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Introdução: A Revista Toque da Ciência é um projeto desenvolvido pelos alunos de Comunicação 
Social, habilitação em Jornalismo, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), da
Unesp de Bauru e, atualmente, conta com a participação de quatro bolsistas, sendo um editor e 
coordenador do projeto, cargo que eu ocupo, e 3 repórteres, além doze voluntários repórteres. 
Com atualizações periódicas semanais, a proposta do projeto é manter uma revista eletrônica que 
trabalhe com o jornalismo literário, fundamentado sempre em temas científicos. O portal pode ser 
acessado em WWW.faac.unesp.br/revistatoque. Objetivos: As reportagens com cerca de cinco mil 
caracteres têm como objetivo informar e instruir o leitor sobre temas que, por serem muitas vezes 
específicos do campo científico, estão muito distantes do público leigo. Métodos: Utilizamos uma 
linguagem mais simples e bem detalhada, com explicações por meio de exemplos e até mesmo 
experiências pessoais do repórter, ou de qualquer outra pessoa que se enquadre no tema. 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 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 ou o perfil. Tais matérias não têm 
periodicidade para serem publicadas no portal, 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. Resultados: O portal do projeto 
surgiu em 09 de novembro de 2009 e até agosto de 2011 publicamos 91 matérias. O retorno do 
público é apenas de modo informal, através de e-mail aos próprios repórteres ou por sites de 
relacionamento, mas de forma geral, conseguimos atender suas expectativas. 
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