
VII CCCE – MENSAGEM DE ABERTURA – PROFA. GISELE GIRARDI 

[cumprimentos às autoridades e demais presentes] 

 

Em nome da Comissão Organizadora do VII Colóquio de Cartografia para Crianças e 

Escolares agradeço a presença de todos e todas, dou-lhes as boas vindas e 

compartilho com vocês o desejo de um encontro pleno e produtivo. 

A história deste VII Colóquio se inicia em Juiz de Fora em 2009, quando nos foi 

questionado sobre as possibilidades de organização desta edição. Neste percurso 

fomos conquistando apoios institucionais e construindo a parceria entre grupos de 

pesquisa e laboratórios que viabilizaram a realização deste evento. 

O VII Colóquio está estruturado de quatro grandes blocos (no programa identificado 

com cores distintas). Um bloco de compartilhamento comum, do qual fazem parte a 

Conferência de Abertura, o Debate de Encerramento e a Plenária Final. 

Um bloco constituído pelos Grupos de Trabalho. Estes grupos de trabalho 

correspondem às linhas de pesquisa do Grupo CNPq “Geografia e Cartografia 

Escolar” e visam entender o estado da arte em cada uma das temáticas, bem como 

propor desdobramentos, se o grupo achar pertinente, com acordos de cooperação, 

intercâmbios e outros. Cada GT é composto por mesa-redonda, palestra, 

apresentações de trabalhos orais e de pôsteres. O resultado dos debates dos GTs 

será pauta da Plenária Final. 

Um bloco denominado “Imaginações em cartografia: potências educativas”, para o 

qual convidamos palestrantes que atuam em cartografia ou educação, mas não 

propriamente em Cartografia Escolar, e convidamos debatedores, membros do 

grupo de pesquisa, para fomentar o diálogo com estas produções. 

Um bloco de oficinas com temáticas diversas.  

Além destes blocos de atividades teremos as exposições dos desenhos do concurso 

de cartografia infantil, sobre a qual Nei Erling nos falará um pouco mais e a mostra 

do Leageo, com os trabalhos de conclusão de curso e a Geoteca. O Leageo é o 

grande pólo de dinamização e disseminação dos conhecimentos produzidos em 

cartografia e geografia escolar no Espírito Santo. 

Atividades culturais também compõem o nosso evento. Teremos lançamento do 

livro de Cartografia Tátil organizado pelas Professoras Maria Isabel e Sílvia Elena e 

apresentações artísticas, de teatro, música e grafite protagonizadas pelos nossos 

alunos. 

O VII Colóquio de Cartografia para Crianças e Escolares é para nós um 

acontecimento único, de uma potência incrível. Contamos com a presença de várias 

gerações de pesquisadores em Cartografia Escolar, desde o grupo pioneiro na 

temática até os atuais alunos de iniciação científica, alunos dos que foram alunos 

do grupo pioneiro, hoje em universidades. Contamos também com a presença de 

pesquisadores de outras temáticas dispostos a dialogar conosco. Nossos parceiros 

do cotidiano, professores do ensino básico, estudantes de graduação e pós-



graduação estão também aqui para compartilhar suas experiências, o que para nós 

é também motivo de felicidade. 

Temos o privilégio de contar com a presença do Prof. José Jesus Reyes Nuñes, da 

Universidade de Eotvos-Lorand (Budapeste, Hungria), que atualmente é o 

presidente da Comissão de Cartografia e Crianças da Associação Cartográfica 

Internacional, principal entidade internacional da área de Cartografia e do Eng. Nei 

Erling, aqui representando a Sociedade Brasileira de Cartografia, nossa principal 

entidade nacional da área. 

A realização deste evento mobilizou um grande contingente de pessoas e 

instituições, que agradecemos: 

Aos membros do Grupo de Pesquisa Geografia e Cartografia Escolar, em especial às 

Professoras Rosângela Almeida e Regina Almeida, pela confiança em nós depositada 

na proposição e organização deste Colóquio.  

Aos nossos convidados e às nossas convidadas, que muito nos honram com sua 

presença e participação. 

Aos membros do Comitê Científico. 

Ao Departamento de Geografia e ao CCHN; ao Departamento de Educação, Política 

e Sociedade e ao CE. 

À Sociedade Brasileira de Cartografia, em especial ao Nei, pelo apoio irrestrito. 

Aos órgãos de fomento CNPq, CAPES, FAPES e FACITEC-CDV pelo auxílio financeiro 

necessário à realização do evento. 

Ao IBGE, à CONCAR e à Secretaria Municipal de Educação de Vitória pelo apoio 

material e institucional. 

À AGB Vitória e ao CALGEO, parceiros sempre. 

Aos alunos e alunas da graduação e da pós-graduação do curso de Geografia da 

Ufes, que na etapa final de organização empenharam-se com muita alegria e 

energia para que o Colóquio acontecesse. 

À Equipe do Leageo: Profa. Marisa Valladares, Profa. Regina Frigégio, Prof. José 

Américo Cararo e aos alunos Fabrício, Davi e Irezê e às alunas Sarah, Lorena e 

Daiane e À Equipe do Poesi: Prof. Queiroz, Hadassa, Lucas, Ludovico e Carol, pelo 

apoio inestimável. À Jéssika, que assumiu a secretaria do evento. Em especial 

quero agradecer ao André, que se dedicou aos vários trabalhos de organização do 

colóquio, desde as primeiras idéias, e por ter nos apoiado com constância no último 

ano. 

Passo agora a palavra à Professora Rosângela Doin de Almeida, líder do GP CNPq 

Geografia e Cartografia Escolar e, em seguida, ao Prof. José Jesus Reyes Nuñes. 

Mais uma vez agradeço a presença de todos e todas e declaro abertos os trabalhos 

do VII Colóquio de Cartografia para Escolares. 

-x- 


