
VII CCCE – DISCURSO DE ABERTURA – PROF. JOSÉ JESÚS REYES NUÑES 

 

[cumprimentos às autoridades e demais presentes] 

 

Caros Colegas e Amigos: 

 

Primeiro de tudo, a minha saudação a todos os colegas participantes no evento e minha convicção que esta 

conferência irá constituir para nós uma experiência enriquecedora, permitindo-nos conhecer em primeira mão os 

resultados das investigações feitas durante os últimos dois anos pela comunidade brasileira trabalhando na área de 

Cartografia para crianças. 

 

Meus sinceros agradecimentos à Comissão Organizadora do evento pelo convite para que hoje possa estar aqui 

com vocês, iniciando três dias de trabalho em que podemos partilhar as nossas ideias e fortalecer as nossas 

esperanças para o desenvolvimento futuro da Cartografia para crianças no Brasil. Quero agradecer especialmente à 

Professora Gisele Girardi, Presidente da Comissão Organizadora, todos os seus esforços na organização do evento, 

que em si é uma tarefa difícil que envolve muito sacrifício de seu tempo pessoal para finalizar (coordenar) todos os 

detalhes e garantir a qualidade organizacional do evento. 

 

Eu já tinha tido a oportunidade de participar do Simpósio Ibero-Americano de Cartografia para Crianças organizado 

no Rio de Janeiro no ano 2002, conhecendo assim pessoalmente esta comunidade científica e docente dedicada ao 

tema da Cartografia para Crianças . Naquela ocasião (e nesta também) professores universitários, pesquisadores, 

estudantes de graduação e pós-graduação, professores do ensino fundamental e médio, técnicos educacionais das 

áreas de geografia e cartografia escolar nos reunimos e trocamos nossas experiências durante os três dias que 

durou o evento. 

 

Como representante da Comissão de Cartografia para Crianças da Associação Cartográfica Internacional esta é 

também uma ocasião muito especial por uma razão muito simples enquanto muito poderosa:  Eu não tenho 

conhecimento de que dentro da ACI há outra comissão que tem o privilégio de contar entre os seus membros um 

país com uma comunidade científica e pedagógica ativa de 200-300 pessoas e ainda mais colegas trabalhando no 

seu campo de pesquisa. Também não tenho conhecimento que uma comunidade científica nacional organiza de 

uma forma sistemática um evento bienal com a participação de seus membros, e que este evento fora organizado 

por 16 anos, començando desde 1995. Portanto, eu acho que a ACI e especificamente a Comissão de Cartografia 

para Crianças se sente privilegiada por contar entre seus membros, e como um de seus membros mais ativos, um 

país como o Brasil. 

 

Eu posso afirmar-lhes isto com segurança, porque alguns dias atrás tive a oportunidade de trocar algumas 

mensagens com o atual Presidente da ICA, prof. Georg Gartner, e nestas mensagens falar sobre tudo isso que 

acabei de dizer. Ele primeiro ficou surpreendido e, em seguida, expressou seu grande interesse na organização e 

atividades da Comunidade dentro do país e quis aproveitar esta oportunidade para enviar suas felicitações pessoais 

a todos os participantes. Então, permitam-me que, simbolicamente, dê a palavra ao Presidente da ICA, o professor 

Georg Gartner, para concluir com suas palavras esse breve discurso de  abertura. [leitura da carta do Prof. Gartner]. 

 

Muito obrigado pela sua atenção... 


