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Resumo 

 

Este artigo discute a rosticidade da National Geographic através de suas fisionômicas 

televisivas. Parte-se de uma síntese dos principais aspectos e resultados de pesquisa 

empreendida no doutorado para deter-se na especificidade das transformações das 

imagens-rosto da National Geographic atualizadas na TV em diferentes períodos. 

Formam-se microconstelações a partir de fragmentos históricos de sua atuação no 

mundo televisivo a fim de tornar o rosto da instituição mundialmente conhecido. A 

partir da cartografia de suas reverberações comunicacionais, políticas e científicas, 

nossos resultados apontam que os sentidos identitários enunciados pela produção de 

certas imagens televisivas constituem-se como marcas significativas da especialização 

de uma rosticidade que faz a National Geographic ser o que é, mesmo quando 

moldurada por práticas homológicas de televisão.  

 

Palavras-chave: rosticidade; televisualidades; tecnocultura; National Geographic. 

 

Introdução 

O recorte que aqui faço diz respeito ao estudo da pregnância de imagens-rosto da 

National Geographic no mundo televisivo e da duração destas imagens na memória, ou 

como estou propondo, a rosticidade televisiva da National Geographic. Este artigo, 

portanto, traduz um aspecto em particular de minha pesquisa de doutorado, cuja tese 

intitula-se A rosticidade da tecnocultura na galáxia National Geographic, que versa 

sobre a natureza do devir-rosto nos processos midiáticos e suas reverberações na 

tecnocultura sob o prisma das audiovisualidades. 

 A partir da discussão de uma qualidade comunicacional virtual que se atualiza 

em imagens de rostos - ou algo que ocupa o lugar do rosto -, que dura no tempo e 

conserva na memória toda potencialidade daquilo que se quer reconhecer como 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na linha de pesquisa Mídias e 

Processos Audiovisuais. Mestre em Ciências da Comunicação pela mesma universidade, na linha de pesquisa 

Midiatização e Processos Midiáticos. Graduado em Jornalismo e especialista em Fotografia. 
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singular, busquei construir o conceito de rosticidade. A proposta foi fundamentada nas 

bases epistemológicas e nos princípios teórico-metodológicos encontrados no 

pensamento de Bergson (1999, 2005, 2006), especialmente nos conceitos de duração, 

memória, percepção, consciência e imagem. 

 Fundamentais também foram as expropriações dos conceitos de Benjamin 

(1984, 1989, 1994), Deleuze (2009), Canevacci (1998), Balázs (2003) e Benso (2015), 

que se dedicaram ao rosto enquanto imagem especial que norteia experiências sensoriais 

e memoriais. A rosticidade é uma tendência virtual do rosto que muda de natureza 

constantemente, diferenciando-se de si e de outros rostos. Sendo assim, parti da 

invenção (sic) do problema através da intuição bergsoniana para propor as seguintes 

questões: como e o que a rosticidade da National Geographic comunica sobre a 

rosticidade da tecnocultura? Ou ainda, mais especificamente: O que estes devires rostos 

dizem sobre a tecnocultura contemporânea? Ou, redigindo de outra forma: Como e o 

que a rosticidade comunica sobre a tecnocultura? Ou mais especificamente, levando em 

consideração a escolha dos observáveis: Como e o que a rosticidade da National 

Geographic comunica sobre a rosticidade da tecnocultura? 

  Para oferecer soluções, desenvolvi um método que foi se estabelecendo no 

próprio andamento da investigação. Fiz apontamentos sobre ethicidades midiáticas  

(KILPP, 2003; 2010) com base em cartografias de elementos que, de outra maneira, 

permaneceriam discretos no fluxo comunicacional e compus relações, antes não 

percebidas, a partir daquilo que me pareceu estranho ou estrangeiro, para 

posteriormente produzir os empíricos através de múltiplas cartografias. Constituí, assim, 

mapas dinâmicos, ao formar constelações de fragmentos aparentemente desconexos.  

 Ao final, dentre outras considerações, propus que as fisionômicas da National 

Geographic se transformam com o tempo, mas seu rosto continua expressando uma 

rosticidade singular que a faz ser o que é. Suas atualizações em forma de imagens-rosto 

são as marcas visíveis desta rosticidade atualizada. A rosticidade em si não se deixa 

apreender, apenas deixa seus rastros. O rosto é uma imagem de síntese e a rosticidade é 

o conjunto dessas sínteses que duram no tempo e se engendram na memória. 

  

A rosticidade da tecnocultura na galáxia National Geographic 

A National Geographic enuncia seus sentidos e cria seus mundos. Hoje, a marca refere-

se a um conglomerado midiático gigantesco que, além de seu periódico principal, a 

National Geographic Magazine, possui muitas outras publicações, filmes e 

documentários, programas de televisão e rádio, canais de TV a cabo, plataformas na 

web e mais uma série de produtos que se transformam e se renovam constantemente, de 
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modo que é difícil até mesmo dimensionar a extensão de seus tentáculos. Tudo isso sob 

a responsabilidade de sua mantenedora, a National Geographic Society. Não restam 

dúvidas, portanto, de que se trata de uma instituição midiatizada que viabiliza a 

circulação de uma infinidade de conteúdos e que atua na oferta de sentidos a cerca de 

700 milhões de pessoas ao redor do globo mensalmente, segundo seus próprios 

números.  

 A National Geographic Society parece ter reinventado e multiplicado suas 

fisionômicas ao longo do tempo, talvez por isso tenha garantido sua existência como 

dispositivo midiático com tamanha abrangência temporal e territorial. É precisamente 

nesta perspectiva que tomo, em meio à totalidade do universo midiático, a National 

Geographic como uma galáxia privilegiada para constelar imagens-rosto que no 

fornecem pistas sobre o modo de ser da rosticidade na tecnocultura. Por outras palavras, 

se existe uma rosticidade tecnocultural geral, implicada no modo como a comunicação 

oferece sentidos às coisas do mundo através de tecnoimagens midiatizadas, podemos 

inferir que ela dura virtualmente nos rostos-imagens da National Geographic que, por 

seu turno, tem sua própria rosticidade singular.  

 Se tecnocultura é um devir cultural no qual o avanço da técnica fez e faz surgir 

outros modos de ser e agir no mundo, engendrando uma ambiência que imprescinde dos 

meios técnicos para existir, como proponho, a National Geographic se apresenta como 

um dispositivo através do qual as pessoas “vêem” o mundo através das lentes da 

tecnociência, atravessado por interesses políticos e comunicacionais. Poderíamos dizer 

inclusive que a história da National Geographic confunde-se com o período no qual 

ocorreram as mais acentuadas transformações tecnoculturais. Isto significa dizer que a 

National Geographic é parte importante da memória da tecnocultura. 

 No intuito de conhecer a história da instituição através de suas imagens, sugeri, na 

esteira de Benjamin (2006), “dar às datas a sua fisionomia”. Para tanto, propus um 

estudo das fisionômicas da galáxia National Geographic que considero mais relevantes 

a fim de cartografar suas molduras e moldurações e discutir de que forma engendram as 

imagens-rosto, quais sejam: fisionômicas fotográficas, fisionômicas televisivas, 

fisionômicas web, fisionômicas impressas e fisionômica da National Geographic 

Magazine. Em determinado momento da pesquisa, percebi que era importante  

problematizar os desdobramentos midiáticos da organização para compreender a 

pluralidade de rostos que atualizam sua rosticidade. Na próxima sessão do texto, irei 

tratar de marcas da rosticidade da National Geographic deixadas por suas fisionômicas 

televisivas.  
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Fisionômicas televisivas da National Geographic 

Na década de 1960, a National Geographic Society, através de sua revista e de outros 

produtos como mapas, livros e filmes, tinha se tornado uma gigantesca instituição 

midiática e contava já com mais de três milhões de membros. Impulsionada pelo 

aumento da popularidade de seus tentáculos comunicacionais, a instituição viu no 

advento da TV em cores a plataforma perfeita para difundir suas realizações à toda a 

nação através de documentários.   

 Programas especiais da National Geographic passaram a ser transmitidos na tevê 

por meio de parcerias firmadas com as maiores redes de televisão aberta dos Estados 

Unidos. Inicialmente, a partir de 1965, os documentários eram transmitidos pela 

Columbia Broadcasting System (CBS). Depois, em 1973, mudaram para a American 

Broadcasting Company (ABC). Em 1975, passaram a ser exibidos por uma grande rede 

de televisão educativa, a Public Broadcasting Service (PBS), resultando em uma 

consistente relação que iria durar até 1995, quando os programas voltaram para a 

televisão comercial na National Broadcasting Company (NBC). Em 1998, com base no 

projeto de internacionalização e com o aumento da oferta de TV a cabo, a instituição 

lança seu próprio canal, o National Geographic Channel, que passou a operar primeiro 

internacionalmente na Europa, Austrália e América Latina e só depois nos Estados 

Unidos, em 2001. 

 "Americans on Everest" (Americanos no Everest) foi ao ar na CBS no dia 10 de 

setembro de 1965, e consistiu no primeiro especial da National Geographic para a 

televisão. Narrado por Orson Welles, o programa recebeu os maiores índices de 

audiência da época no gênero documentário, segundo Jenkins et al. (2008, p. 55).  

 A National Geographic Magazine havia construído sua fama atrelada aos feitos 

de heróis nacionais do passado, intrépidos exploradores que se dispuseram a arriscar 

suas vidas para chegar aos lugares mais inóspitos do planeta, como Robert Peary, que 

perdera as pontas dos dedos em sua jornada na conquista do Polo Norte em 1907, antes 

dos alemães e dos franceses. Mas os documentários feitos para a televisão contribuíram 

para o surgimento de novas figuras heróicas no imaginário tecnocultural estadunidense, 

outras ethicidades midiáticas. Pesquisadores de ramos especializados da ciência 

explicavam em detalhes os rumos de suas pesquisas, dentro da sala de estar do 

espectador. Figuras carismáticas como a jovem primatóloga britânica, Dra. Jane 

Goodall, que se estabelecera na selva de Gombe, na Tanzânia, para estudar a vida social 

e familiar de um grupo de chimpanzés. Os resultados apresentados pela Dra. Goodall 

contribuíram para o avanço do conhecimento sobre a capacidade de aprendizagem, de 

raciocínio e de cultura dos primatas. 
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 O segundo programa, “Miss Goodall and the wild chipanzees”, traduzido como 

“Senhorita Goodwall e os chimpanzés selvagens”, foi ao ar em 22 de dezembro, 

coincidindo com a capa da edição da National Geographic Magazine daquele mês, que 

veio com uma tarja vermelha transversal, na parte inferior, convidando os leitores a 

assistir a transmissão. Neste sentido, pode-se afirmar, com base nos conteúdos que 

foram reproduzidos tanto na tevê como nos artigos para a revista, que havia nos 

primeiros anos uma produção conjunta dos programas de tevê e das reportagens do 

magazine. A National Geographic Society aproveitou seu desenvolvido e profícuo 

esquema de promoção de pesquisas científicas e exploração do espaço geográfico, que 

gerava o conteúdo da revista, para aumentar o leque da oferta midiática. Criou assim, 

uma espécie de crossmedia, mesmo antes de existirem as mídias em plataformas 

digitais.  

 No dia da apresentação do especial “Voyage of Brigantine Yankee”, traduzido 

como “Viagem do bergantin Yankee”, em 11 de fevereiro de 1967, o público pôde ouvir 

pela primeira vez a fanfarra de trompetes que se tornaria a assinatura da National 

Geographic na televisão, uma imagem-rosto sonora que ainda hoje evoca as lembranças 

dos espectadores daquele período. O bergantin Yankee foi um barco a velas, fabricado 

antes da Primeira Guerra Mundial, que, conduzido pelo seu capitão, Irving Johnson, 

percorreu o globo quatro vezes em onze anos tendo sido tema de diversos artigos e uma 

capa na National Geographic Magazine. O documentário narra, de forma poética, a vida 

da embarcação que, vendida para um empresa de turismo, acabou seus dias encalhada 

em um coral de recifes. 

 Quando o documentário “Amazon” (“Amazônia”, em português) foi ao ar, em 

fevereiro de 1968, 35 milhões de pessoas o assistiram. O programa manteve o maior 

índice de audiência na televisão estadunidense durante duas semanas (JENKINS et al., 

2008, p. 54). Inicialmente, foram produzidos e transmitidos quatro especiais para a TV 

por ano. Estes primeiros programas tornaram-se lendários, pois serviriam como 

referência para um tipo de documentarismo geográfico que tematiza o meio natural e 

suas interrelações com o homem e suas instituições: ciência, história, ecologia, 

tecnologia, etc. O aparecimento da National Geographic na televisão aberta tornou a 

instituição ainda mais conhecida do grande público estadunidense. Através do 

audiovisual, foi possível atingir estratos da população que não tinham em seus 

horizontes a perspectiva de se associarem como membros da NGS para receber as 

revistas em casa. Todavia, pode-se considerar que os programas de TV também 

impulsionaram um vertiginoso aumento dos membros da Society e da circulação da 
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publicação neste mesmo período (pulou de 4,5 milhões em 1965 para quase 11 milhões 

em 1980).  

 Em busca de vestígios das origens humanas, desde 1959, o casal de 

paleoantropólogos Louis e Mary Leakey faziam escavações no desfiladeiro de Olduvai 

na Tanzânia com o apoio da National Geographic Society. Ao encontrarem os vestígios 

fósseis de um homo habilis de 1,8 milhão de anos, puderam sustentar empiricamente a 

tese do Dr. Leakey, de que o surgimento da raça humana é muito anterior do que se 

pensava. Através de fragmentos de ossos e ferramentas de pedra que pertenciam aos 

hominídeos, encontrados juntamente como ossos de animais já extintos, apontaram que, 

provavelmente, o humano tenha surgido na África. A descoberta do casal foi ao ar no 

especial “Dr. Leakey and dawn of man” (Dr. Leakey e a origem do homem”) no dia 5 

de novembro de 1966. 

 Em abril de 1966, foi transmitido o especial “World of Cousteau” que mostrou, 

pela primeira vez na televisão, imagens do fundo do oceano. Poucas figuras 

conseguiram mobilizar tanto o imaginário tecnocultural quanto o oceanógrafo francês 

Jacques Cousteau. Visionário e obstinado, Cousteau criou, juntamente com Émile 

Gagnan, o Aqua-lung, o primeiro equipamento de mergulho que permitia a respiração 

subaquática. A bordo do seu famoso barco Calypso (construído durante a Segunda 

Guerra e adaptado para expedições científicas, equipado com um laboratório móvel), ele 

explorou as profundezas de rios, mares e oceanos, produzindo sua própria série de 

documentários. Cousteau também criou um tipo de veículo de mergulho que lhe 

permitiu inovar as técnicas de filmagem em águas profundas. O explorador era pouco 

conhecido na França quando recebeu o financiamento da National Geographic para suas 

pesquisas de campo. Ao longo de anos, ele contribuiu com a Society produzindo artigos 

para a revista e documentários.  

 Mesmo com o passar dos anos e a mudança de emissoras, os documentários 

continuaram seguindo o mesmo padrão técnico e estético inventado na década de 1960. 

No entanto, alguns assuntos passaram a ser trabalhados com o foco nas imagens em 

movimento, mesmo que uma boa parte dos trabalhos continuassem a serem feitos a 

partir dos projetos de pesquisa e exploração que alimentavam as reportagens da revista. 

Os programas produzidos para a televisão apresentam uma linguagem mais fácil e um 

caráter mais didático do que os artigos. Uma certa estética das imagens e a escolha de 

temas que poderiam interessar o maior número de espectadores possível foi 

fundamental para que os documentários se destacassem como instrutivos e artísticos. 

  A partir da década de 1970 até o final de anos 1990, a produção ficou 

concentrada em dois grandes eixos temáticos: paisagens exóticas e suas populações e 
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animais selvagens. Do primeiro eixo, fazem parte programas como “The Desert 

Bushmen of the Kalahari” (Os bosquímanos do deserto do Kalahari) de 1973, “Baka, 

people of the florest” (Baka: o povo da floresta), exibido em 1989 e “The Mexicans: 

through their eye” (Os mexicanos: através do olhar deles), de 1992. Do segundo grupo, 

muito relacionado com a causa ambientalista que começou a fazer parte do discurso da 

National Geographic Society, pode-se destacar: “The great whales” (As grandes 

baleias), de 1978, “Polar bear alert” (Alerta do urso polar), que foi ao ar em 1982, e 

“Reflections on elephants” (Reflexões sobre os elefantes), apresentado em 1994. Houve 

algumas exceções, relacionadas ao tema dos avanços científicos, como o documentário 

“The incredible machine” (A incrível máquina), de 1975, que retrata o corpo humano 

em detalhes através de tecnoimagens e “The explorers: a century of discovery” (Os 

exploradores: um século de descobertas) que narrou a história dos exploradores da 

própria National Geographic Society por ocasião do seu centenário, indo ao ar em 

outubro de 1988. 

 Com a consolidação do mercado de televisão por assinatura nos EUA no início 

da década de 1980, a National Geographic Society passou a apresentar, em abril de 

1985, um programa todos os domingos, das 17h às 20h, na rede de TV a cabo 

Nickelodeon: o National Geographic Explorer. Consistiu em um formato mais flexível 

em relação aos apresentados na televisão aberta, denominado pela própria instituição 

como uma revista eletrônica, no qual apresentadores ancoravam o mix de atrações de 

cada edição, contendo de cinco a dez documentários curtos produzidos não apenas pela 

Society, mas também pela British Broadcasting Corporation (BBC), pela Australiam 

Film Commission e por realizadores independentes em parceria, com cerca de 30 

instituições como museus, zoológicos e universidades. O Explorer foi transmitido na 

TV a cabo por 24 anos, tendo mudado de canal por três vezes durante este período, até 

ser incorporado ao National Geographic Channel em 2004. Pode-se dizer que foi um 

programa experimental da NG e pode ser considerado um produto de transição para 

uma outro estágio da televisão produzida pela instituição.  

 Em setembro de 1997, a National Geographic Society lançou seu próprio canal 

de televisão a cabo, o National Geographic Channel (conhecido comercialmente como 

NatGeo). A primeira versão do NatGeo foi fruto de um empreendimento conjunto entre 

a National Geographic Television, a Fox Entertainment Group e a NBC. No primeiro 

ano, foi disponibilizado ao Reino Unido, Irlanda, Escandinávia e Austrália e, no ano 

seguinte,  expandido para países da Ásia. O primeiro país a receber o canal na América 

Latina foi o Brasil, iniciando as transmissões em primeiro de novembro de 2000. 
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Segundo Rubin (2000), o Brasil teria servido de cobaia porque a versão brasileira da 

revista foi bem aceita pelos consumidores.  

 Nos Estados Unidos, a partir de uma joint venture da National Geographic 

Television & Film com a Fox Cable Networks, o NatGeo foi lançado em 12 de janeiro 

de 2001. O acordo seria de que a National Geographic Society forneceria a produção de 

material através de suas fontes, incluindo alguns dos mais renomados cientistas e 

documentaristas do mundo e a extensa biblioteca de imagens, enquanto que a Fox 

entraria com sua expertise em gerenciamento de televisão, experiência em vendas, 

distribuição, marketing e publicidade. De acordo com Seidman (2015), em fevereiro de 

2015, o NatGeo estava disponível para aproximadamente 86.144.000 famílias com 

acesso à televisão por assinatura, cerca de 74% das famílias com televisão nos Estados 

Unidos. Atualmente, o canal é propriedade da National Geographic Partners e está 

disponível em 25 línguas, chegando a cerca de 160 milhões de residências em 143 

países.  

 O NatGeo se propõe a transmitir conteúdos produzidos pela National 

Geographic e outras empresas parceiras desde que estejam de acordo com a política 

editorial da Society. Na programação, se encontram essencialmente séries de não ficção 

com temas relacionados à natureza selvagem, pesquisas científicas, exploração do 

cosmos, particularidades culturais e comportamentais, história, avanços tecnológicos... 

Recupera-se alguns elementos das abordagens tradicionais da National Geographic 

Magazine, com muitas imagens “extraordinárias”, temperadas com uma boa dose de 

entretenimento para a família.  

 A NGS é ainda responsável por canais adicionais que ampliaram o mix de 

ofertas internacionais. Em janeiro de 2006, foi lançado, em Hong Kong, o Nat Geo 

Wild, ou simplesmente NGW. Como o próprio nome sugere, tem como foco a exibição 

de programas que tematizam a vida selvagem e história natural. Pouco tempo depois, o 

Nat Geo Wild foi lançado em países da Europa e da Ásia, chegando à América Latina 

em 2009 e aos Estados Unidos em 2010. No Brasil, o Nat Geo Wild foi disponibilidado 

pelas operadoras de TV a cabo somente em alta definição (HD), a partir de 2010. Em 

pequenas operadoras da América Latina, o Nat Geo Wild foi substituído pelo Nat Geo 

Music, um canal que exibe videoclipes de música alternativa com foco em letras e 

ritmos culturais. Este canal iniciou suas transmissões na Itália em outubro de 2007 e se 

disseminou para o resto do mundo.  

 Há também canais para públicos específicos como o Nat Geo Mundo, 

transmitido em espanhol para alguns países da América Latina e o Nat Geo Adventure, 

criado em 2007 para uma audiência mais jovem, dedicado a uma programação 
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relacionada à vida ao ar livre, viagens de aventura, esportes radicais, sobrevivência em 

ambientes selvagens, etc. O Nat Geo Adventure foi substituído, em 2013, pelo Nat Geo 

People, incorporando programas dedicados a histórias de pessoas e culturas 

consideradas interessantes. Ao analisar a programação de alguns dos canais citados, 

percebi que há muitas peculiaridades em cada país, mesmo que o nome do canal 

permaneça o mesmo e que alguns programas sejam também os mesmos. O Nat Geo 

People em países da Ásia e Oriente Médio, por exemplo, tem como viés a apresentação 

de uma programação voltada a um estilo de vida cosmopolita, apresentando temas como 

culinária, arquitetura, viagens e hábitos culturais ocidentais. Já o mesmo canal, em 

países da Europa, reproduz uma programação muito parecida com o canal principal, o 

Nat Geo, indicando um movimento de adequação dos produtores a seus públicos-alvo. 

 

Canais Nat Geo: entre a Society e a Fox, quem moldura quem?  

Em 9 de setembro de 2015, a National Geographic Society anunciou em seu website 

que chegara a um acordo com a 21st Century Fox para expandir a parceria iniciada em 

1997, quando a National Geographic Channels International (rede de canais de TV a 

cabo) foi lançada sob o controle operacional da Fox. A nova joint venture, chamada de 

National Geographic Partners, passou a controlar todas as operações de mídia da 

Society, incluindo: os canais de televisão; a National Geographic Magazine e demais 

revistas da marca; a National Geographic Studios; a National Geographic Maps, a 

National Geographic Books e Home Entertainment, a National Geographic Creative; 

mídias voltadas ao público infantil; plataformas de mídia digital e social; além de outros 

ativos como: viagens de expedição, entretenimento baseado em localização, eventos, 

vendas de arquivos, catálogos, licenciamento, merchandising e comércio eletrônico.  

 A 21st Century Fox pagou 725 milhões de dólares à National Geographic 

Society pela participação majoritária na parceria, tornando-se proprietária de 73% do 

negócio. O restante, 27%, continuam sobre o controle da National Geographic Society. 

Apesar disto, o acordo prevê que ambas as organizações dividirão de forma igualitária a 

estrutura de governança compartilhada, tendo o mesmo número de representantes no 

conselho administrativo e alternando o controle da presidência anualmente. Na prática, 

a parceria separou os meios de comunicação (que passaram a ter fins lucrativos) da 

National Geographic Society, que continua a ser uma instituição sem fins lucrativos, 

aumentando sua dotação anual para cerca de 1 bilhão de dólares (quatro vezes mais do 

que a média dos últimos anos, que girava em torno de 225 milhões de dólares). O plano 

da National Geographic Society prevê que os recursos adicionais permitam um maior 

investimento nos projetos de pesquisa científica e educacionais, além da criação do 
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Centro Nacional de Educação Grosvernor (dedicado ao aprimoramento do 

conhecimento geográfico voltado ao high school) e o estabelecimento de Centros de 

Excelência em Cartografia, Jornalismo e Fotografia (que fomentarão inovações nestas 

áreas).  

 Representantes da National Geographic e da Fox vieram a público dizer que o 

acordo trará maior estabilidade financeira para os produtos de mídia e que o aporte 

financeiro permitirá à Society expandir seu trabalho voltado às pesquisas científicas, 

exploração e educação. O acordo aconteceu em um momento em que as organizações 

midiáticas estão sofrendo os impactos do declínio de leitores de publicações impressas e 

estão buscando criar novos fluxos de receitas em plataformas digitais. As assinaturas da 

National Geographic Magazine caíram de um pico de 10,8 milhões em 1989 para cerca 

de 4 milhões em 2015, reduzindo também expressivamente as receitas publicitárias 

vinculadas à publicação. De acordo com Parker (2015, tradução minha
3
), Jane 

Lubchenco, membro do conselho da National Geographic, teria dito que: “A National 

Geographic dificilmente tem ficado imune a essas forças do mercado e seu modelo de 

negócio anteriormente bem sucedido está em risco”. A ideia é assegurar que a marca 

National Geographic continue sendo uma líder global do segmento de “documentarismo 

científico visual” expandindo cada vez mais seu conteúdo (fotodocumentarismo, 

documentários, séries e notícias) em plataformas audiovisuais que combinem impressos, 

fotografia, televisão, vídeo e web. 

 O processo, no entanto, não se desenvolveu de forma fácil nem sem 

controvérsias. Muitos consumidores puristas da marca, funcionários e ex-funcionários 

manifestaram surpresa, preocupação e/ou decepção com a potencial influência negativa 

de Rubert Murdoch no futuro da instituição, considerada como “quase sagrada” no 

imaginário estadunidense. Apesar de boa parte dos colaboradores que produzem as 

imagens e histórias que mantêm a reputação da National Geographic Society estarem 

esperançosos de que a parceria irá proporcionar um fundo de investimento para 

expedições caras e ambiciosas, alguns se posicionaram de forma firme e clara contra 

qualquer intervenção na política da organização. O fotógrafo veterano da National 

Geographic Magazine, Brian Skerry, declarou à jornalista Tafline Laylin (2015, 

tradução minha
4
) do The Guardian: “A integridade do pessoal e dos contribuintes está 

acima da censura. Nós não somos o tipo de pessoas que faz o que não quer fazer. Se as 

                                                 
3 National Geographic has hardly been immune to these market forces, and its previously successful business model 

has been at risk. 
4 The integrity of the staff and contributors is above reproach. We aren‟t the kind of people to do what we don‟t want 

to do. If things went south, we wouldn‟t work here anymore. If we were told to dumb down the science, I don‟t think 

that‟s going to fly. Disponível em: <https://www.theguardian.com/media/2015/sep/16/national-geographic-21st-

century-fox-merger-rupert-murdoch>. Acesso em: 03 jan. 2017. 

https://www.theguardian.com/media/2015/sep/16/national-geographic-21st-century-fox-merger-rupert-murdoch
https://www.theguardian.com/media/2015/sep/16/national-geographic-21st-century-fox-merger-rupert-murdoch
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coisas fossem para o sul [direção não desejada], não trabalharíamos mais aqui. Se nos 

dissessem para baixar a ciência, eu acho que a coisa decolaria”. Ainda no mesmo artigo 

do The Guardian, Laylin (2015, tradução minha
5
) cita a declaração indignada do 

assinante David Edwards:  

 

Eu não vou renovar a minha assinatura, acho isso altamente repulsivo. Muito 

honestamente, Rupert Murdoch é inerentemente mau, assim como suas 

organizações de 'notícias', que se dedicam à blasfêmia e propaganda de extrema-

direita. Pensar ou dizer que ele não tem uma agenda para a NG é ingênuo na 

melhor das hipóteses, e intelectualmente desonesto, na pior das hipóteses. 
 

 Estas duas declarações refletem o quanto os principais produtores de conteúdo 

(cientistas, fotógrafos, documentaristas, redatores, designers...) e consumidores assíduos 

exercem agência no modo de agir midiático da National Geographic Society. Tal 

agenciamento não pode ser ignorado pela diretoria da recém fundada National 

Geographic Partners, tanto que James Murdoch (filho mais novo de Robert Murdoch), 

CEO da 21st Century Fox, prevendo a onda de desaprovação, teria declarado, na 

primeira reunião do conselho administrativo, de acordo com Parker (2015), que as 

mudanças seriam mínimas, enfatizando seu compromisso com a integridade e 

autonomia editorial das mídias da National Geographic. Tal declaração foi endossada 

por Declan Moore, eleito como o primeiro diretor geral da Partners, representando a 

Society: “Eles [Fox] não estão no negócio de se intrometer”. [...] “Eles têm grande 

respeito pela marca [National Geographic] (PARKER, 2015, tradução minha
6
)".  

 De maneira geral, os diversos canais de TV a cabo da National Geographic, 

independentemente do nome do canal ou do país onde é transmitido, compartilham em 

parte dos mesmos programas, que são moldurados por cada parceiro em cada país e 

complementados, em alguns casos, com programação local. Peguemos ao acaso a grade 

de programação de uma semana qualquer do Nat Geo Brasil (Figura 1). Perceberemos 

que não há nenhum documentário no estilo dos apresentados nos antigos especiais de 

TV. No entanto, a grade é composta pelos horários e títulos das séries exibidas em 

capítulos diários. Neste sentido, pode-se dizer que o National Geographic Channel é, de 

fato, moldurado pela Fox (reconhecida pelas suas séries) desde a sua estréia na televisão 

por assinatura. Pode-se inferir que o formato série (adotado hoje por grande parte dos 

programas de outros canais de documentários como Discovery e History Channel) é 

voltado à fidelização do espectador, já que instiga um acompanhamento dos diversos 

                                                 
5 I will not be renewing my subscription, I find this highly repulsive. Quite honestly, Rupert Murdoch is inherently 

evil, as are his „news‟ organizations, which are dedicated to far-right blasphemy and propaganda. To think or say he 

does not have an agenda for NG is naive at best, and intellectually dishonest at worst. 
6 They‟re not in the business of meddling [...] They‟ve got great respect for the [National Geographic] brand. 
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episódios, diz respeito sobretudo sobre uma padrão técnico e estético que se conforma a 

um determinado modelo de negócio  

 Se prestarmos atenção à grade, perceberemos que a maioria dos programas são 

apresentados diversas vezes por semana, tratando-se de episódios em sequência. 

Geralmente, os programas têm duração de 30 minutos a 1 hora e certos episódios de  

séries são exibidos mais de uma vez na semana, em horários alternativos. Há programas 

que obedecem a uma grade de horários mais estruturada (molduras mais sólidas), como 

o Top 5 com Richard Rasmussen [porção da programação local, apresentado por um 

biólogo brasileiro que viaja a várias partes do mundo em busca de espécies da vida 

selvagem], exibido de terça a sexta-feira a partir das 18h25 ou 18h50. Há outros 

programas que mudam de horário na grade de um dia para o outro (molduras flexíveis). 

Todos os dias, o horário das 7h às 9h é vendido para publicidade, sendo que, no período 

em que se realizou as análises, foi ocupado pela Polishop para anunciar seus produtos. 

Pode-se dizer que este último horário configura o tempo mais sólido do Nat Geo Brasil, 

embora seu conteúdo publicitário não esteja explicitado na grade, também faz parte dos 

“panoramas televisivos” (KILPP, 2003), pois, como todos os programas e promos, 

compõe a programação e faz parte da experiência do fluxo televisivo.  

 Os programas exibidos nos canais da National Geographic têm abrangência 

mundial, como a série Origens - A Evolução Humana, que estreou no Brasil no 

domingo, dia 02/04/2017 às 22h50. O programa é o mesmo em nosso país, nos EUA e 

na França, sendo apenas traduzido para a língua local quando vai ao ar em lugares onde 

não se fala o inglês. O que não significa falta de molduras e moldurações próprias de 

cada região, como fica evidente nas diferentes formas de dar visibilidade às chamadas 

nos websites do canal em cada país.  
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 O que vemos aqui, portanto, são ethicidades televisivas (KILPP, 2003) 

enunciadas pelas instâncias produtoras da National Geographic a nível mundial, 

corroborando a tese de Canevacci (1998) de que há um projeto de “aculturação 

planetária” relacionado às condições históricas modificadas nas quais as novas 

tecnologias de produção e recepção, a dilatação transcultural do mercado de mídia e 

uma nova ambiência tecnocultural torna cientificamente relevante pesquisas de 

comunicação da cultura visual reprodutível na esfera global. 

 

 

Proposições de finalização 

Minhas cartografias indicam que há determinados sentidos ético-estéticos enunciados 

por imagens-rosto que se constituem como traços marcantes da rosticidade da National 

Geographic. Tais sentidos não são simplesmente impostos verticalmente: produtores e 

consumidores exercem agência no modo de agir midiático da National Geographic, 

como ficou evidenciado nas declarações do fotógrafo Knell e do assinante Edwards ao 

The Guardian, ao se posicionarem radicalmente contrários a qualquer possível mudança 

editorial por conta da venda da 73% das mídias da National Geographic à Fox.   

Figura 1 - Grade de horário semanal do canal de TV por assinatura  

Nat Geo Brasil - de 02 /04/2017 à 08/04/2017.  
 

 

Fonte: Website do Fox Brasil. Disponível em: <foxplaybrasil.com.br>.  

Acesso em: 02 abr., 2016. 
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 As fisionômicas televisivas da National Geographic, através de seus 

documentários especiais veiculados nos principais canais de TV aberta inseriram-na de 

vez na cultura de massa estadunidense a partir de 1965. Miss Goodwall, Dr. Leakey e 

Jacques Cousteau foram alguns nomes que contribuiriam para o surgimento de novas 

figuras heróicas no imaginário da nação. No entanto, foi a abertura dos canais de TV a 

cabo e sua parceria com a Fox que levou seu rosto a ser conhecido mundialmente, 

indicando um movimento de adequação dos produtores a seus públicos-alvos. As 

análises da programação indicaram que, apesar de respeitadas as peculiaridades de cada 

país onde vão ao ar os programas, há uma foxialização da NG no que concerne à 

produção e exibição das mesmas séries que, em última instância, servem a um projeto 

de aculturação planetária em que as novas tecnologias e a dilatação do mercado 

transnacional de mídia configuram outra fase da midiatização. 

 A questão que se coloca aqui é quem estaria moldurando quem? Enquanto os 

milhões da Fox, que impulsionam a dotação, são bem vindos, uma guinada na linha 

editorial causa pavor em produtores e consumidores. Eu ousaria propor que não haveria 

como a 21st Century Fox transformar drasticamente a curto e médio prazos a forma 

como a National Geographic enuncia suas ethicidades. Uma das respostas alternativas 

que ofereço está explicitada nas declarações do fotógrafo, Skerry, e do assinante, 

Edwards: há determinados sentidos ético-estéticos comunicados entre produtores e 

consumidores que compartilham de um mesmo imaginário tecnocultural que faz a 

National Geographic Society ser o que é. Que dão rosto a instituição.  

 Não me parece que estes atores estejam dispostos a abrir mão destes sentidos. A 

segunda resposta alternativa que ofereço está diretamente ligada à primeira e diz 

respeito a considerarmos que, se há uma rosticidade da National Geographic que dura 

no tempo, como proponho, suas atualizações estão fortemente relacionadas com 

determinadas ethicidades políticas, científicas e comunicacionais. Se por um lado, pode-

se falar que, do ponto de vista das ethicidades comunicacionais enunciadas por 

molduras e moldurações, há uma foxialização da National Geographic, por outro lado, 

não me parece que a Fox tenha a capacidade, apesar do poder econômico, de mobilizar 

sentidos identitários políticos nacionais e históricos como a National Geographic 

Society tem, tampouco de manter a credibilidade de enunciar ethicidades científicas, 

pois não dispõe nem das materialidades, nem da memória que constitui este domínio. 
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