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Resumo : 
 
O artigo constitui uma análise sobre o caráter mercadológico da página Ciência em Ação, 
veiculada por um dos maiores meios de comunicação impressos da região Norte, o Diário 
do Pará. Procura-se, através de uma análise de discurso, com base em autores como 
Foucault, levantar o paradoxo entre a que a página se propõe, que é divulgar as pesquisas 
científicas da Amazônia, e o que pratica: a utilização do espaço de visibilidade social para a 
autopromoção das Instituições de Ensino Superior. 
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As empresas imersas na sociedade contemporânea, na concorrida disputa por 

consumidores fiéis, não medem esforços para investir em imagem institucional. Na corrida 

do capitalismo, vence quem melhor conseguir expor ao público investimento na questão 

ambiental, preocupação com o futuro apostando no desenvolvimento sustentável e 

valorização da responsabilidade social, e o prêmio é maior para os que alcançarem a 

visibilidade social nos meios de comunicação. Para algumas empresas, esses são pontos 

provocadores de preocupação, para outras, não mais que estratégias de marketing. 

No jornal “Diário do Pará”, esse contexto também se faz presente. Desde 2004, os 

reitores de seis Instituições de Ensino Superior do Estado do Pará (UFPA, UEPA, UFRA, 

Unama, Cesupa e Cefet) selaram um acordo com a diretoria do meio de comunicação 
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impresso para cederem, todas as quintas-feiras, uma página do primeiro caderno para 

matérias de cunho científico, como forma de incentivar a divulgação das pesquisas 

científicas produzidas nos muros dessas instituições.  

A publicação de pesquisas científicas sempre foi deficitária no Estado e, agora, por 

mais que haja uma proposta que veio com a intenção de amenizar o problema, a questão 

não se resolveu.  Uma questão a se levantar a respeito dessas matérias divulgadas pelas IES 

é o fato de que as empresas eventualmente utilizam o espaço, que deveria ser para divulgar 

suas pesquisas, para publicar e solidificar espaço no mercado; usam a página “Ciência em 

Ação” como uma estratégia mercadológica. É comum, no espaço, matérias referentes à dita 

responsabilidade social e ao desenvolvimento sustentável, ligados à autopromoção das 

instituições. É a “Ciência em Ação” de venda. 

As empresas fazem parte de um mercado simbólico, de idéias, cujas lógicas de 

produção, circulação e consumo norteiam produtos bem peculiares: os discursos. A 

imprensa destaca-se como produto desse mercado sugestivo, em que o poder é medido, 

agora, pela ordem do simbólico. Nesse contexto, o espaço dos meios de comunicação (e 

como não poderia ser diferente, o dos jornais) tornou-se campo de disputa por visibilidade. 

Nesse sentido, as instituições, inclusive as de ensino, que em tese deveriam correr à 

margem dessa ordem, não abrem mão desses espaços para tornarem públicas suas 

produções.  

A estratégia de marketing é notória, quando se percebe que no newsmaking3 da página 

Ciência em Ação, a noticiabilidade é medida não pelo grau de interesse social, mas pela 

visibilidade institucional, que está envolvida em uma rede de negociações. Visto que, no 

conjunto de matérias, é perceptível a preocupação das empresas com a credibilidade de suas 

marcas. Por isso, muitas das matérias não têm nem uma relação com ciência, com 

pesquisas, mas denotam o investimento das empresas em responsabilidade social e em 

desenvolvimento sustentável. É uma propaganda disfarçada de texto jornalístico que, 

segundo Paulo Nassar, traz sucesso garantido e retorno lucrativo. A partir dessa idéia, 

percebe-se que, 
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 “O cotidiano nos mostra que a linguagem da propaganda é impotente e insuficiente 
para tratar da totalidade das tensões criadas nas relações entre empresas, consumidores 
e sociedade em geral (...) na mídia, as empresas estão sendo analisadas e cobradas por 

todos os lados (...) Os olhos da sociedade e dos consumidores querem ver o que move a 
empresa além do lucro” (Nassar, 1995). 

 
 As IES fazem da página Ciência em Ação um espelho da identidade de uma 

universidade perante o meio social, de maneira a fazer jus à imagem de que as instituições 

de ensino devem investir em produção de conhecimento associada ao bem-estar social e ao 

desenvolvimento sustentável. Uma característica da marca discursiva das matérias é o uso 

de termos que reafirmam tal idéia, como: “projeto beneficia comunidade”, 

“responsabilidade social voltada para o desenvolvimento sustentável”, “Unama ajuda a 

construir casas”. 

Com o surgimento da página, duas problemáticas se resolveram, o jornal “Diário do 

Pará”, que passa pela mesma deficiência de muitos outros do país, amenizou a preocupação 

com o quadro reduzido de jornalistas e as IES conquistaram uma arma contra a carência de 

espaço midiático para a divulgação de suas pesquisas científicas e afins. O jornal supre, 

semanalmente, uma página inteira sem precisar custear seus profissionais, visto que as 

matérias são integralmente produzidas pela assessoria de comunicação a qual o pesquisador 

responsável pertence. 

À primeira vista, este é o primeiro ponto comprometedor quanto à eficiência da 

página. A produção das matérias pela assessoria impede que sejam desenvolvidas críticas a 

respeito da pesquisa, seja pelo repórter, seja pela voz de outrem, uma vez que esse setor é 

diretamente comprometido com a instituição de ensino. Nos dias de hoje está instalada 

nessas dependências da repartição a autocensura, ou seja, já conhecendo a linha da 

instituição de trabalho, o jornalista automaticamente se priva de estabelecer qualquer tipo 

de questionamento.  

Como um gatekeeper4, o jornalista não expõe as informações que se referem às 

dificuldades que o pesquisador teve ao longo de seu estudo, sejam elas financeiras ou 
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burocráticas. Nesse sentido, a informação repassada ao leitor é polarizada, parcial e com 

tons de propaganda institucional, perdendo assim uma parcela de credibilidade e 

descaracterizando-se como matéria jornalística por não apresentar todos os aspectos que 

envolvem o assunto. É identificada então a primeira regularidade, que contrib ui para a 

definição da formação discursiva: o atrelamento do jornalista à instituição responsável pela 

pesquisa.  

No jogo polifônico 5, quando ele existe, as vozes que são escolhidas para “negociar” 

são sempre as que falam a favor do tema citado, concordam e elogiam. A heterogeneidade 

constituinte de qualificação explícita dos pesquisadores é uma marca perceptível dos 

discursos em questão, utilizando-se de adjetivos, vistos em expressões como “profissionais 

qualificados”, “nossa universidade participa de projetos grandes e ambiciosos” e “projeto 

de alto nível de sofisticação”.  

As vozes no embate discursivo manifestam as opiniões dos próprios pesquisadores, 

sem consultar profissionais da área não envolvidos na pesquisa, que seriam fundamentais 

para respaldar o caráter jornalístico das matérias e da própria pesquisa. Estas são, ainda, 

descontextualizadas de suas origens para serem inseridas em um novo contexto, isto é, para 

serem membros harmônicos do conjunto produtor de significação da página científica; o 

que Jameson chamou de “fragmentação de realidades”, visto que os valores-notícia deixam 

de relevar o significado dos acontecimentos quanto à evolução futura das situações. Não há 

o acompanhamento do caminhar das pesquisas. “A função informacional da mídia 

consistiria, portanto, em nos ajudar a esquecer, a funcionar como os próprios agentes do 

mecanismo de nossa amnésia histórica” (Jameson, 1993). 

 A página Ciência em Ação é uma amostra da relação do campo midiático com outros 

campos sociais. A organização de discursos textuais é dotada do que Julia Kristeva definiu 

como “intertextualidade externa” 6. Nesse caso, as relações discursivas permeiam o campo 

jornalístico e científico. “Tout texte est absorption et transformation d’un autre texte”7 

(KRISTEVA, 1969: 146). 

                                                 
5 Polifonia, para Bakhtin, é um jogo dramático de vozes "que torna multidimensional a representação e que, sem buscar 
uma síntese de conjunto, cria uma tensão dialética que configura a arquitetura própria de todo o discurso" (apud Silva e 
Cid, 1998). 
6 Julia Kristeva introduziu o termo intertextualidade no final da década de 60 para definir a ligação do texto com outros 
textos. 
7 Trad.: “Todo texto é absorção e transformação de um outro texto”.  



No que se refere à identificação da página como de responsabilidade das IES, isso se 

dá de uma forma enunciativa de pouco destaque e o leitor pouco observador acaba 

absorvendo as informações como produto da editoria do caderno. Por outro lado, a inserção 

dessa identificação, mesmo que pequena, isenta o “Diário do Pará” de eventuais equívocos 

científicos na divulgação das matérias. 

Outra questão é a ausência de uma linha editorial pré-determinada, ou de um acordo 

entre as IES que farão a publicação de uma determinada edição, fazendo com que haja 

excesso de divulgação de um determinado assunto, ou de uma determinada área, enquanto 

outras ficam ausentes ou deficientes.  

Uma regularidade peculiar é um pequeno texto situado abaixo do título da página, que 

em sua posição deveria funcionar como uma chamada para as matérias, mas não tem 

relação com nenhuma delas, destoando do conjunto. Alguns dos textos, inclusive, denotam 

temas de pesquisas que não são da região e tampouco das IES. São utilizados apenas para 

chamar atenção do leitor. 

Mesmo as matérias não sendo produtos de embate social, visto que quem dita as 

regras são as instituições de ensino, a página por si só é local de disputa das instituições que 

competem no mercado pelo mesmo tipo de público, com o qual ela s terão um contato mais 

garantido através da imprensa, portanto, procuram investir mais em pesquisa e em 

qualidade da divulgação de seus estudos. O loco de disputa não é, então, apenas 

intramatéria, mas sim intermatérias. 

Como os assessores de imprensa das IES produzem as matérias, nelas as vozes nunca 

discordam da idéia principal defendida no texto, pois, caso contrário, seria fonte de crítica 

às instituições, o que não impede os jornalistas de escreverem textos sempre mais 

elaborados e enaltecerem as imagens das empresas servidas por eles, na tentativa de 

conquistar aquele mesmo público disputado pelas seis IES de que o produto oferecido por 

uma determinada empresa universitária é o melhor do mercado. Implicitamente, então, a 

página Ciência em Ação é campo de disputa interna. 

É notório que a página Ciência em Ação, pensada pelos reitores de seis Instituições de 

Ensino Superior como uma forma de divulgar suas pesquisas científicas, merece uma série 

de ressalvas no processo de produção dessas matérias, mas não se pode deixar de 

reconhecer nela um ponto de partida para o crescimento desse campo nos meios impressos 



que circulam de forma massiva na Amazônia. Não se trata de isentar a página do aspecto 

comprometedor de sua utilização pelas instituições para a autopromoção, mas de 

reconhecer que ela também tem seu valor, que não tem a função apenas de ser um outdoor 

das IES, uma vez que divulga pesquisas relevantes realizadas nessas instituições.  

São vários os pontos positivos a serem destacados na página, como por exemplo, o 

incentivo a estudantes e professores que, ao verem outras pesquisas divulgadas, também se 

sentem motivados a esse fim, multiplicando, dessa forma, a quantidade de projetos 

científicos na Amazônia, hoje ainda tão incipientes.  

Uma página, um outdoor, um espelho. “Ciência em Ação” é o loco da disputa 

simbólica por visibilidade e credibilidade da imagem das Instituições de Ensino Superior. A 

vítima direta dessa estratégia discursiva é o público, que corre o risco de ser enganado e ser 

“engolido” por uma linguagem que, quase sempre, não deixa claro a que vem.  
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