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ABSTRACT: The 25th International Congress of Science and
Technology took place in Rio de Janeiro, Brazil, between July
23–29, 2017. This also means for the first time in South America
and in the Southern Hemisphere. Over 1,000 participants, from
56 countries, from all continents attended the congress. Three
panel sessions, four plenary talks, 117 symposia, 50 stand-alone
paper sessions enabled a very active exchange of information,
knowledge and experience, and stimulated creating of new
collaborations in the near future. Excellent and hospitable
organization.
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Rio de Janeiro este situat în sud-estul Braziliei, fiind un reper impor‑
tant al turismului indigen datorită frumuseţii sale naturale, de la munte la
mare, precum şi a vieţii culturale şi artistice intense proprii, fiind totodată
principalul port de intrare al turiştilor străini în ţară.
A fost fondat de portughezi în 1565, iar în secolul al XVIII-lea a deve‑
nit unul dintre porturile braziliene cele mai însemnate, legat strâns de
exploatările de aur şi diamante de la Minas Gerais.
Datorită poziţiei sale strategice de apărare a coloniei portugheze, a
fost desemnat capitală a Braziliei în 1763.
Impulsul major al dezvoltării a intervenit în 1808 o dată cu transfe‑
rul Curţii Portugheze în oraş în timpul Războaielor Napoleoniene, când
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porturile braziliene au fost deschise „Naţiunilor Prietene” în cadrul unei
alianţe militare şi comerciale anglo-portugheze.
Municipiul colonial modest a trebuit să se reorganizeze pentru a
primi familia regală şi întregul aparat al statului portughez care a fost
transferat în Brazilia unde a rămas până în 1821, când Regele João al VI-lea
s-a întors în Portugalia. Independenţa braziliană a fost declarată în 7 sep‑
tembrie 1822 şi Pedro I (fiul monarhului portughez) a devenit împărat
al noului stat, domnind până la abdicarea lui din 7 aprilie 1831. A urmat
perioada regenţelor, care a durat până în 1840, când Împăratul Pedro al
II-lea a ocupat tronul.

Foto: Coperta programului celui de al 25-lea Congres Internaţional de Istorie
a Ştiinţei şi Tehnologiei (ICHST), Rio de Janeiro, Brazilia, 23–29 iulie 2017

A urmat extinderea plantaţiilor de cafea, iniţial lângă Rio de Janeiro
şi ulterior în valea râului Paraíba de Sud, localitatea consolidându-şi
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poziţia sa de intermediar comercial între suprafeţele de cultivare a cafelei
şi pieţele internaţionale. Importul de produse europene şi sclavi africani
s-au intensificat, chiar în perioada când comerţul cu sclavi era considerat
ilegal, între 1831–1850. Începând cu încheierea definitivă a comerţului
de sclavi africani în 1850, oraşul a cunoscut un proces de modernizare
economică. De asemenea, o importanţă mare a avut începutul unui alt
proces masiv de imigraţie la Rio de Janeiro şi în alte aşezări braziliene.
După finele sclaviei în 1888, imigraţia europeană s-a accelerat şi mun‑
citorii europeni au început să înlocuiască munca de sclav în activităţile
agricole, îndeosebi în zonele de cafea noi din nord-vestul statului São
Paulo.
Republica a fost proclamată la data de 15 noiembrie 1889.
Până la începutul anilor ’20, Rio de Janeiro a fost principalul centru
industrial în Brazilia.
Revoluţia din 1930 a întrerupt hegemonia vechilor plantatori de cafea
ai familiei Paulista şi a condus la un aranjament politic nou în care Getúlio
Vargas şi-a asumat preşedinţia braziliană, ca preşedinte constituţio-nal,
până la lovitura de stat care a instituit dictatura Estado Novo care s-a men‑
ţinut până în 1945.
Mai târziu capitalul şi dezvoltarea economică s-au mutat din regiunea
costieră spre interiorul ţării, o dată cu construirea municipiului Brasilia,
în mai puţin de cinci ani, pentru a găzdui întreaga administraţie federală.
Dictatura militară care a guvernat ţara între 1964–1985 a întreprins
puţin pentru a inversa declinul economic al municipiului Rio de Janeiro
şi al regiunii învecinate, împiedicând de asemenea activităţile ştiinţifice
şi culturale împreună cu suprimarea libertăţilor democratice şi a impus o
legislaţie autoritară.
După 1985 regimul militar a părăsit scena oferind posibilitatea tran‑
ziţiei către puterea civilă şi restaurarea democraţiei în Brazilia.
Rio de Janeiro reprezintă şi sediul unui număr important de institu‑
ţii de învăţământ şi cercetare preocupate de istoria ştiinţei, tehnologiei şi
medicinei, domeniu de studiu care s-a dezvoltat în mod semnificativ în
Brazilia în ultimii 3o de ani, al cărui reprezentant cel mai important este
Societatea Braziliană de Istoria Ştiinţei (Sociedade Brasileira de História
da Ciência – SBHC)
SBHC şi Divizia de Istoria Ştiinţei şi Tehnologiei (DHST) a Uniunii
Internaţionale de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnologiei (IUHPST) au
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coorganizat acest congresul cu acest profil, desfăşurat pentru prima dată
în America de Sud şi în emisfera sudică.
Astfel, cel de al 25-lea Congres Internaţional de Istorie a Ştiinţei şi
Tehnologiei (ICHST), a avut loc la Rio de Janeiro, între 23–29 iulie 2017,
cu tema generală „Science, Technology and Medicine between the Global and
the Local”. El s-a desfăşurat în campusul Praia Vermelha al Universităţii
Federale Rio de Janeiro (UFRJ). Acesta este situat într-una din regiunile
cele mai frumoase şi turistice ale municipiului, deservite de mijloace dife‑
rite de transport public (complet gratuit pentru persoanele autohtone sau
străine de peste 65 de ani!) şi aproape de grupuri importante de hoteluri,
plaje şi multe atracţii artistice şi culturale.
Campusul Praia Vermelha cuprinde corpuri administrative, centre
universitare, Forumul Ştiinţei şi Culturii şi opt unităţi de învăţământ şi
anume Institutul de Ştiinţe Economice, Şcoala de Comunicaţii, Facultatea
de Educaţie, Facultatea de Administraţie şi Ştiinţe, Şcoala de Asistenţă
Socială, Institutul de Psihologie, Institutul de Psihiatrie şi Institutul de
Neurologie. Edificiul central, numit şi Palatul Universităţii, a fost construit
în secolul al XIX-lea, este de o frumuseţe arhitecturală deosebit şi înconju‑
rat de grădini şi o reţea de alei.
Concentrarea acestor instituţii academice în perimetrul campusu‑
lui a facilitat parti-cipanţilor la congres o mare uşurinţă de circulaţie şi
paricipare la diferitele evenimente. Totodată utilizarea unui număr mare
de încăperi şi auditorii pentru susţinerea tuturor activităţilor, în special a
celor care s-au desfîşurat simultan. Au fost puse la dispoziţie şi auditorii
mici şi de mărime medie cu capacităţi de ocupare diferite, de ex. sala Moniz
de Aragão (12o de locuri), capela São Pedro de Alcântara Chapel (150),
camera Dourado (170) şi auditoriul solemn Pedro Calmon (250).
Intervenţiile vorbitorilor invitaţi şi sesiunile plenare au avut loc
într-un auditoriu mare de 1.000 de locuri, dintr-un spaţiu nou, amplasat
într-o anexă a campusului situat lângă centrul comercial Rio Sul Shopping
Center.
Congresul a fost organizat de profesorul Luiz Carlos Soares, care
a fost susţinut financiar de către instituţii numeroase, printre care
Societatea Braziliană de Istoria Ştiinţei prezidată de profesor Christina
Helena Barboza, Uniunea Internaţională de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi
Tehnologiei (IUHPST) / Divizia de Istoria Ştiinţei şi Tehnologiei (DHST),
Universitatea Federală Rio de Janeiro şi altele. Au fost prezenţi 1.074
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participanţi, din 56 de ţări şi toate continentele. Acest eveniment ştiinţific
major s-a încheiat cu ceremonia de acordare a premiului DHST pentru
oameni de ştiinţă tineri, cuprinzând prelegeri ale premianţilor.
Ceremonia oficială de deschidere a avut loc în auditoriul Centrului
de Conferinţe al Bursei de valori din Rio de Janeiro, cu participarea prin‑
cipalilor organizatori. A prezidat profesorul Ronald L. Numbers de la
Universitatea din Wisconsin-Madison, S.U.A. Tema inaugurală a fost
Traiectorii şi provocări ale istoriei ştiinţei în America Latină susţinută de pro‑
fesorul Marcos Cueto de la Casa de Oswaldo Cruz – Fiocruz (Brazilia).
Programul congresului a cuprins trei sesiuni panel, patru discuţii
în plen, 117 simpozioane ştiinţifice, 50 de sesiuni cu lucrări individuale +
sesiuni speciale ale Comisiei Interdisciplinare de Predare a învăţării ino‑
vatoare. Printre simpozioane s-a numărat şi 010 Oceanul Uman: Producerea
de cunoștințe în și asupra oceanelor” care a fost prezidat de Preşedintele
Comisiei Internaţionale de Oceanografie, profesor asociat de istorie Helen
M. Rozwadowski, de la Universitatea din Connecticut, S.U.A., coordo‑
nator al Studiilor Maritime asistată de profesor Cornelia Lüdecke de la
München, Germania. În cadrul acestui simpozion, care s-a bucurat de un
public mai restrâns, au fost discutate aspecte şi chestiuni privind activi‑
tatea prezentă şi viitoare a Comisiei de specialitate menţionate (website
http:// oceansciencehistory.wordpress.com)
Participanţii la congres au avut posibilitatea, pe durata sa, de a vizita
atracţii numeroase ale municipalităţii cu 6,45 milioane de locuitori (cari‑
ocas) consemnaţi în 2015: statuia impresionată a lui Cristos Mântuitorul
Corcovado, catedrala metropolitană Sf. Sebastian în formă de piramidă
trunchiată, biserici şi catedrale gotice impresionante, clădiri baroce monu‑
mentale precum Biblioteca Naţională, Muzeul Naţional de Belearte,
Teatrul Municipal, parcuri publice cu monumente şi statui reprezentative,
Grădina Botanică, renumitele plaje publice Leme, Copacabana, Ipanema
şi Leblon, Sambadromul, renumitul stadionul Maracanã şi multe altele.
Biblioteca Naţională se afla în renovare. Pe pereţi, printre alte inscripţii
sugestive, înscrise temporar, se afla şi următoarea: Se tens uma biblioteca
com um jardin nada lhe faltera (Cicero).

