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HOMENAGEM

ivros e vídeos, ilustra-
ções científicas e pro-
dução de impressos.
Bases de dados, siste-
mas, grandes inquéritos

de saúde. Dado convertido em informa-
ção, informação em comunicação para
a sociedade. Assim o Instituto de Co-
municação e Informação Científica e
Tecnológica (Icict/Fiocruz) vem constru-
indo, em 30 anos, uma história de con-
vergência e pluralidade que fomenta a
inovação para a saúde pública. Nestas
três décadas, as demandas geradas pe-
las urgências e carências sociais vêm
pautando as atividades do Instituto, que
se impõe pela diversidade das pesqui-
sas que abraça, incentiva e cria.

Em 30 anos, a Superintendência de
Informação criada pelo então presiden-
te da Fiocruz Sergio Arouca para pre-
servar e multiplicar o acervo iniciado por
Oswaldo Cruz e seus cientistas ganhou
status de centro, para depois se conso-
lidar, a partir de 2006, como um dos 17
institutos técnico-científicos da Funda-
ção. Hoje o Icict se destaca pelo cará-
ter interdisciplinar de suas atividades, que
potencializam um vasto campo de in-
vestigação para o ensino e a pesquisa
em informação e comunicação científi-
ca e fomentam o desenvolvimento ci-
entífico e tecnológico em saúde.
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Comunicação e informação
científica a serviço da saúde
pública e da sociedade
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Iniciado em um barracão de obras
aonde Oswaldo Cruz e seus companhei-
ros, nos idos de 1900, se debruçavam
sobre livros e revistas científicas interna-
cionais – prática nomeada “Mesa das
Quartas-feiras” – o Icict atualmente ocu-
pa um majestoso prédio em estilo arqui-
tetônico contemporâneo, em que está
abrigada a Biblioteca de Manguinhos.
Nela, obras e periódicos científicos, ilus-
trações e gravuras raríssimas, somando
o maior acervo em ciências biomédicas
da América Latina, se juntam a fotogra-
fias, vídeos e sistemas de informação,
constituindo um vasto e inequívoco bem
de valor material e imaterial.

Nascido no bojo da grande refor-
ma inovadora empreendida pelo sa-
nitarista Arouca em sua chegada à
Presidência da Fiocruz e em tempos
da redemocratização do Brasil, da luta
pela Reforma Sanitária, da 8ª Confe-
rência Nacional de Saúde, o Instituto
surge com o objetivo de apresentar
propostas para a construção do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) a partir de
um conceito ampliado de saúde, de
sua relação com os direitos sociais e a
democracia. Junto com o Icict, novas
unidades dedicadas também ao cam-

po da pesquisa em informação e di-
vulgação científica foram criadas,
como a Casa de Oswaldo Cruz, o que
evidenciava que os campos da comu-
nicação e da informação tornaram-se
cada vez mais reconhecidos em sua
importância e transversalidade com a
saúde e a ciência e tecnologia.

Falar sobre os 30 anos do Icict tam-
bém é destacar o pioneirismo de mulhe-
res e homens que no decorrer das
décadas vêm reconhecendo a importân-
cia estratégica da comunicação e da in-
formação para a melhoria da saúde da
população, revendo práticas e objetos de
trabalho. Superar a visão instrumental
que ainda predomina nesses campos,
problematizando conceitos por meio do
ensino, da pesquisa e do desenvolvimen-
to de tecnologias de informação e co-
municação é o desafio permanente desse
instituto, que se fortalece com as inquie-
tações propostas pela sociedade.

Aliado sempre ao postulado de prin-
cípios pelo acesso livre à informação ci-
entífica, que procura praticar e difundir
pelas bibliotecas, pelo Repositório Insti-
tucional da Fiocruz (Arca), na difusão do
audiovisual e no uso de aplicativos e sof-
twares livres, o Icict trabalha na fronteira

da ciência e diante dos desafios perma-
nentes da saúde pública. Essa missão,
em um país de dimensões continentais
com perfil epidemiológico extremamen-
te complexo, tornam decisivas a busca
constante da inovação e a garantia do
acesso livre à informação científica.

“Nestes últimos 30 anos nossas re-
flexões e esforços se voltam para asse-
gurar o papel da informação e da
comunicação como direito humano fun-
damental, como estruturantes para as
políticas públicas de saúde e para os pro-
cessos sociais e, consequentemente,
para a defesa do SUS, pela sua consoli-
dação e avanço, pela efetiva aplicação
dos seus princípios fundadores, consagra-
dos na Constituição de 1988”, afirma o
diretor do Icict, Umberto Trigueiros.

Obra coletiva, fruto da dedicação,
perseverança e ousadia de pesquisado-
res, professores, gestores, especialistas,
alunos, técnicos e colaboradores que tra-
balham em uma estrutura que estimula
a gestão participativa e o comprometi-
mento institucional, o Icict não medirá
esforços para continuar fornecendo à Fi-
ocruz e ao SUS respostas e soluções em
tecnologias da informação e da comuni-
cação (TICs). Por mais 30 anos.

O Instituto surgiu com o objetivo de apresentar propostas para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de um
conceito ampliado de saúde, de sua relação com os direitos sociais e a democracia. Foto: Raquel Portugal




