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O que é geojornalismo?

What is geojournalism?

• Termo contemporâneo para a
prática sistêmico-discursiva do
“Jornalismo de Dados
Geoespaciais” (FLÔRES, 2017)
• Modelo marcado pela
“convergência digital” (ROCHA,
2015) e pela “inovação narrativa”
(SUBIRES-MANCERA, 2018)

• Contemporary term for the
systemic-discursive practice of
"Geospatial Data Journalism"
(FLÔRES, 2017)
• Model marked by “digital
convergence” (ROCHA, 2015) and
“narrative innovation” (SUBIRESMANCERA, 2018)

Região jornalística
e região midiática

Journalistic region
and media region

• “Região” é uma categoria aplicada
no campo das Geografias da
Comunicação (AGUIAR, 2016)
• Região jornalística pode ser a
“rede de produção” de um media

• “Region” is a category applied in the
field of Geographies of
Communication (AGUIAR, 2016)
• Journalistic region can be the
“production network” of a media

• Região midiática pode ser a “zona
de reconhecimento” de um media

• Media region can be the
“recognition zone” of a media

Amazônia: limites,
divisas e fronteiras

Amazon: limits,
boundaries and borders

• A definição de região Pan-Amazônia
atravessa fronteiras nacionais
(BECKER, 2004)
• A divisões dos territórios dentro da
região permitem compreensão
cartográfica das suas zonas e redes e
consequentemente das suas
fronteiras (na escala macro), divisas
(na escala meso) e limites (na escala
micro) (SANTOS, 1979)

• The definition of Pan-Amazon region
crosses national borders (BECKER, 2004)
• The divisions of the territories within the
region allow cartographic understanding
of their zones and networks and
consequently of their borders (on the
macro scale), boundaries (on the meso
scale) and limits (on the micro scale)
(SANTOS, 1979)

Exemplo: InfoAmazonia

Cores do Mapa
Cinza = Mundo
Branco = Região
Azul = COVID-19
Verde = Notícia

Example: InfoAmazonia

Colors of Map
Gray = World
White = Region
Blue = COVID-19
Green = New

Produção, Reconhecimento
e Circulação

Production, Recognition
and Circulation

• Conceitos aplicados no campo teórico
da Midiatização (VERÓN, 1993, 2013)
dialogam com categorias das
Geografias da Comunicação para
compreensão de três processos:
• Produção globalizada

• Concepts applied in the theory field
of Mediatization (VERÓN, 1993,
2013) dialogue with categories in
the Geographies of Communication
to understand three processes:
• Globalized production

• Reconhecimento regionalizado
• Circulação mundializada

• Regionalized recognition
• Worldwide circulation

Senso público amazônico

Amazonian public sense

• Concluímos que o geojornalismo
acelera, amplifica e aprofunda o
senso público regional sobre a
Amazônia (HEPP, 2020)
• O geojornalismo é um “modelo
tecno-discursivo” (FAUSTO NETO,
2016) que midiatiza o espaço
público (material), a esfera pública
(simbólico) e a opinião pública
(imaginário)

• We conclude that geojournalism
accelerates, amplifies and
deepens the regional public sense
about the Amazon (HEPP, 2020)
• Geojournalism is a “technodiscursive model” (FAUSTO NETO,
2016) that mediatizes public
space (material), public sphere
(symbolic) and public opinion
(imaginary)

