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RESUMO 

 

A Revista Toque da Ciência é um website de divulgação científica que procura abordar 

temas relacionados ao interesse público, mas de difícil acesso à população, por meio de 

reportagens literárias, resenhas, perfis e entrevistas. O conteúdo do portal abrange notícias 

sobre pesquisas desenvolvidas no Brasil e em todo o mundo, assim como divulgação e 

explicação detalhada de assuntos científicos, com a devida apropriação do vocabulário 

específico de certa área do conhecimento para o jornalismo literário de fácil compreensão 

ao público em geral. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em funcionamento desde 2009, a Revista Toque da Ciência
8
 faz parte do Laboratório de 

Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã (Lecotec). A escolha pelo 

suporte digital para veicular o conteúdo do projeto explica-se pela abrangência deste meio e 

pela possibilidade de acesso irrestrito à informação nele contido.  

                                                
1 Trabalho submetido ao XIX Prêmio Expocom 2012, na Categoria Jornalismo, modalidade Site jornalístico – revista 
digital, jornal online etc. (conjunto/ série). 
2 Aluno líder do grupo e estudante do 5º. Semestre do Curso Comunicação Social - Jornalismo, email: 
tiago@ciencia.inf.br  
3 Estudante do 5º. Semestre do Curso Comunicação Social: Jornalismo, email: barbara.figueiredo@ciencia.inf.br  
4 Estudante do 5º. Semestre do Curso Comunicação Social: Jornalismo, email: lydia@ciencia.inf.br 
5 Estudante do 5º. Semestre do Curso Comunicação Social: Jornalismo, email:  alinepadua@ciencia.inf.br  
6 Orientador do trabalho. Professor do curso de Comunicação Social: Jornalismo da Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação (FAAC), da Unesp de Bauru. Líder do grupo de pesquisa LECOTEC (Laboratório de Estudos em 
Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã). Jornalista graduado pela PUC-Campinas, mestre em Ciência Política pela 
Unicamp e doutor em Comunicação Social pela Umesp. E-mail: juliano@ciencia.inf.br 
7Professora do curso de Comunicação Social: Jornalismo pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), 

da Unesp de Bauru. Jornalista graduado na Universidade de Sorocaba (UNISO), mestre em Educação pela Unimep. 
Doutora em Ciência da Informação pela Unesp.  Pós-doutora em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidad de Sevilla. 
Membro do grupo de pesquisa LECOTEC da Unesp. E-mail: angela@carvalho.jor.br 
8 Disponível na URL http://www.faac.unesp.br/revistatoque  
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A linguagem do portal é literária, e incluem textos no formato de reportagem, resenhas, 

perfis e entrevistas, cada matéria com pelo menos 5 mil toques, divididos em subtítulos que 

auxiliem a organizar o texto. As reportagens são acompanhadas de exemplos cotidianos dos 

leitores, o que permite ao internauta se identificar com o assunto a ser tratado, por mais 

específico que ele seja dentro de determinada área. A Revista é caracterizada pelo 

aprofundamento da informação, pela imersão, assim como pela maior liberdade criativa do 

repórter.  

 

2 OBJETIVO 

 

O principal intuito do projeto é divulgar de modo qualitativo a pesquisa científica produzida 

no mundo, principalmente no Brasil, bem como eventos científicos e de tecnologia de 

destaque, para o público leigo por meio de uma linguagem acessível e de um meio de 

comunicação de grande possibilidade de difusão (a internet) e, desse modo, dar visibilidade 

ao maior acesso à informação que muitas vezes estaria restrita ao público em geral, pela 

dificuldade da linguagem técnica e específica de certa área e, assim, aproximar a sociedade 

dessa realidade, permitindo a compreensão do que é pesquisado, de que maneira isso é feito 

e quais as suas implicações, inclusive futuras.  

Como objetivos específicos, podemos destacar: 

• Estimular o interesse e melhorar a informação da população sobre ciência e 

tecnologia; 

• Criar condições para a geração de um acervo textual qualitativo digital das pesquisas 

e eventos mais recentes; 

• Aprimorar as habilidades dos repórteres para a atividade de divulgação científica; 

• Aprimorar as habilidades dos repórteres para o suporte on-line, por meio da 

elaboração de pautas e redação textual; 

• Aprimorar as habilidades dos repórteres para o texto jornalístico diferenciado e 

profundo, utilizando as técnicas de captação e redação do jornalismo literário; 

• Aprimorar as habilidades dos repórteres para a reflexão e produção textual do 

jornalismo de vanguarda, desenvolvendo aptidões para o exercício do jornalismo 

prospectivo; 

• Simular o ritmo de produção de uma redação de revista, tendo em vista a renovação 

e relativa perenidade de conteúdo e a produção de textos profundos e de qualidade; 

• Valorizar a integração entre as linguagens dos suportes de internet, texto e imagem. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Divulgar informações de interesse público é o dever de qualquer meio de comunicação. 

Mídias específicas para a difusão do conhecimento científico o fazem, muitas vezes, com 

uma linguagem específica da área  de conhecimento mais próxima à informação divulgada, 

com o uso de jargões próprios e termos técnicos que dificultam a compreensão do 

espectador leigo. A Revista Toque da Ciência torna-se diferencial à medida que faz uso da 

linguagem literária para descrever temas complexos e específicos, assim o conhecimento 

científico pode ser encontrado de forma clara, interessante e próxima ao cotidiano do leitor, 

pois o jornalismo literário 

[...] não se trata de fugir das amarras da redação ou de exercitar a veia 

literária de um livro-reportagem. O conceito é muito mais amplo. 

Significa potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites 
dos acontecimentos cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, 

exercer plenamente a cidadania, romper as correntes burocráticas do lide, 

evitar os definidores primários e, principalmente, garantir perenidade e 
profundidade aos relatos. (PENA, 2006, p.06). 

 

Além disso, os estudantes que participam do projeto têm a oportunidade de aprimorar as 

técnicas de redação, ao transformarem, constantemente, depoimentos técnicos de 

especialistas em diversas áreas do conhecimento em um texto de linguagem literária. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

A Revista Toque da Ciência faz uso de uma linguagem mais simples e bem detalhada, com 

explicações por meio de exemplos e experiências pessoais do repórter, ou de qualquer outra 

pessoa que se enquadre no tema. 

A linguagem dos artigos ou programas veiculados pela mídia é um fator 
determinante para o sucesso ou fracasso da transmissão da informação. 

Espera-se dos jornalistas – especialistas em comunicação – que saibam 

escolher, selecionar, interpretar, resumir e traduzir informação para o 
público. Para atingir a população, as notícias sobre ciência devem passar, 

como as de qualquer outra área, por esse processo. (VILAS BOAS, 2005, 

p.18). 

 

Para realizar as matérias, os repórteres têm acesso a um laboratório equipado com telefone e 

gravador de áudio e diversos computadores com acesso a internet. Dessa forma, entramos 
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em contato com pesquisadores de todo o Brasil, especialistas nas mais diversas áreas do 

meio científico, uma maneira de enriquecer o conhecimento do repórter e aprimorar o texto. 

Também utilizamos textos de diversos jornais científicos nacionais e internacionais para 

selecionarmos o tema das matérias, o qual pode ser desenvolvido com base em um 

acontecimento recente e, a partir de tal fato especificar uma área de pesquisa, ou então já 

partir de um tema mais frio e relacioná-lo com o cotidiano dos leitores. Algumas matérias 

especiais fogem do padrão e, nesses casos, o repórter trabalha com outros gêneros, como 

por exemplo, a entrevista, a resenha ou o perfil. Tais matérias não têm periodicidade para 

serem publicadas no website, mas são interessantes para quebrar a hegemonia do estilo 

dominante e também proporcionar ao repórter um contato maior com a fonte. Tanto as 

entrevistas quanto os perfis são de grandes cientistas brasileiros e têm como objetivo 

mostrar quem eles são e quais as linhas de pesquisa que desenvolvem. 

 
5  DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 
A publicação de cada reportagem acontece no website do projeto 

(www.faac.unesp.br/revistatoque), onde, até o momento, foram publicadas 134 matérias. 

Na página inicial, há uma lista das últimas 7 matérias veiculadas, identificadas por título, 

linha fina, autor, data e o início da reportagem e, na coluna do lado esquerdo a lista das 

editorias, para que o leitor possa procurar as matérias separadas por temas. 

Na parte superior da página, o leitor pode ter acesso a todo o arquivo já publicado no site. 

Também há informações complementares sobre o projeto, como os parceiros, os 

integrantes, os objetivos e informações adicionais sobre o portal.  
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Das 12 editorias, podemos destacar que representam as seguintes funções: 

• Caixa-Preta: matérias exploratórias; 

• Mergulho: reportagens de fôlego; 

• Memória: história da ciência; 

• Lanterna: reportagens prospectivas; 

 • Além da Ciência: aplicações da ciência; 

• PaCiência: alternativas científicas; 

• Proficiência: perfis de grandes cientistas brasileiros; 

• Gato Preto: a ciência que não deu certo ou fraudes no meio científico; 

• Entre-vistas: entrevistas com colaboradores científicos; 

• Poltrona: cinema e literatura; 

• Fic-ciência: relação entre ficção e ciência; 

• Se Toque!: dicas e sugestões do cotidiano. 

 
 

As reportagens foram divididas em 8 diferentes temas de conhecimento para postagens, são 

eles: 

• Físico: relata as diferentes formas de energia, formação e mudanças significativas de 

astros do Universo, climatologia e desastres naturais, nanotecnologia, ótica, robótica, 

tecnologias atuais; 
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• Psicológico e Comportamento: sexualidade, amor, drogas, gravidez, mentira, 

depressão, mitos, suicídio, música, beleza, educação, felicidade, inteligência, identidade, 

cinema; 

• Ranking e Classificações: listas de classificações nacionais e internacionais sobre 

assuntos relacionados à educação e pesquisa; 

• Biológicos: estudo do cérebro e da mente humana, medicamentos, zootecnia, 

paladar, animais marinhos e terrestres, qualidade de vida, genética, doenças, 

sustentabilidade, homeopatia, clonagem, evolução; 

• Conhecimentos Matemáticos: estatística, economia, números, técnicas de contagem; 

• Conhecimentos Históricos: arqueologia, metrópoles, movimentos e rebeliões, 

história do século XX; 

• Letras: reforma ortográfica, lingüística, literatura, HQs; 

• Perfis e entrevistas. 

 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES 

 

A Revista Toque da Ciência é um projeto de extensão universitária em expansão. O número 

de repórteres está em ascensão desde 2009, o que demonstra a qualidade e o interesse que 

as reportagens científicas literárias despertam nos estudantes de graduação. 

Entrevistamos, até o final de 2011, 345 pesquisadores das mais variadas instituições 

nacionais e mesmo internacionais, com especialistas dos Estados Unidos, Inglaterra e 
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Irlanda. A maioria, contudo, é da Região Sudeste do Brasil, 197 apenas do estado de São 

Paulo. O projeto visa, nos próximos anos, uma maior descentralização do estado paulista, 

para aproveitarmos ainda mais as pesquisas desenvolvidas nas demais regiões do país. 

Apesar de o retorno do público ser apenas de modo informal, através de e-mail aos próprios 

repórteres ou por sites de relacionamento, de forma geral, atendemos a expectativa dos 

leitores. Os pesquisadores entrevistados também se mostram muito satisfeitos com o 

resultado das reportagens e sempre estão dispostos a nos proporcionarem novas entrevistas. 

Pretendemos, no próximo ano, instalar ferramentas no website que auxiliem no retorno dos 

leitores, como por exemplo, um espaço com comentários diretos nos links de cada matéria e 

atalhos para compartilhamento da postagem em páginas de relacionamento, a fim de 

contribuir na divulgação.  

Quanto aos repórteres da Revista Toque da Ciência, pôde-se perceber que as atividades 

permitiram que eles tivessem uma maior experiência na redação e edição de textos de 

jornalismo científico, além de permitir o contato com pesquisas e projetos importantes de 

todo o país. Dessa maneira, eles sairão da graduação mais bem preparados para enfrentar os 

desafios do mercado de trabalho. 
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