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INTRODUÇÃO: Há diferenças entre o ver e o perceber; ver é uma capacidade natural dos seres 

humanos que permite sua interação com o meio de forma automática, inata – é a visão 

propriamente dita. A percepção é uma forma de atribuição de valores ao que se vê segundo 

intencionalidades que podem ser: econômicas, políticas, sociais, ecológicas, etc. Esta segunda 

relação entre a paisagem e o observador possui uma carga cultural e política que norteia sua 

atribuição de valor. Há de se entender que sobre uma mesma área, muitas análises podem se 

sobrepor, pois Monteiro (2000) apud Nucci (2008) afirma que a paisagem é definida como uma 

entidade espacial delimitada, instável com elementos que se inter-relacionam (físicos, biológicos 

e antrópicos) e organizam um todo complexo conjunto solidário e único, indissociável, em 

constante evolução, resultado de fatores externos e internos. Segundo Santos (2013) as ideias de 

sujeito, de consciência espacial cidadã e cidadania só tem sentido como condição para pensar uma 

cidadania consciente do espaço, e porque não dizer, do próprio espaço de vida. Conhecer seu 

espaço é uma condição essencial para uma atuação socioeconômica e política sem ingenuidade 

manipulável. Dessa forma, dominar a espacialidade rondoniense é uma condição essencial à 

cidadania local e global. OBJETIVOS: Dessa forma o objetivo geral do projeto é elaborar e 

disponibilizar em meio digital uma atlas socioeconômico e ambiental do estado de Rondônia e 

como objetivos específicos a) organizar dados do IBGE/SIDRA de temas socioeconômicas e 

ambientais de Rondônia em mapas temáticos; b) fornecer, de forma gratuita, material técnico-

científico para estudos e pesquisas sobre Rondônia. a pesquisa se justifica devido o estado de 

Rondônia ser carente de materiais técnico-científicos de apoio ao ensino e a pesquisa sobre sua 

realidade social, econômica e ambiental. As informações que tratam da geografia regional, são 

muitas vezes associadas a história e pouco retratam a dinâmica atual. esta lacuna leva professores 

e pesquisadores a utilizar informações de sites, revistas e livros que não utilizam fontes de 

informações oficiais podendo induzir os mesmos a erros de intepretação. METODOLOGIA: A 

metodologia do trabalho de pesquisa vem seguindo consiste em: a) Abordagem: Método Dedutivo; 

b) Metodologia quanto aos Objetivos: Pesquisa exploratória; c) Metodologia quanto aos tipos de 

dados: quantitativos e qualitativos. Procedimentos de Coleta de dados: Pesquisa bibliográfica em 

documentos oficiais, no Sistema IBGE de Recuperação Automática de Dados – SIDRA, tornando-

se uma pesquisa de gabinete. d) Tratamento das informações: Os dados quantitativos receberão 

tratamento estatístico com uso do software livre Phil carto e os dados qualitativos referentes a 

regionalização estadual receberão tratamento com software específicos com base de dados obtidas 

no Qgis e trabalhadas no Corel Draw (estes últimos mapas serão terceirizados). RESULTADOS: 

o projeto está em fase de conclusão e já foram elaborados 50 cartogramas com uso do software 

livre Philcarto, e estamos finalizando os mapas temáticos regionais com uso de ferramentas Qgis 

e Corel Draw, pretendendo apresentar 60 mapas e cartogramas da realidade socioeconômica e 

ambiental do estado de Rondônia a ser disponibilizada de forma gratuita e didática a sociedade 

rondoniense. As temáticas abordarão a Organização Territorial, População, Meio Ambiente e 

Saúde, e Economia.  

 


