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PEQUENAS NOTAS SOBRE O X COLÓQUIO INTERNACIONAL DE
GEOCRÍTICA 2008 - DIEZ AÑOS DE CAMBIOS EN EL MUNDO, EN
LA GEOGRAFIA Y LAS CIÊNCIAS SOCIALES, 1999-2008
Doralice Sátyro Maia*

O X Colóquio Internacional de Geocrítica
teve como sede principal a Facultat de Geografia
i Histor ia da Unive rsi tat de Barcelona em
Barcelona – ES, no período de 26 a 30 de maio
do corrente. O referido evento contou com um
total de 264 comunicações e a participação de
cerca de 300 pesquisadores com apresentação
de trabalho provenientes de aproximadamente
15 países distintos. Dentre estes, destacam-se
das várias localidades da Espanha (130), do
Brasil (96), da Argentina (13) e em menor
número de outros países da América Latina e
do C ontine nte Eur opeu. A estrutura d esse
col óq ui o,
d i fe re nt em ente
das
ve rsõe s
anteriores, caracterizou-se pela multiplicidade
de lugares/sedes e pela ocorrência de seções
concomi tant es. Assim , di ant e da g rand e
variedade dos eixos temáticos ocorreram seções
e m di fe re nte s inst it uiçõe s da ci dade d e
Barcelona, mas também outras foram realizadas
em cidades próximas, como Lleida, Taragona e
Girona. Tal formato, se por um lado possibilitou
o conhe ci me nt o d e outr as locali dade s e
instituições, por outro dificultou o encontro e a
r euni ão m ai s const ante d o conjunt o dos
pesquisadores que estiveram presentes no
evento.
A abertura do X Colóquio denominada
“sesión inaugural” ocorreu no auditório Sala
Magna de la Facultad de Geografía e Historia,
Universidad de Barcelona. Nesta solenidade,
com puse ram a m esa J osep R amone da d o
C entr o de C ult ur a Cont e mp or ánea d e
Barcelona, Vicente Casals da Universitat de

Barcel ona, Rosa Ter és - Vice de cana d e la
Facultad de Geografía e Historia de la Universitat
de Barcelona e o professor Horacio Capel,
coordenador geral do evento que proferiu a
conferência “La post-humanidad y los jinetes del
ap ocal ipsi s. Camb ios y conti nui dade en la
primera década del siglo XX”.
Devido à abrangência do tema geral do
evento, várias foram as seções temáticas.
Estas foram divi didas durantes os di as da
semana e como já afirmado anteriormente,
r e al i zar am - se e m d i v e r s as i nst i t ui çõ e s e
também em outras cidades, além de Barcelona.
As si m ,
co nf or m e
as
t e m á t i c as
d as
comunicações selecionadas, as seções foram:
Cambios en el proceso de globalización; Cambios
en la geopolítica mundial; La movilidad espacial de
los capitales y la lucha contra la corrupción y la
ilegalidad; Nuevas superpotencias y nuevas formas
de diplomacia; La gestión de los espacios naturales;
Nuevos riesgos naturales y humanos: El cambio
climático y otros riesgos; La consolidación de la
sociedad del conocimiento y la comunicación;
Movimientos sociales y participación ciudadana; La
educación del tercer milenio; Los límites del desarrollo
endógeno; Niños en movimiento: adopción
internacional de niños y movilidad infantil; Movilidad
y transportes; Cambios en el turismo; Las vicisitudes
de las migraciones contemporáneas; Cambios en
las ciudades medias; Fracturas y conflictos sociales;
El patrimonio: entre la destrucción y la conservación;
Los cambios en la ciencia geográfica y en las ciencias
sociales; Nuevos paradigmas para el estudio del
cambio.
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Os temas das seções acima elencadas
foram trabalhados em forma de mesas redondas
com exposições individuais seguidas de debate
abe rto. As discussõe s ap resentadas foram
bastante amplas e diversas, variando desde
apont am entos
p ar a
re fl ex ões
t eóri cometodológicas, resultados de pesquisas e ainda
alguns mais superficiais que demonstravam se
tratar de projetos de pesquisa ou esboços
deste s. O quadr o geral das apresent ações
permi tiu um conhecimento geral do que a
g eogr af ia
i b ér ica
e
lati no- am er icana
principalmente vem produzindo. Os t extos
completos das comunicações encontram-se
disponíveis nas atas do referido evento no
endereço eletrônico http://www.ub.es/geocrit/
-xcol/programa.htm. A revista eletrônica Scripta
Nova, publicará na edição número 270, de 1 de
ag osto de 20 08 , uma ed ição esp ecial d os
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trabalhos selecionados para publicação e que
estarão disponíveis no site http://www.ub.es/
geocrit/nova.htm
O encerramento do colóquio, deu-se
conforme a estrutura habitual do evento, isto
é , com a ap r esentação do pe sq ui sador
homenageado com o prêmio Geocrítica, além da
conferência de clausura. No dia posterior ao
evento foram realizados trabalhos de campo
com percursos diversos. A visita de campo
encerra de fato o colóquio, quando possibilita
aos participantes uma leitura da realidade onde
se encontram, e nessa ocasião foi realizada uma
visita ao setor Diagonal Mar-Poblenou na cidade
de Barcelona – ES. Algumas impressões dessa
visita, bem como fotografias e alguns momentos
de todo colóquio podem ser visualizados na
pági na
htt p :/ /www.y out ub e.com /
watch?v=MKwEG9vdfFk.

Trabalho enviado em agosto de 2008
Trabalho aceito em setembro de 2008

