Resumo
Conferência Internacional
"Political Geography and geopolitics: yesterday, today and tomorrow"

Entre os dias 2 e 6 de junho de 2003 teve lugar em Moscou a conferência internacional
"Political Geography and Geopolitics: yesterday, today and tomorrow" organizada pela
Comissão de Geografia Política da União Geográfica Internacional. A conferência contou
com a participação de coferencistas de 17 países diferentes: Russia, Israel, Estados Unidos,
Finlandia, Itália, França, Reino Unido, Croacia, Bélgica, Brasil, Iran, Romênia, Holanda,
República Checa, Polônia, Noruega e Ucrânia.
Durante a abertura oficial da conferência o professor Vladimir Kolossov apontou para
a expansão de cátedras de geografia política em várias universidades, demonstrando a
importância cada vez maior deste campo do saber geográfico, além do fato do MGIMO, sede
da conferência, ser a casa da geografia política na Rússia desde os anos 1950. Após a
abertura, na primeira sessão, ainda o professor Kolossov fez uma análise dos caminhos
seguidos pela geografia política desde o final do século XIX, comparando autores e
problemáticas.
Com uma temática variada, os principais eixos de discussão giraram em torno da
relação da geografia política com outras disciplinas, da formação da imagem do mundo pela
opinião pública, do papel do discurso na modelagem do mapa político, limites e fronteiras,
identidade e conflitos, e a ordem geopolítica mundial ligada sobretudo às questões da Europa
de Leste.
Numa perspectiva que se ligava também às preocupações com uma história do
pensamento geográfico e com a evolução da geografia política, houve a apresentação de Elena
Dell'Adnese da Universidade de Milano Bicocca sobre a geografia política como uma prática
discursiva, que tomava a classificação genética dos limites de Richard Hartshorne de 1936
como exemplo; o trabalho de Julien Vandeburie da Universidade de Bruxelas sobre as
transformações na epistemologia dos atlas geopolíticos desde 1980; além do trabalho de
Rafael Winter Ribeiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Laboratório SET
CNRS/UPPA sobre a construção da imagem de diversidade territorial pelo Estado brasileiro
durante a implantação do modelo republicano federalista;
Após 3 dias de conferências e debates seguiu-se uma excurssão de dois dias para as
cidades de Rostov-o Grande e Yaroslavl.

