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Introdução: A comunicação pública da ciência é uma ferramenta essencial para levar à 
população o conhecimento que, frequentemente, fica aprisionado na academia. Divulgar 
ciência, portanto, é um dever jornalístico e um bem social em si, com consequências 
importantes o país. Nesse contexto, a escolha do formato e do suporte dos produtos de 
divulgação científica deve estar atrelada aos desafios de comunicar ciência e democratizar o 
conhecimento.  Objetivos: O Toque da Ciência, projeto de extensão desenvolvido no 
Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã (LECOTEC) da 
Unesp, tem como principal objetivo informar o público em geral sobre o conhecimento gerado 
por pesquisas desenvolvidas em todo o país. Desse modo, pretende-se desmistificar a ciência 
e aproximá-la do público. Além disso, o projeto representa um espaço interessante para a 
prática jornalística pelos estudantes, que tem pouca oportunidade de entrar em contato com o 
jornalismo científico durante a graduação.  Métodos: Por meio da Plataforma Lattes, do CNPq, 
selecionamos pesquisadores bolsistas em produtividade e entramos em contato para entrevista 
por telefone ou email. Nela, são relatados aos bolsistas as principais informações sobre a 
pesquisa mais recente do cientista, como objetivos, metodologia e interesse público. A partir 
desses dados, o aluno irá elaborar um texto que seguirá para aprovação do coordenador do 
projeto e do pesquisador. Trata-se de um processo de negociação importante, que promove a 
interação do estudante com o pesquisador e que garante a correção da informação. O texto é 
gravado e o áudio é publicado no site (www.ciencia.inf.br).  Resultados: Já foram produzidos 
mais de 150 programas em áudio em mais de 20 áreas do conhecimento, relatando resultados 
de pesquisadores da Unesp e de universidades públicas e particulares de todas as regiões do 
país. Os podcasts estão sendo veiculados pela Rádio MEC AM, Rádio Unesp FM, Rádio Unesp 
Virtual e o programa está em fase de negociação com diversas rádios comerciais e 
comunitárias. Na página do projeto na internet já foram implementados serviços de RSS, além 
de um sistema de buscas e de cadastro de emissoras e usuários. Atualmente, está sendo 
implementado o Toque da Ciência também em formato vídeo e revista eletrônica, além de uma 
agência de notícias. Esses projetos paralelos devem ser integrados em um grande portal de 
divulgação científica. O Toque da Ciência recebe apoio da PROEX, do CNPq e do Programa 
Ciência na Unesp.


