
Comissão de Cartografia para Crianças  
(Cartography and Children Commission) 

 

Associação Cartográfica Internacional 
(International Cartographic Association) 

The project is supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund 

(grant agreement no. TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003)  

José Jesús Reyes Nuñez 

Universidade Eötvös Loránd  

Dept.  de Cartografia e Geoinformatica 

Budapest, Hungría 



Conteúdo: 

• Breve história da Comissão 

• Termos de referência da Comissão 

• Exemplos de projetos de pesquisa, investigação organizados por 
paises membros 

• Planes para os próximos quatro anos (2011-2015) 

• Organização dos Premios Barbara Petchenik: Dois exemplos deste 
ano (Indonésia e África do Sul) 

• Premios Barbara Petchenik (1993-2011): trabalhos premiados este 
ano durante a ICC 2011 em Paris 

• Presença brasileira na Comissão de Cartografia  para Criança 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

 1993: É fundado o Prêmio Internacional Barbara 
Petchenik 

 

 1994: Pesquisa internacional por Jacqueline 
Anderson (Canadá) e Regina Araujo (Brasil) para 
reconhecer o nível de interesse para a criação de 
um Grupo de Trabalho dedicado á Cartografia 
para Crianças. 

 VASCONCELLOS, R.; ANDERSON, J. (1995) Maps for and by Children: possible contributions by cartographers. 
In: Proceedings of XXII INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC CONFERENCE.- ICA, Barcelona, Spain. ACI, v. 01, 
p. 384-392. 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

 1995 : Constituição do Grupo de Trabalho de Cartografia para Crianças 
(ICC1995, Barcelona, Espanha) 
Presidente: Jacqueline Anderson (Canadá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 1999: Fundação da Comissão de Cartografia para Crianças (ICC1999, 
Ottawa, Canadá) 
 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

 1999-2003: 

 Co-presidentes: Jacqueline Anderson (Canadá), Henry Castner (EUA) 

  

Montreal 1999 

Budapest 2000 Diamantina 2002 

Wroclaw 1998 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

Borovets 2008 

Moscú 2007 

Santiago 2009 

Glasgow 2004 

Madrid 2005 

Nessebar 2010 

Paris 2011 

Praga 2009 

 2003-2007: 

 Presidente: Patrick Wiegand (Grã-Bretanha) 

 Vicepresidente: Jesús Reyes (Hungría) 

  

 2011-2015: 

 Presidente: Jesús Reyes (Hungría) 

 Vicepresidente: Diah Kresnawati (Indonesia) 

 2007-2011: 

 Co-presidentes:  

 Temenoujka Bandrova (Bulgaria)  

 Jesús Reyes (Hungría) 

  



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

 Membros de 25 países: Brasil (7), Argentina (5), Grécia (5), Espanha (4) 
Lista de e-mail da Comissão: 169 (ICA CE, os membros e colegas 
interessados) 

 Filiação: 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

Termos de referência gerais 

 

Os objetivos da comissão a nível internacional são: 

 

- promover o uso e desfrute de mapas por crianças e jovens; 

- aumentar a compreensão e emvolvimento das crianças e dos jovens com 

os mapas; 

- elevar o padrão (nível de calidade) de mapas e atlas produzidos para 

crianças e jovens. 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

 Termos de referência 

 Entre 2011-2015 os objetivos específicos são:  

 - Divulgação dos resultados de pesquisas sobre a utilização de mapas por crianças 

e jovens. Resultado: Bibliografia on-line e links sobre cartografia para crianças 

 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

 - Desenvolvimento de vínculos mais fortes entre a ICA e as organizações 

internacionais e regionais relacionadas com a Cartografia para Crianças. Resultado: 

prosseguir os contactos com a Comissão de Educação Geográfica da União 

Geográfica Internacional e outras organizações internacionais / regionais. 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

 - Estimular um debate sobre os diferentes aspectos da cartografia para crianças no 

interesse da recolha e publicação (em formato digital e/ou formato impresso) dos 

resultados das pesquisas. Resultado: Presença da comissão em eventos e 

publicações relacionadas a este tema. 

 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

 - Prosseguir a promoção 

do uso da cartografia 

digital, cartografia web e 

SIG nas escolas. 

Resultado: Presença da 

comissão em eventos e 

publicações relacionadas 

a este tema. 



Breve história da Comissão de Cartografia 

para Crianças (1995-2011) 

 - Prestar apoio consultivo á Presidência  da ICA em relação às regras e julgamento 

do Prêmio Barbara Petchenik. Resultado: Participação na organização e Júri do 

Prêmio. 



Projetos de investigação organizados por 

países membros da Comissão 

 Argentina-Hungria  (2004-2005) - 

Uso e interpretação de mapas por 

crianças em idade escolar (estudo do 

uso de mapas temáticos em escolas 

e compreensão dos métodos de 

representação do relevo 



Projetos de investigação organizados por 

países membros da Comissão 

 Argentina-Hungria  (2008-2009) - 

Possível uso das faces de Chernoff  

para a visualização de dados na 

cartografia escolar 



Projetos de investigação organizados por 

países membros da Comissão 

 Austria-Hungria  (2010-2011) - Possível 

uso das faces de Chernoff  para a 

visualização de dados na cartografia 

escolar 



Projetos de investigação organizados por 

países membros da Comissão 

 Bulgária-República Checa  (2008-2010) – 

Conhecimentos cartográficos dos alunos em 

situação de Crise e Catástrofe 

 Bandrova T., Konecny M., Rusnakova M. (2010) Research of Students’ Cartographical Knowledge in Early Warning and Crisis 

Management. In Geographic Information and Cartography for Risk and Crisis Management. Lecture Notes in Geoinformatics and 

Cartography. ISSN 1863-2246, ISBN 978-3-642-03441-1 Springer, pp. 361-378/ 

 Bandrova T., Milanova Y. (2011) Cartographic application on the Base of Children's understanding of Early Warning and Disaster/ 

Crisis Management. In: ICC 2011 Proceedings, http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2011/  

 

 Mapa de evacuação desenhado por uma criança 

http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2011/
http://icaci.org/documents/ICC_proceedings/ICC2011/


 - Divulgação das atividades da Comissão em continentes com menos pesquisas e 

resultados no tema de Cartografia para Crianças 

 

 Especificamente – Asia  (Japón, China /Hong Kong/, Israel) 

          Africa (complicado – marcada ausência não só na Comissão, mas  

                também na ACI, Africa do Sul) 

          America e um caso „especial” – dois países muito ativos (Brasil e  

               Argentina), mas é necessário levar a presença 

               da Comissão também para outros países (2009 

               – Chile, 2011 – Uruguay) 

 

  Isso só é possível com a cooperação dos países membros da Comissão - a sua 

participação em eventos regionais relacionados com a Geografia, Cartografia, etc 

podem ser uma boa oportunidade para divulgar as atividades da Comissão. 

 

 A representação da Comissão em qualquer evento é considerado um direito de cada 

um dos membros - a Comissão tem materiais (palestras, posters, etc) que podem ser 

entregados a qualquer membro que o solicite, nomeando-lo como representante oficial 

de nossa Comissão no evento. 

 

 

  

 

  

Idéias para os próximos quatro anos 



 -  Laços mais estreitos com as Comissões da ACI que têm temas relacionados com 

Cartografia para Crianças:  

  - Projetos conjuntos 

  - Continuar a organização conjunta de eventos que permitam o intercâmbio  pessoal 

 entre membros de diferentes comissões da ACI (Educação, Internet, Atlas, etc) 

 

 

  

 

  

 

  

Wroclaw 1998 

Glasgow 2004 

Madrid 2005 

 Necessidade de aprofundar nossas relações com a Comissão de 

Cartografia para Cegos e Deficientes Visuais (Tátil) 

 Outras comissões: Cartografia Planetaria, Mapas e Sociedade, 

Visualização Cognitiva, etc 

Orleans 2011 

Idéias para os próximos quatro anos 



 - Participação ativa dos membros da Comissão na publicação impressa ou digital dos 

resultados de pesquisas relacionadas com nosso tema (publicações relacionadas com 

projetos comuns, eventos e outros) 

 

  

 

  

 

  

Idéias para os próximos quatro anos 

 Incluindo trabalhos de 

 9 autores brasileiros 

 

  

 

  



Idéias para os próximos quatro anos 

Prêmio Internacional Barbara Petchenik 

  

 

  

 

  

Novo período de quatro anos (2011-2015):  

 - Novo tema para o concurso, que será válido para prêmio de 2013 e 2015 

 - Algumas mudanças nas regras da competição (relacionadas com trabalhos e  
 Juri) 

 

Importante o envio de opiniões relativas à organização e as regras do concurso!!! 

 

  

 

  

Trabalho do Juri durante ICC 2011 

Barbara Petchenik Exposição em Paris, 2011 





Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Indonésia 

 Desde 2003 o concurso é organizado pela Agência Nacional de 
Coordenação de Pesquisas e Mapeamento  (BAKOSURTANAL) 

 Colaboração de outras instituições (universidades) 

 

 Rizka Windiastuti (BAKOSURTANAL 2011): Map Drawing Competition for Children in Indonesia  

 

 

 

 

 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Indonésia 

 Dados dos participantes na competição nacional são armazenados em um 
banco de dados 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Indonésia 

 Concurso Nacional: 
   Dois júris: 

Interno 
3-5 especialistas de  

BAKOSURTANAL 

 Nacional 
 3 membros: pelo menos um 

membro de BAKOSURTANAL e 
um membro de um instituto de 
arte 

  Se o número de trabalhos é mais de 250 por grupo a seleção é feita em 
três etapas:  
1 – O júri interno elimina pelo menos um terço ou metade dos trabalhos 
2 - O júri nacional primeiro selecciona os melhores 15 
3 - O júri nacional selecciona aqueles que são enviados à concorrência 
internacional + outros três prêmios nacionais 

  ficha de 
avaliação 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Indonésia 

 Concurso Nacional: 
 

  Júri interno 

  Júri nacional 

Número de trabalhos enviados 

Após a primeira eliminação pela Comissão   

Organizadora 

Após a avaliação pelo Júri interno 

Após a avaliação pelo Júri nacional 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Indonésia 

 Concurso Nacional: 
 

  Processo de verificação: 

 Organização de visitas a potenciais vencedores em suas escolas ou casas 
(verificar se a criança fez o trabalho, comprovar a idade e pedir a autorização 
escrita dos pais) 

 

   Depois de concluida a verificação, os 
ganhadores são anunciados 
oficialmente. 

 Prêmios: certificado, troféu, material 
escolar para as escolas, produtos de 
Bakosurtanal e dinheiro… 

 

 

 

 

 

 Rizka Windiastuti (BAKOSURTANAL 2011): Map Drawing 
Competition for Children in Indonesia  

 

 

 

 

 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Indonésia 

 2003 

 2005 

 2007 

 2009 

 2011 



Organização dos  

 Prêmios s Barbara Petchenik: Africa do Sul 

 Elri Liebenberg, Chairperson 
 ICA Commission on the History of Cartography 

 

 

 

 

 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Africa do Sul 

 Concurso organizado pelo Departamento de Geografia da Universidade de 
Africa do Sul 

 Total de trabalhos nominados: 6000  

 

 

 A maioria das províncias de North 
West e Gauteng, outros de 
Limpopo e KwaZulu-Natal 

 

 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Africa do Sul 

  Prêmios do Concurso Nacional: 
- 2 laptops 
- 2 câmeras digitais 

 - 2 CD players 
 - 2 MP3 players 

- Miniglobos terráqueos 
 
Todos os participantes receberam um presente da Universidade 

 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Africa do Sul 

  Pesquisa com base no estudo dos trabalhos apresentados a concurso: 
 
  Crianças de áreas rurais relacionaram mais as questões da globalização com 

a protecção ambiental, enquanto as crianças nas áreas urbanas ênfatizaram o 
desenvolvimento da tecnologia como uma ponte para a globalização 

 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Africa do Sul 

  50 crianças na província de Gauteng responderam a um questionário. 
Alguns dos resultados: 

 
• 83% das crianças sabem que a Terra é redonda 
• Apenas 5% das crianças têm um mapa do mundo ou globo na casa 
• 98% das crianças foram capazes de indicar em um mundo onde vivem 
• 23% conheciam a relação entre um globo e um mapa do mundo 
• 93% sabiam em qual vila moram 
• 71% não sabiam em que você vive província 
• 93% sabiam que vivem na África do Sul, mas 83% deles não sabiam que a 

África do Sul está na África 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Africa do Sul 

Quais são os países do mundo que eles conhecem? 
 
• 80% mencionou China e 71% deles conseguiram localizar o pais num globo 
• 12% mencionou os Estados Unidos, e 9% deles conseguiu localizar o pais 

num globo 
• Outros países mencionados pelas crianças: Nigéria, Botswana, Índia, 

Madagascar, Itália, Egito, Rússia, Canadá, Japão, Zimbabwe, Moçambique, 
Brasil e Austrália 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Africa do Sul 

 88% das crianças pensam que a humanidade não cuida do planeta e eles 
têm a responsabilidade de cuidar-lha. Quando lhe perguntaram o que 
fariam. as respostas foram as seguintes: 
- As pessoas não devem poluir o meio ambiente 
- A eletricidade não é boa para nosso planeta, o melhor é cozinhar com 
lenha 
- Quando eles crescerem, vão ajudar a salvar os animais 
- Cultivam árvores em seus jardins 
- Não se deve desperdíciar os alimentos 
- Se deve caminhar ao invés de andar em carros 



Organização dos  

 Prêmios Barbara Petchenik: Africa do Sul 

Primeiro Grupo (menos de 9 anos) 



Organização dos  

Prêmios Barbara Petchenik: Africa do Sul 

Segundo Grupo ( 9-12 anos) 



Organização dos  

Prêmios Barbara Petchenik: Africa do Sul 

Terceiro Grupo ( 13-15 anos) 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

Participantes:  31 países (186 trabalhos)  
   27 países(156 trabalhos) / ICC 2009, Chile/ 

Participação segun grupos por idade: 
 
    < 9 anos - 46 trabalhos (42 em Chile) 
  9-12 anos - 82 trabalhos (63 em Chile) 
13-15 anos - 58 trabalhos (43 em Chile) 

http://www.maphist.nl/petchenik2011 

Brasil 

Chile 

Argentina 

Canada 

Europa: 21, America: 4, Asia: 4, Africa: 1, 

Australia: 1 

 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

Júri do prêmio: 
 
 (7 membros da CCC, dos organizadores de competições nacionais, da Comissão 

Organizadora Local da ICC) 

 
1. Tanya Buckingham, EUA 
2. Dariusz Dukaczewski, Polônia 
3. Ana Maria Garra, Argentina  
4. Diah K. Kresnawati, Indonésia 
5. Giedrė Beconytė, Lituânia 
6. José Jesús Reyes Nuñez, Hungria 
7. Jasmine Desclaux-Salachas, França 
 
8. Temenoujka Bandrova, Bulgária - Presidente 

Coordenadores internacionais: 
Peter van der Krogt e Ferjan Ormeling 
Fotógrafo: René ven der Krogt 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

Uma mensagem para um amigo cego  (A Message to a blind friend) 
Auguste Krisciunate (7), Lituânia 

 

 

 

 

 

Primeiro Grupo (menos de 9 anos) 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

Nós e nosso mundo  (We and our world) 
Lisa Yurchenko (7), Rússia 

 
 

 

 

 

 

Primeiro Grupo (menos de 9 anos) 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

Pulsação mundial (Global Heartbeat) 
Robert Breebaart (11), Africa do Sul 
 
 

 

 

 

 

Segundo Grupo (9-12 anos) 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

Vivendo em um mundo globalizado numa Arca (Living in a Globalized World in one Ark) 
Juan Edwin Kusmartin (11), Indonesia 

 
 

 

 

 

 

Segundo Grupo (9-12 anos) 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

O mundo na ponta dos meus dedos - fica um enigma (The World at my fingertips – remains a Puzzle) 
Hayden Livingstone (15), Nova Zelândia 

 
 
 

 

 

 

 

Terzeiro Grupo (13-15 anos) 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

Veja o mundo brilhando em seus olhos! (See the World shining in your eyes) 
Helena Vainmaa (13), Estônia 

 
 
 

 

 

 

 

Terzeiro Grupo (13-15 anos) 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

 

Viver no mundo globalizado é como tocar música e continentes são seus alfabetos. Quando você toca todos juntos, então tem significado 
(Living in the Globalized World is like a music playing and continents are its alphabets. When you play all together it has meaning ) 

Arian Karimi Jahromi (15), Iran 
 
 
 

 

 

 

 

Voto do Público 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

 

O mundo num clic (The World on a click) 
Ana Carolina Otton Sarmanho (12), Brasil 

 
 
 

 

 

 

 

Voto do Público 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

Voto do Público 

Jornal Momento 17 agosto 2011 



Resultados do  

 Prêmio Barbara Petchenik 2011 

http://children.library.carleton.ca/ http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm 



Presença brasileira na  

Comissão de Cartografia  para Crianças 

 Sauver la Terre: preserver 
l'environment aujourd'jui, c'est 

assurer la vie demain.  
Jacqueline C. Camargo (11), 2001 

 Standing up the World, Andre 
Nguyen Machiaverni (11), 
1993 

 Human beings, signs of equality  
 Jhonatan Costa Batista(4), 2003 

Internet Brings Knowledge to the 
World And Makes It Globalized 

Vanessa Giroto Muniz (12), 2009 

 The World on a click 
 Ana Carolina Otton Sarmanho (12), 

2011 



Presença brasileira na  

Comissão de Cartografia  para Crianças 

 País com o maior 
número de membros 
ativos da Comissão (7) 



Presença brasileira na  

Comissão de Cartografia  para Crianças 

 Representação em conferências e outros eventos internacionais 
 Um exemplo:  
 
 Participação no Joint ICA  Symposium on "MAPS FOR THE FUTURE: CHILDREN, 

EDUCATION AND INTERNET"  
 (Orléans, Francia Junho 31- Julho 1, 2011) 

  Número de colega brasileiros participantes: 10 (47) 
  10 palestras e 2 posters  http://lazarus.elte.hu/jointsymposium2011/ 



Presença brasileira na  

Comissão de Cartografia  para Crianças 

 Participação no Joint ICA  Symposium on "MAPS FOR THE FUTURE: CHILDREN, 
EDUCATION AND INTERNET" 



Presença brasileira na  

Comissão de Cartografia  para Crianças 

 Disseminação de projetos internacionais de pesquisa em português… 



Presença brasileira na  

Comissão de Cartografia  para Crianças 

 Experiências únicas!!! 

 Ensino de Geografia e 
conceitos cartográficos 
ao povos indígenas da 
Amazônia 



Presença brasileira na  

Comissão de Cartografia  para Crianças 

 Experiências únicas!!! 

 Séries de Livros, Cadernos e Atlas 
Regionais para o ensino da 
Geografia 



Presença brasileira na  

Comissão de Cartografia  para Crianças 

  Organização de eventos científicos regionais e mundiais… 

  27th  
 International 

Cartographic 
Conference 

  
 (ICC 2015) 
 
 21-26 Junho, 2015 
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