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Este projeto tem por objetivo desenvolver metodologia de cartografia temática aplicada a

distintos campos das Relações Internacionais, a exemplo do que já foi desenvolvido nos

casos do Atlas da Política Externa Brasileira e do Atlas da Política Brasileira de Defesa.

A cartografia temática aqui proposta aglutina, de modo científico e didático, os principais

temas relativos às relações internacionais e à política externa brasileira,  resultando do

trabalho  conjunto  de  pesquisadores de  várias disciplinas e  vertentes que  estudam as

relações internacionais e a política externa do Brasil, fazendo uso de dados sistematizados

a  partir dos mais diversos enfoques  (político,  econômico,  ambiental,  social,  cultural,

sociológico,  jurídico,  etc.).  O  projeto  parte  do  princípio  de  é  necessário  ampliar  o

conhecimento  cartográfico  para  espacializar informações a  respeito  da  inserção

internacional do país. Ademais, vale a pena mencionar a necessidade do cartógrafo de dar

precisão ao olhar político para lograr produzir representações relevantes a  respeito do

mesmo fenômeno. O projeto tem como ponto fundamental a parceria desenvolvida com o

Ateliê de Cartografia de Sciences Po entre 2012 e 2014, qie propiciou a criação do Ateliê

de Cartografia do Labmundo junto ao IESP-UERJ.



Objetivo geral

Desenvolver metodologia  de  cartografia  temática  aplicada  à  análise  das  relações

internacionais  do  Brasil,  buscando  aprofundar analiticamente  e  mapear os  temas,  as

agendas e os atores governamentais e não governamentais, as tensões, as contradições e

os modos de cooperação entre o Brasil e a América Latina, a África, os países do Norte e

os demais países do Sul.

Objetivos específicos:

 Expor, em perspectiva espacial, os dados sobre a política internacional e a política

externa  do Brasil  (PEB),  tendo em consideração os diversos níveis de  análise

(nacional, regional e global);

 Difundir junto à sociedade o debate sobre os processos relevantes nos campos das

relações internacionais e da PEB;

 Contribuir para  a  problematização  de  novas questões a  respeito  das  relações

internacionais e da PEB por meio da cartografia temática;

 Contribuir para o amadurecimento do processo de produção de recursos didáticos

na  área  de  Ciência  Política,  Relações Internacionais,  Estudos Estratégicos,

cartografando  as relações internacionais do  país  e  ilustrando-as  por  meio  de

mapas, matrizes, cronologias, gráficos, etc.

Resultados obtidos até agora:

A fim de visualizar os principais resultados obtidos até o presente momento,  sugere-se

entrar nos seguintes links:

- Atlas da Política Externa Brasileira 
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=927&campo=titulo&texto=Atlas

- Atlas de la Política Exterior Brasileña 
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=987&campo=titulo&texto=Atlas

- Atlas of Brazilian Foreign Policy
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=1113&campo=titulo&texto=Atlas

- Atlas da Política Brasileira de Defesa
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=1227&campo=titulo&texto=Atlas
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https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=987&campo=titulo&texto=Atlas
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