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Resumo 
 
A Geopolítica discute os modos de distribuir o poder no espaço geográfico. Pela 
tradição, é assunto de instituições governamentais, diplomáticas, militares. Faltam 
pesquisas, no entanto, sobre a geopolítica como produção social e discursiva, abordando 
a participação da opinião pública e da mídia como novos atores no campo das relações 
internacionais.  Este livro trata da relação entre mídia e geopolítica, aceitando o desafio 
de refletir sobre como os discursos jornalísticos interferem na produção social dos  
imaginários geopolíticos na América Latina. Explicando as novas práticas  
socioinformativas da mídia no campo internacional após o Onze de Setembro, a  
autora afirma que "os discursos geopolíticos populares são moldados nos medos e 
fantasias estimulados pelo jornalismo internacional", contribuindo para gerar 
geopolíticas "fora de lugar". 310p. Formato 16 x 23 cm. R$38,00.  
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1 Publicação lançada no Publicom – Encontro com Autores/Editores de Publicações Recentes sobre Comunicação 
2 Professora de Jornalismo, Comunicação e Lingüística, foi correspondente da Folha de S.Paulo e, após a queda do 
Muro, cobriu a reunificação alemã, a Comunidade Européia e a guerra em território da ex-Iugoslávia. Lecionou 
Comunicação e Lingüística por quatro anos na Universidade Livre de Berlim; na PUCSP, criou, implantou e 
coordenou nos últimos oito anos a pós-graduação lato-sensu em Comunicação Jornalística; dedica-se à pesquisa dos 
discursos sociais no campo da comunicação intercultural e internacional. E-mail mborn@uol.com.br 
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