brilhante discussão do Professor David Harvey
(Johns Hopkins University) sobre os “Conhecimentos Geográficos sob a Globalização”. O Professor David Harvey, fez uma reflexão bastante crítica de como o discurso da modernização
reestrutura os lugares, aliado às organizações mundiais, como a Igreja Católica, o Banco Mundial,
o FMI. Analisou também a influência do avanço tecnológico sobre um instrumento da Geografia,
a Cartografia, criando uma metáfora cartográfica de espacialização do mundo. A prioridade do
trabalho geográfico é o Lugar, a Região e o Território. Os temas dos demais Simpósios foram
relacionados ao papel das telecomunicações na abordagem geográfica, Educação e Geografia nas
Universidades e a Geografia perante a Agenda 21.
Também destacamos a participação do Professor Paul Claval, que apresentou alguns
trabalhos sobre a abordagem cultura e em Geografia, bem como uma reflexão sobre as Paisagens.
O eixo sobre turismo contou com inúmeros trabalhos, de várias partes do planeta, tais como:
Romênia, Coréia do Sul, Índia, França, Japão, Austrália, África do Sul. Outro campo que teve uma
forte presença em Seul foi a Educação em Geografia, com reuniões do Grupo de Estudo sobre
Educação da UGI e apresentação de trabalhos que envolviam grande gama de aspectos da área
educacional, como currículos, trabalho de campo e integração entre países.
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Foram realizadas várias excursões para a Região Metropolitana de Seul, interior e litoral
da Coréia do Sul, fronteira entre Coréia do Sul e do Norte, China, Japão. Também pudemos
desfrutar de algumas apresentações culturais – danças, música, folclore, bem como sermos apresentados à “apimentada” comida coreana.
Geografia Urbana, Cidades Globais, Padronização de Toponímia, Geografia e Gênero,
Geomorfologia, Climatologia, Recursos Naturais, Cartografia, Desenvolvimento Econômico,
Marginalidade, enfim toda a Geografia estava presente na Diversidade promovida pela UGI.
Os próximos eventos da União Geográfica Internacional serão: Agosto de 2002 – Conferência Regional – Durban (África do Sul), com o tema: “Geographical Renaissance at the Dawn
of the Millennium”; 2004 – Congresso Internacional de Geografia – Glasgow (Escócia), “One
Earth with many Worlds”.
Associado aos aspectos acadêmicos geográficos, não podemos nos esquecer do momento
histórico presenciado em Seul, durante o 29o Congresso Internacional de Geografia que foi
realizado no Centro de Convenções de Seul – COEX. Neste mesmo local, nesta mesma semana,
houve uma reunião entre famílias sul e norte-coreanas, que estavam separadas havia 50 anos,
desde a Guerra da Coréia. Presenciar, ao vivo, este reencontro de pais, filhos, avós, primos foi
uma vivência única, a História se fazendo, um passo a mais na reunificação das Coréias.
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Viajou a Seul através do “Travel and Host Grants Programme”, UGI/Universidade das Nações
Unidas – Tóquio/Comissão Organizadora Local.

