
Imaginar e inovar 

Homenagem do VII Colóquio de Cartografia para Crianças 

e Escolares à Professora Doutora Maria Elena Simielli 

“Provoque-se”, “Invente e faça diferente”, “Por pouco não me 

locomovo”. 

Quem teve o privilégio de conviver com a Professora Maria 

Elena Simielli ouviu estas expressões muitas e muitas vezes. 

Nunca foram, estas expressões, recursos meramente 

discursivos. Eram, sim, “palavras de ordem”, chamamentos 

para o combate. Que combate? O da renovação da Cartografia 

brasileira no âmbito da Geografia. 

A Professora Maria Elena escolheu seu campo de batalha: o 

Ensino de Geografia, a Cartografia no Ensino de Geografia, a 

Cartografia Escolar, portanto. Foi uma escolha plena de alegrias, 

de satisfações e de orgulho para todos nós. Mas foi também 

uma escolha eivada de dificuldades, magistralmente superadas. 

Quando a Professora Maria Elena ousou e insistiu em fazer seu 

doutoramento em Cartografia no Ensino de Geografia, teve de 

conviver com seu encantamento pela inovação que o tema 

significava e, ao mesmo tempo, lutar contra uma estrutura 

institucional que dizia que “Ensino de Geografia não era tema 

nobre de pesquisa”, que “Cartografia no ensino de Geografia 

não dava doutoramento”.  A tese da Profa. Maria Elena além de 

lidar com questões do ensino de Geografia, era uma consistente 

apresentação do Estado da Arte em Comunicação Cartográfica, 

que era o grande debate paradigmático da Cartografia em nível 

internacional naquele momento. Discutia as implicações do 

mapa como meio de comunicação no ensino de Geografia, 

focado no que, hoje, é o início do nível Fundamental II. A 

despeito desse diálogo inovador da teoria cartográfica com o 

âmbito escolar, teve de sofrer a recusa de seu, então, 

orientador em encaminhar sua tese, pronta, à defesa. Teve, 

felizmente, o apoio de colegas mais arejados e obteve 

aprovação com louvor em distinção em sua defesa de tese, a 

primeira tese em Ensino de Geografia defendida na Universidade 



de São Paulo, que logo se transformou em bibliografia de 

referência não só na pesquisa em Cartografia, mas, também, 

em concursos para professores da rede pública do Estado de 

São Paulo.  

A transformação do conhecimento geográfico em linguagem 

cartográfica adaptada ao público escolar é a seara da Professora 

Maria Elena há cerca de 30 anos. Em 1982 publicou seu 

primeiro atlas que já antecipava uma proposta inovadora de 

produção deste tipo de material, que se consolidou 

definitivamente com o Geoatlas, publicado em 1987, hoje na 

32ª edição. O Geoatlas tornou-se a referência da produção de 

atlas geográficos escolares no Brasil, sendo que vários outros 

atlas escolares publicados a partir desta data são francamente 

inspirados nesta obra da Professora Maria Elena, tanto na forma 

como no conteúdo. 

Como desdobramento de suas pesquisas no doutoramento, a 

Professora passou a se dedicar à produção de materiais 

cartográficos adaptados ao público escolar das séries iniciais, 

lançando em 1992 a coleção “Primeiros Mapas, como entender e 

construir”, que estrutura suas publicações atuais para esta faixa 

etária, aprovadas e recomendadas pelo Programa Nacional do 

Livro Didático em função de sua excelente qualidade gráfica, 

técnica e didática. 

A Professora Maria Elena sempre teve um profundo respeito 

pelos seus colegas docentes, particularmente os do ensino 

básico. Ministrou inúmeros cursos de capacitação, palestras, 

formações continuadas... Elaborava e disponibilizava primorosos 

recursos didáticos para desmitificar o conteúdo da cartografia 

para este público, e com ele esteve sempre em diálogo e 

aprendeu muito. Aprendeu sobre as condições de sua formação, 

aprendeu sobre a constituição das dificuldades na lida com a 

linguagem cartográfica e sempre teve uma escuta muito 

sensível às suas necessidades de inovação pedagógica. Para 

eles, estruturou os diagramas de “Alfabetização Cartográfica” e 

de “Representações do Espaço Geográfico”, hoje consolidados 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais da área de Geografia. 

Encontram-se, assim, reverberações destes esforços formativos 



da Professora Maria Elena em inúmeras obras e práticas 

produzidas em Cartografia Escolar no Brasil. 

No âmbito da pesquisa e das orientações em nível de pós-

graduação a Professora Maria Elena sempre deu amparos aos 

desejos por temas inovadores de pesquisa em cartografia e em 

educação, primando pela liberdade teórica e metodológica na 

constituição das trajetórias de pesquisa de seus orientandos. E 

também sempre foi muito humana e sensível às dificuldades ora 

estruturais ora conjunturais, auxiliando seus alunos, nestes 

casos, na busca do possível.  

Professora Maria Elena, este VII Colóquio de Cartografia para 

Crianças e Escolares, presta-lhe homenagens pela sua 

incansável batalha pela Cartografia Escolar nas dimensões do 

ensino, da pesquisa e da extensão universitária, pela sua 

coragem de propor inovações e pela sua capacidade de realizá-

las, pela sua prática de abrigar, respeitar e dialogar com 

pensamentos diferentes, pela sua irredutibilidade ao 

pensamento e à prática acadêmica hegemônicos, em suma, por 

ousar Imaginar e Inovar. 

Receba esta lembrança como símbolo de um mundo diferente 

que se recusa a ser enformado, um símbolo do que você, 

Professora Maria Elena Simielli, representa para a Cartografia 

Escolar Brasileira. 

 

Vitória, 26 de outubro de 2011. 


