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RESUMO

Este artigo discute algumas implicações do comando da informação noticiosa exercido 

pelas  agências  transnacionais  de  notícias  para  a  reorganização  e  os  novos  usos  do  

território brasileiro no período da globalização, sobretudo um processo de alienação do  

território. De suas sedes, localizadas nos países centrais do capitalismo, essas agências  

— destacando-se, atualmente, Reuters, Agence France-Presse (AFP) e Associated Press 

(AP) — comandam os círculos de notícias de maior alcance no Brasil,  selecionando e 

editando as informações de acordo com uma racionalidade e ideologia externas ao país 

e pautando a vida política e cotidiana.

Palavras-chave: agências  transnacionais  de  notícias,  alienação  do  território, 

informação, usos do território brasileiro.

INTRODUÇÃO

Para compreender os usos do território em um período em que a informação é 

uma variável-chave, é essencial investigar as dinâmicas da circulação da informação e 

identificar os agentes que exercem o comando dos círculos informacionais dominantes. 

O presente trabalho pretende apresentar uma contribuição a essa questão a partir de 

uma  análise  das  agências  transnacionais  de  notícias. Investigamos,  assim,  as  três 

grandes agências transnacionais da atualidade: a francesa Agence France-Presse (AFP), 

1 Artigo apresentado ao  14to. Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL), em Lima, Peru, em abril de 

2013.  Refere-se  à  parte  de  pesquisa  de  mestrado  em  andamento  desde  2011  no  Programa  de  Pós-

Graduação  em  Geografia  da  Unicamp  (Campinas,  Brasil),  sob  orientação  da  Profª.  Drª.  Adriana  Maria 

Bernardes da Silva.
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a estadunidense Associated Press (AP) e a britânica Reuters.

As  agências  transnacionais  de  notícias  surgiram  no  século  XIX  como  os 

principais produtores, coletores e distribuidores de informações noticiosas no mundo 

(MONTALBÁN,  1979;  BOYD-BARRETT,  1980;  PALMER,  1983).  Essas  agências  são 

“atacadistas” globais de notícias que possuem redes próprias de jornalistas,  coletam 

informações  de  lugares  espalhados  pelo  mundo  e  vendem  notícias  às  principais 

empresas de mídia, governos e outros agentes.  No atual período, da globalização, ao 

mesmo tempo em que surgem formas difusas de produção de informações, sobretudo a 

partir  da  internet,  essas  agências  ampliaram  sua  influência  sobre  os  círculos  de 

informações do território brasileiro.

Assim,  cabe  compreender  os  rebatimentos  desse  comando  dos  círculos  de 

informações noticiosas a partir dessas agências transnacionais de notícias, localizadas  

no norte global, na reorganização e nos novos usos do território brasileiro, sobretudo 

problematizando  a  questão  da  alienação  do  território.  Para  tanto,  resgatamos 

brevemente o surgimento das agências e  a conformação das hierarquias territoriais 

ligadas ao comando da circulação da informação, discutimos a alienação do território 

ligada a esse comando dos círculos informacionais e, por fim, apresentamos uma análise 

preliminar  da  relação  do  comando  das  pautas  e  as  repercussões  dos  eventos 

geográficos com a alienação do território.

SURGIMENTO DAS AGÊNCIAS, O CARTEL EUROPEU E A CONFORMAÇÃO DE UM 

MONOPÓLIO DA INFORMAÇÃO

Para a compreensão das atuais dinâmicas da informação noticiosa no território 

brasileiro, parte-se de uma breve reconstrução da história da atuação das agências no  

mundo e na formação socioespacial brasileira, com vistas ao entendimento de como se 

deu a conformação de um “monopólio” global da informação.

A primeira agência de notícias mundial foi a francesa Havas, criada em 1835. 

Em seguida surgiram a americana Associated Press (AP), em 1848, de uma associação 

de jornais nova-iorquinos; a alemã (prussiana) Wolff, em 1849; e a britânica Reuters, 
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em 1851. Eram as três agências europeias que atuavam na escala global no século XIX. 

Nesse  período,  em  função  do  alto  custo  das  redes  telegráficas  e  buscando  a 

manutenção de seus respectivos monopólios informacionais, as três grandes agências 

europeias passaram a cooperar entre si, estabelecendo o chamado  cartel europeu das  

agências (RANGEL, 1967; BOYD-BARRETT, 1980; PALMER, 1983; MATTELART, 1994; 

READ,  1999;  SHRIVASTAVA,  2007;  AGUIAR,  2009a),  dividindo  entre  si  zonas  de 

influência no mundo e respeitando os limites territoriais de atuação que estabeleceram.

Mapa: Cartel europeu das agências, entre 1856 e 1918

Elaboração própria, com base em Aguiar (2009a) e Read (1999). Base: fronteiras de 1866.

Pode-se observar no mapa acima que grande parte da América Latina estava 

prevista para ser compartilhada entre Havas e Reuters. A Havas concentrava-se nos 

domínios franceses e na Europa ocidental, excluindo-se a Grã-Bretanha, de controle da 

Reuters.  Esta atuava fortemente nos domínios do Império Britânico. A Wolff ficaria, 

principalmente, com os mercados da Europa oriental e Escandinávia.

A designação, no cartel, do território brasileiro e da América Latina como um 

todo como região de influência conjunta da Havas e Reuters culminou, em 1874, com o  

início do serviço da “Agencia Telegraphica Reuter-Havas” (FRÉDÉRIX, 1959, p.  137), 

com correspondentes no Rio de Janeiro (Havas) e em Santiago, no Chile (Reuters) na 

América  Latina  e  operando  com  base  em  um  cabo  transatlântico  recém-instalado. 

Pouco tempo depois, esse acordo se encerrou e a agência Havas passou a monopolizar, 
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até  a  década  de  1930,  os  fluxos  noticiosos  internacionais  latino-americanos  e 

estabelecer sua rede no continente.

O cartel das agências, enquanto uma divisão territorial do trabalho noticioso,  

foi importantíssimo para estabelecer as bases da organização desse setor até os dias 

atuais. Conforme Silveira (2004, p. 92), o mundo construído e seu arranjo de objetos e 

normas,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  transforma  com  o  movimento  da  totalização, 

impõe a ele uma inércia, obrigando os vetores a uma adaptação. A isso ela chama de 

escala2 de  império,  representada  pelo  tempo  objetivado,  pelo  tempo  empiricizado  — 

enquanto a escala da ação é constituída de tempo: o tempo global, o tempo nacional, o 

tempo local. Em outras palavras, teríamos de um lado a escala como rugosidade — a 

inércia,  dinâmica,  das  formas  herdadas  —  e  de  outro  como  possibilidade:  a 

materialidade cria inércia e resistência à mudança, enquanto a ação cria instabilidade e  

conflitos e, portanto, novos limites. Nesse movimento, as materialidades e normas que 

estabeleceram a divisão territorial do trabalho noticioso entre as três agências, funda-

das no cartel, condicionaram o desenvolvimento das comunicações — particularmente, 

dos fluxos noticiosos — no mundo e no território brasileiro.

As guerras mundiais do século XX acompanharam reorganizações na atuação e 

no  poder  das  agências:  a  Wolff  perdeu  importância  a  partir  da  derrocada  alemã;  a 

Havas serviu como agência oficial do Estado francês durante as guerras, refundando-se 

após o fim da Segunda Guerra Mundial como Agence France-Presse (AFP); e as norte-

americanas AP e UPI ascenderam entre as principais,  compondo o que passou a ser 

chamado como “Big Four”: AP, UPI, AFP e Reuters — até a decadência da UPI, nos anos 

1980.  Ambas  as  agências  estadunidenses  passaram  a  disputar  o  mercado  latino-

americano.  Outra  transformação  importante  foi  a  passagem  das  agências  de  firmas 

familiares para empresas com predominância de técnicas de organização empresarial 

(BOYD-BARRETT; RANTANEN, 2010). Permaneceu, de outro modo, uma forte ligação 

que as agências sempre mantiveram com os interesses de seus Estados de origem.

2 Em função da visão geométrica de espaço, a escala geográfica foi,  por muito tempo, confundida com a 

escala  cartográfica.  A  escala  geográfica,  conforme  Santos  (2006  [1996],  p.  152)  está  relacionada,  na 

verdade, com a área de ocorrência de um fenômeno e é, portanto, um dado temporal, e não meramente de 

extensão.
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Nesse  contexto,  o  debate  sobre  a  dependência  do  sul  global  em  relação  às  

agências  dos  países  capitalistas  centrais  ganha  força  nas  décadas  de  1960,  1970  e 

1980, obtendo espaço na Unesco. Os chamados “países não-alinhados”, grupo de países 

subdesenvolvidos,  consideravam  que  havia  se  instalado  uma  estrutura  de  poder 

transnacional por meio da qual os países centrais perpetuavam sua influência mundial e  

impunham  seus  valores  e  aspirações  (PÁZ  REBOLLO,  1999,  p.  124).  Sendo  assim, 

passaram a clamar por uma Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação 

(NOMIC ou NWICO, na sigla original em inglês). Todavia, com a ampliação da influência  

norte-americana, ganhou força, especialmente a partir da década de 1970, a tese do  

“free flow of information” (fluxo livre de informação). De viés liberal, essa tese defendia a 

não-realização  de  qualquer  interferência  no  mercado  global  de  informações, 

controlado pelas agências transnacionais de notícias do norte global. Essa ideia, uma 

negação do debate por uma Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação, foi 

defendida e, em grande medida, imposta pelo governo dos Estados Unidos aos demais 

países nos organismos internacionais (MATTELART, 2006, p. 119-121), beneficiando as 

agências desse país.

A partir da globalização e da expansão das redes globais,  conformando uma 

tecnosfera3 que  viabilizou  a  fluidez  global  da  informação,  houve  uma  nova 

reorganização  das  agências  de  notícias,  que  passaram  a  utilizar-se  do  novo  sistema 

técnico e ampliar sua influência (SHRIVASTAVA, 2007; AGUIAR, 2009a). Todavia, nesse 

contexto,  o  debate  da  democratização  da  comunicação  nos  países  do  sul  global  

deslocou-se para as novas possibilidades oriundas da  internet, e a crítica ao comando 

dos círculos de informações pelas agências transnacionais perdeu força.

O COMANDO DOS CÍRCULOS DE INFORMAÇÃO E A ALIENAÇÃO DO TERRITÓRIO

Interessa-nos, sobretudo, contribuir para uma geografia do presente (SANTOS, 

3 Utilizamos, neste análise, o par conceitual tecnosfera-psicosfera (SANTOS, 2006 [1996], p. 255-258); a  

tecnosfera compreendendo o conjunto de objetos técnicos e  a  psicosfera “o reino das ideias,  crenças, 

paixões  e  lugar  da  produção  de  um  sentido  [...]  fornecendo  regras  à  racionalidade  ou  estimulando  o 

imaginário” (SANTOS, 2006 [1996], p. 256). Os usos do território se fazem conjuntamente nessas esferas, 

que não podem ser autonomizadas.
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2006  [1996]),  investigando  as  dinâmicas  informacionais  no  atual  período,  da 

globalização.  Como  visto,  o  surgimento  das  novas  tecnologias  da  informação  e, 

sobretudo,  a  expansão  da  internet  foram  acompanhadas  por  uma  reorganização  do 

trabalho  das  agências,  que  se  adaptaram  e  permaneceram  como  as  principais 

fornecedoras  de  informações  às  mídias  nacionais.  Nesse  sentido,  é  importante 

investigar o que pode configurar-se, em grande medida, como um comando externo do  

território  brasileiro,  contribuindo  para  a  conformação  desse  como  um  território 

alienado.

O  conceito  de  alienação  do  território tem  suas  origens  no  pensamento 

geográfico em Max Sorre (1961), com a ideia de paisagem derivada, que buscou explicar 

as paisagens produzidas nos países subdesenvolvidos que derivam e se assemelham a  

paisagens  de  lugares  europeus.  Partindo  dessa  noção,  Santos  (2009  [1978];  1971) 

discute a ideia de  espaço derivado,  encontrado nos países subdesenvolvidos, que seria 

aquele “cujos princípios de organização devem muito mais a uma vontade longínqua do 

que aos impulsos ou organizações simplesmente locais” (SANTOS, 2009 [1978], p. 123). 

No  mesmo  período,  Isnard  (1978)  analisa  esse  problema  propondo  o  conceito  de 

espaços alienados. Para  este autor,  “os espaços organizados pela colonização são […] 

integrados  em  um  espaço  econômico  exterior  onde  se  encontram  os  centros de 

decisão.  Dependem  desses  centros  […].  Sua  extroversão  os  transforma  em  espaços 

alienados que escapam à propriedade plena e seus habitantes” (ISNARD, 1978, p. 14).

A ideia de alienação do território apresenta, também, raízes no conceito de 

alienação  em  Marx  (MARX,  2004  [1844],  entre  outras;  MÉSZÁROS,  2006).  No 

pensamento  marxista  (BOTTOMORE;  HARRIS,  1998,  p.  11,  tradução  própria),  o 

sentido dado por Marx para a alienação seria

uma ação por meio da qual (ou estado no qual) um indivíduo, um grupo, uma 

instituição  ou  uma  sociedade  se  tornam  (ou  permanecem)  alheios, 

estrangeiros, estranhos, enfim alienados (1) aos resultados ou produtos de sua 

própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou (2) à natureza em que vive 

e/ou (3) a outros seres humanos, e — em adição e através de qualquer ou todas 

de  (1)  a  (3)  —  também  (4)  a  si  mesmos  (às  suas  possibilidades  humanas 

constituídas historicamente).

Dessa forma, nos territórios alienados, as decisões essenciais concernentes ao 
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processo  local  são  estranhas  ao  lugar  e  obedecem  motivações  distantes  (SANTOS, 

2000,  p.  107).  Para  a  configuração  dos  territórios  alienados,  Ribeiro  (2005,  p.  268) 

considera a existência de dois processos: a alienação do território, que corresponderia à 

dimensão material, e a alienação territorial, correspondendo à dimensão imaterial.

Outro  par  conceitual  pertinente  para  a  presente  análise  é  o  de  círculos 

descendentes e ascendentes de informações (SILVA, 2010). Os círculos descendentes 

seriam aqueles baseados na informação que atinge verticalmente os lugares, enquanto 

os ascendentes refeririam-se aos “dinamismos mais arraigados ao lugar, ao dilema da 

sobrevivência,  da  resistência  e  da  reprodução”  (SILVA,  2010,  p.  2).  Os  círculos  de 

informações  comandados  pelas  agências  transnacionais  chegam  aos  lugares  como 

círculos descendentes de informações.

Algumas especificidades da formação socioespacial brasileira no que se refere 

à circulação de informações noticiosas agravam ainda mais a importância do comando 

dos círculos de notícias pelas agências transnacionais. Entre as principais, despontam: 

(a) um mercado extremamente concentrado; (b) a predominância do setor privado; (c) a 

ausência de regulamentação; e, em relação às notícias, uma situação incomum: o fato 

de  (d)  as  agências  transnacionais  de  notícia  prestarem  serviços  à  mídia  nacional  

também com conteúdo relativo ao próprio país (AGUIAR, 2010),  ao invés de apenas 

tratar de notícias internacionais.  Isso indica que os círculos de notícias do território 

brasileiro são mais dependentes das informações dessas agências.

Na  direção  oposta  de  outros  países  latino-americanos  que  têm  buscado 

alternativas para essa alienação territorial oriunda da mídia4, a maior dependência das 

informações das agências nos círculos de notícias dominantes no território brasileiro 

configuram um poder ainda maior a esses agentes.

AS AGÊNCIAS TRANSNACIONAIS, AS PAUTAS E OS EVENTOS

Uma  dimensão  importante  da  investigação  da  psicosfera  e  da  alienação 

4 Apenas de modo ilustrativo, cabe citar o surgimento do canal TeleSUR, iniciativa multiestatal sediada em 

Caracas,  na  Venezuela,  e  as  novas  regulamentações  das  comunicações  na  Argentina  e  no  Equador,  

marcadas pelo combate ao monopólio midiático com vistas à democratização da comunicação nacional.
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territorial diz respeito ao controle das pautas pelas agências transnacionais de notícias,  

relacionando-se  à  repercussão  dos  eventos  nos  lugares.  Tentaremos,  aqui,  apontar 

alguns  caminhos  de  análise  que  vislumbramos  trabalhar  e  que  parecem  abrir  uma 

agenda importante de investigações ainda não realizadas.

Parte-se, para tanto, da noção de evento, proposta por Santos (2006 [1996], p. 

144),  entendido  como  um  instante  do  tempo  dando-se  em  um  ponto  do  espaço.  O  

evento, segundo esse autor, é sempre presente, mas não necessariamente instantâneo 

—  daí  podermos  analisar  a  duração  dos  eventos.  Os  eventos  também  podem  ser 

analisados a partir de suas sobreposições, extensões e escalas. Ainda conforme Santos 

(2006 [1996], p. 144), o mundo é um conjunto de possibilidades, e o evento é o veículo 

de uma ou algumas dessas possibilidades,  ou pode atuar,  também, como o vetor de 

possibilidades de uma formação socioespacial — isto é, um país — ou de um lugar. O  

lugar é o depositário final do evento, e onde se instala um evento, há mudanças — eles 

transformam os objetos, dando-lhes novas características e trazendo novos conteúdos 

ao lugar (SANTOS, 2006 [1996], p. 146).

Considerando a atual concentração do controle e do comando da informação 

nas agências transnacionais de notícias, cabe dimensionar o poder dessas agências de 

condicionar, a partir da dimensão imaterial, os eventos que efetivamente atingem um 

lugar, bem como a duração desses eventos. Baudrillard (1991), discutindo a informação 

e a Guerra do Golfo, aponta essa questão de como a mídia pode conferir importância a 

determinados eventos, moldar sua repercussão e, até mesmo, criá-los e modificá-los.  

No mesmo sentido, Nora (1976, p. 181-182) fala de uma produção do acontecimento 

pelos agentes produtores de informação e de um monopólio da história por parte dos 

meios de comunicação de massa (mass media).

O poder midiático de repercussão de eventos parece central para a existência e 

a reprodução da vida cotidiana, para a seleção de quais feixes de eventos vão se realizar  

no lugar. Conforme Nora (1976, p. 181), “acontecimentos capitais podem ter lugar sem 

que  se  fale  deles”.  Assim,  algumas  questões  tornam-se  rendosas:  como  o  poder  de 

comando das agências transnacionais de notícias em relação às pautas nacionais  se 

reflete no condicionamento dos aconteceres e no filtro de quais eventos terão ou não 
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repercussão no território nacional?

Esse  controle  dos  círculos  de  informação  por  poucos  agentes  parece-nos 

central para a compreensão das relações de dependência e alienação entre os lugares.  

Além  de  uma  influência  considerável  sobre  os  temas  em  debate  nos  meios  de 

comunicação nacionais, o poder das agências transnacionais de notícias na definição 

das  pautas  englobam  decisões,  por  meio  de  sua  hierarquia  de  escritórios,  sobre  a 

distribuição ou não de notícias para determinados países ou lugares. As ações dessas  

agências  conformam  uma  psicosfera  que  dá  suporte  à  difusão  da  racionalidade 

hegemônica dos países centrais  e  a um consequente condicionamento das ações no 

território brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para  um  entendimento  dos  usos  atuais  do  território  brasileiro  é  essencial  

resgatar  o  debate  acadêmico e  político sobre  a  alienação  do território.  A alienação  

territorial ligada ao comando dos círculos de informações pelas agências transnacionais 

compõe aquilo que Santos (2000) aponta como a  violência da informação no período 

atual  — considerando a importância crescente da informação e a  forma como ela é  

oferecida  à  humanidade.  É  fundamental  investigar  as  diversas  dimensões  dessa 

violência da informação no que tange às ações das agências transnacionais de notícias e  

de outros agentes hegemônicos.

As investigações da comunicação a partir de uma geografia que se pretende 

crítica  devem  trazer  o  comando  dos  círculos  de  informações  pelas  agências 

transnacionais de notícias dos países centrais do capitalismo e a consequente alienação 

dos  territórios  subdesenvolvidos,  como  o  Brasil,  de  volta  ao  centro  do  debate,  das 

análises e da práxis.
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