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Miro o mundo com duas metades 

Uma metade miro o mar 

E a outra metade miro a terra 

E com as duas metades miro 

O mundo com minha alma 

Pablo Neruda 

 

Aqui, a avaliação do Colóquio será mostrada as duas metades: da imaginação e da 

inovação; entrelaçadas com a alma, percorrendo os caminhos dos desafios da 

Cartografia Escolar. 

Da imaginação partimos em busca das miradas ousadas e investigativas, nos 

desvãos da mente privilegiada de Wencesláo Machado de Oliveira Júnior e 

assistimos à palestra sobre “Imaginação e pesquisa: miradas para a Cartografia 

Escolar”. Daí nos deparamos com o mundo aquático, social e humano de Marcos 

Vinícius Lima que nos mostrou uma “Nova Cartografia Social com crianças e 

adolescentes”, completada com a visão telúrica de nossos irmãos da floresta, 

projetada de uma maneira clara e objetiva por Regina de Almeida. 

Da inovação nos foram introduzidas as “Cartografias intensivas” reveladas com 

crueza, mas com muita afetividade, o mundo daqueles que vivem apartados do 

nosso convívio, por Ana Maria Preve, e tão bem debatida com precisão e clareza 

por Valéria Cazetta. Voamos, então para as novas mídias apresentadas por vídeo, 

por Juliana Franco, aterrizando nas “Cartografias Subversivas”. Surgiram 

cartografias inovadas: cartografia dos rastros, do combate, os mapas das emoções. 

O debatedor Jörn Seemann nos conduziu “Subvertendo a Cartografia Escolar no 

Brasil”, criticando as representações tradicionais e nos desafiando na busca de 

alternativas para os mapas das crianças. E o coordenador da mesa, Antonio Carlos 

Queiroz, lembrando-nos a “ser criança outra vez”. 

Estas mesas, tão sugestivas, imaginativas e inovativas provocaram debates e 

causaram celeumas, atingindo o que o Colóquio esperava: novos desafios para a 

Cartografia Escolar. 

Dos Grupos de Trabalho em Cartografia Escolar: Os quatro Grupos de Trabalho 

constituídos permitiram as mais variadas apresentações, por diversos profissionais, 

docentes e estudantes. Foram oferecidos aos participantes novos olhares, novas 

experiências e novos caminhos. Os participantes do Colóquio estiveram sempre 

presentes nas discussões: aportando experiências, colocando questões novas e 

velhas, enfim participando ativamente dos debates. 

Das apresentações dos Pôsteres: Foram expostos os pôsteres selecionados, em 

mural para apreciação e avaliação. Os temas apresentados estavam relacionados 

com os Grupos de Trabalho em Cartografia Escolar. 

Também estava presente, com exposição e esclarecimentos, a Mostra do 

Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Geografia: TCCs e Geoteca. 



Do lançamento do livro: “Cartografia tátil: orientação e mobilidade às pessoas com 

deficiência visual” 

Da exposição de desenhos do Concurso “Cartografia para Crianças”, concurso anual 

promovido pela SBC e Grupo e Pesquisa do CNPq “Geografia e Cartografia Escolar”: 

Os desenhos estiveram expostos e receberam votos para as diversas idades dos 

escolares. 

Das oficinas: Os assuntos desenvolvidos nas Oficinas procuraram atender os eixos 

temáticos do Colóquio: imaginação e inovação, sempre desafiando a Cartografia 

Escolar. 

Da homenagem: O VII Colóquio de Cartografia para Crianças e Escolares prestou 

uma merecida e linda homenagem à Professora Dra. Maria Elena Simielli, pioneira, 

entre as pioneiras em se preocupar e pesquisar sobre mapas, atlas e com o 

ensino/aprendizagem da Cartografia Escolar. 

Do Workshop da rede de pesquisa: O Dr. Wenceslao Oliveira Jr. coordenou o 

workshop sobre “Imagem, Geografias e Educação”, sendo como debatedora a 

Profa. Maria Aparecida Gonçalves. 

Do debate final: Com muita propriedade e profundidade a Dra. Rosângela Almeida 

nos brindou com uma “Cartografia para crianças escolares no Brasil: panorama e 

perspectivas de inovação”, com reflexões sobre novos saberes, novos olhar4es e 

novas procuras. Enquanto, Dr. José Jesús Nuñes, representante do Grupo de 

Cartografia Escolar para Crianças, da ICA, nos endereçou uma mensagem em 

termos de referência às posições internacionais. 

Do símbolo do Colóquio: A figura que exprime e revela a imaginação e a inovação, 

apontando para os desafios da Cartografia Escolar, é emblemática, telúrica, 

geográfica e bela. Suas cores fortes e primárias: azul, vermelho, preto e amarelo 

desenha e redesenha mundos, mares, terras, gentes, anseios, vidas e mortes, tudo 

e nada. 

Simboliza a garra, a dedicação e a capacidade de Gisele Girardi e de todos aqueles 

que direta e indiretamente contribuíram para a realização tão harmônica, tão 

humana e tão afetiva deste VII Colóquio de Cartografia para Crianças e Escolares. 

Colóquio este que se propôs “ser um momento de reflexão” e sem dúvida nenhuma 

atingiu em cheio as suas proposições: com imaginação e inovação. 

-x- 


