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EDITORIAL

Oito anos de Reciis

Reciis is celebrating its eighth anniversary 

Ocho años de Reciis

 

Nísia Trindade Lima | lima@fiocruz.br 
Vice-Presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz
Fundação Oswaldo Cruz, Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

Comemorar: lembrar juntos. É com grande entusiasmo que celebramos os oito anos de Reciis, o 

primeiro periódico científico publicado exclusivamente em meio eletrônico pela Fiocruz. Ele veio se 

somar à forte tradição institucional de publicar periódicos científicos de grande qualidade e relevância 

social, hoje reunidos no mesmo ambiente virtual: o Portal de Periódicos. A inovação que trouxe a revista, 

não se resume, entretanto, à forma, uma vez que seu lançamento e sua breve história acompanharam o 

amadurecimento da área de informação e comunicação em saúde no universo do pensamento científico 

em nosso país. O próprio nome escolhido pelos editores e pelo Instituto de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnológica (Icict/Fiocruz) buscou reunir a uma agenda clássica da área o termo inovação, 

em momento de intenso debate no âmbito do sistema de ciência e tecnologia nacional sobre o sentido da 

inovação como diretriz de política científica. 

Uma história breve, mas marcada por importante contribuição acadêmica e à agenda de políticas 

públicas. Em seus números, a revista vem trazendo elementos para discussões candentes sobre temas 

diversos, com destaque para os ambientes virtuais; a ética em informação e comunicação em saúde; mídias, 

jornalismo e saúde; comunicação científica e acesso aberto ao conhecimento. Trata-se mesmo de uma fonte 

imprescindível para pesquisadores, gestores e para todos os que querem conhecer ou se aprofundar nesses 

temas, cujo interesse extrapola o dos pesquisadores, professores, estudantes e trabalhadores da saúde.

Talvez seja mesmo desnecessário afirmar o quanto é impossível pensar as questões da sociedade 

contemporânea sem considerar a centralidade dos processos de informação e comunicação. Constitutivos 

do complexo tecido social, eles estão de tal modo presentes em nosso cotidiano que muitas vezes os 

percebemos como se fossem um dado natural. Problematizá-los, como adverte, entre outros pensadores, 

Manuel Castels, torna-se primordial para a compreensão do tempo presente. Foi com esse propósito que 

esse autor propôs o conceito de sociedade em rede, concernente a um novo padrão de sociabilidade baseada 

fortemente em uma dimensão virtual e impulsionada pelas novas tecnologias de informação. Nessa 

perspectiva, os problemas de informação e comunicação assumem o sentido de problemas sociais, em seu 

sentido mais amplo, incontornáveis para discussões sobre a economia, a cultura, o universo dos direitos e 

da cidadania. Impossível pensar a sociedade sem colocá-los em foco. E esta é a contribuição mais relevante 

da Reciis no conjunto da produção científica da Fiocruz. 
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A criação de um periódico é, conforme o demonstram diferentes autores, elemento central na 

consolidação de um campo científico, e este é certamente um importante papel desempenhado pela 

Reciis. Contudo, sua contribuição mais significativa está em reunir artigos e contribuições acadêmicas 

que, ao priorizarem questões relativas à saúde, permitem-nos pensar com mais acuidade as relações entre 

informação, comunicação e cidadania na sociedade contemporânea. Por todas essas razões devemos 

celebrá-la e agradecer a todos os seus editores, diretorias do Icict, conselheiros, pareceristas, equipes 

editoriais, e leitores por manterem-na viva e renovarem a publicação. Enfim, comemorar dando a este 

ato o sentido duplo de lembrança e de permanente criação compartilhado por todos aqueles que, desde o 

primeiro número, ou melhor, desde o primeiro esboço, tornaram possível a realização desse belo projeto.


