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Brazylia jest najwi!kszym pa"stwem Ameryki #aci"skiej – obecnie zamieszku-
je j$ ponad 200 mln ludzi – z niezwykle wysokim potencja%em rozwojowym; 

tworzy j$ stosunkowo m%oda populacja (mediana wieku to 33 lata), z przeci!tn$ 
d%ugo&ci$ 'ycia 75 lat1. Niezwykle cz!sto kraj ten przedstawia si! w literaturze 
jako „laboratorium rozwoju”, gdzie ró'ne koncepcje maj$ mo'liwo&( praktycz-
nego wdro'enia. Na szczególn$ uwag! zas%uguje dorobek Brazylii w dziedzinie 
rozwoju spo%ecznego, cho( nie mo'na zapomina( o dokonaniach gospodarczych 
(m.in. konsorcjum Embraer jest &wiatowym liderem w produkcji samolotów 
&redniego zasi!gu2) i &rodowiskowych, co przy posiadaniu niezwykle bogatych 
przyrodniczo zasobów nie dziwi (64% energii elektrycznej pozyskuje si! z elek-
trowni wodnych3).

Od 2019 r. urz$d prezydenta sprawuje Jair Bolsonaro, który stara% si! wdra'a( 
w 'ycie nowy model rozwoju Brazylii, oparty w du'ej mierze o intensyfikacj! 
eksploatacji zasobów naturalnych i przeznaczanie kolejnych obszarów Puszczy 
Amazo"skiej pod wypas byd%a. Jednocze&nie zmieniona zosta%a polityka wo-
bec tubylczych plemion, które na pocz$tku XXI w. obj!to specjalnym dekretem 
nieinterwencji na obszarze prawie 15% terytorium kraju (zob. ramka Spotkanie, 
które nigdy nie nast!pi"o, czyli #ycie ludów rdzennych w Brazylii). Prezydent pod-
wa'a% równie' konstytucyjny zapis z 1988 r. pozwalaj$cy ponad 100 plemionom, 
pozostaj$cym bez kontaktu z cywilizacj$, na spokojn$ egzystencj! na terenach 
szczególnie chronionych. Spór dotyczy pryncypiów rozwoju spo%eczno-gospo-
darczego i roli &rodowiska naturalnego w bie'$cej polityce. Wydaje si!, 'e gdyby 
nie pandemia COVID-19, prezydent Jair Bolsonaro móg%by w trakcie kadencji 
wprowadzi( o wiele wi!ksze zmiany do polityki zapocz$tkowanej przed 30 laty, 
po transformacji ustrojowej z modelu autorytarnego do demokracji.

W latach 90. XX w. podj!to próby zmiany sytuacji spo%ecznej i gospodar-
czej przy pomocy instrumentów przynale'nych rozwi$zaniom wolnorynkowym. 
Skupiono si! przede wszystkim na poprawie sytuacji makroekonomicznej, ze 
szczególnym uwzgl!dnieniem inflacji, deficytu bud'etowego oraz zmniejszania 

1 Brazil, The World Factbook, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/bra-
zil/#people-and-society [dost!p: 28.01.2022].

2 About Us, Embraer, https://embraer.com/global/en/about-us [dost!p: 28.01.2022].
3 Brazil, The World Factbook, op. cit.
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roli pa"stwa w gospodarce. Zarówno rz$dy Fernando Collora (1990–1994), jak 
te' Fernando Henrique Cardoso (1995–2002) uznawa%y pierwsze"stwo dzia%a" 
pa"stwa w zapewnieniu stabilizacji ekonomicznej, a dopiero w dalszej kolejno-
&ci realizacji celów spo%ecznych. To w%a&nie w ostatniej dekadzie XX w. Brazylia 
by%a stawiana za wzór udanych liberalnych reform gospodarczych. Chwalono 
kraj m.in. za wprowadzenie nowej waluty, prywatyzacj! wielu przedsi!biorstw, 
na czele z lotniczym potentatem Embraerem, znacz$c$ rol! w utworzeniu 
Wspólnego Rynku Po%udnia – Mercosuru, lecz dzia%o si! to przy narastaj$cym 
rozwarstwieniu spo%ecznym. Ze wzrostu gospodarczego korzystali nieliczni, wy-
%$czona ze" by%a klasa &rednia i ni'sza. Stosunkowo niewielka konsumpcja we-
wn!trzna oraz wdro'enie pakietu specjalnych taryf celnych dla przedsi!biorstw 
produkuj$cych na eksport spowodowa%y, i' pog%!bi%a si! zale'no&( brazylijskiej 
gospodarki od uwarunkowa" zewn!trznych4.
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W trakcie 8-letnich rz$dów Luiza Inácio da Silvy (2003–2011) uda%o si! w Brazylii 
zrealizowa( program reform opartych na dwóch filarach: gospodarczym i spo-
%ecznym. Z jednej strony d$'ono do stworzenia stabilnej sytuacji makroeko-
nomicznej, co dokona%o si! za pomoc$ kontrolowanego otwarcia gospodarki, 
a z drugiej dostrze'ono niezwykle wa'n$ rol! rynku wewn!trznego, który sty-
mulowano poprzez ci$g%y dop%yw warunkowych &wiadcze" socjalnych. Dzi!ki 
udanemu po%$czeniu metod gospodarczych z realizacj$ celów spo%ecznych osi$-
gni!to w Brazylii satysfakcjonuj$ce efekty – liczba osób pozostaj$cych w stanie 
n!dzy uleg%a znacz$cemu ograniczeniu, a tak'e stworzono podstawy do budowy 
w niedalekiej przysz%o&ci klasy &redniej, która mo'e stanowi( gwarant stabilno-
&ci systemu politycznego (zob. ramka Zmiana przynale#no$ci do poszczególnych 
kwantyli dochodowych w Brazylii w latach 2003–2014). W optyce mi!dzynaro-
dowej kraj zmieni% si! z ubogiego, pe%nego kontrastów pa"stwa w regionalnego 
lidera o globalnych aspiracjach. Emanacj! owej zmiany stanowi raport banku 
Goldman Sachs z 2001 r., w którym przedstawiono prognoz! gospodarcz$ roz-
woju rynków wschodz$cych, ze szczególnym uwzgl!dnieniem Brazylii, Rosji, 
Indii oraz Chin (kraje BRIC).

Rozwój poprzez stymulacj! rynku wewn!trznego nie stanowi% oryginalnego 
wk%adu Brazylii w my&l ekonomiczno-spo%eczn$, ale na uwag! zas%uguj$ spo-
sób i zakres realizowanych reform. Transformacja gospodarcza mia%a polega( na 
stworzeniu zupe%nie nowego rynku zbytu dla rodzimych towarów, co na pocz$t-
ku XX w. w kraju tak du'ym jak Brazylia nale'a%o przeprowadzi( na wielu po-
ziomach, w tym w zakresie w%asno&ci ziemskiej. Dotychczasowe próby reformy 

4 L. Dowbor, Demokracja ekonomiczna, Instytut Wydawniczy Ksi$'ka i Prasa, Warszawa 
2009, s. 88–89.
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rolnej w Brazylii nie przynosi%y zado-
walaj$cych rezultatów. Znaczne nie-
równo&ci wyst!puj$ce w dost!pie do 
ziemi zwi$zane by%y z zasz%o&ciami 
kolonialnymi i ukszta%towaniem si! 
wówczas gospodarki plantacyjnej. 
Obecnie mamy do czynienia ze znacz-
n$ koncentracj$ ziemi w r!kach nie-
licznej grupy w%a&cicieli, którzy blo-
kuj$ przeprowadzenie efektywnych 
zmian. W Brazylii ponad 1,3 mln go-
spodarstw (31,6% posiad%o&ci) liczy 
mniej ni' 10 ha, co stanowi 1,8% ca%o-
&ci ziemi uprawnej. Jednocze&nie du'e 
gospodarstwa, powy'ej 1 tys. ha, któ-
rych jest 70 tys., zajmuj$ a' 43,7% zie-
mi (stan na 2009 r.)5. Nale'y zauwa'y(, 
i' postulaty reformy rolnej s$ obecne 
w brazylijskiej polityce od czasu usta-
nowienia niepodleg%ego pa"stwa i sta-
nowi$ kluczowy punkt odniesienia dla 
wielu projektów spo%ecznych.

Zdefiniowanie g%odu jako najwi!k-
szego problemu spo%ecznego Brazylii 
nie by%o nieuzasadnione. Mimo wy-
st!powania wielu zró'nicowanych 
wyzwa" w zakresie polityki spo%ecznej 
to zjawisko wymaga%o natychmiasto-
wej reakcji ze strony rz$du. Raporty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
ds. Wy'ywienia i Rolnictwa (FAO) nie 
pozostawiaj$ w$tpliwo&ci, i' na po-
cz$tku XXI w. to w%a&nie walka z g%o-
dem stanowi%a kluczowe wyzwanie rozwojowe dla brazylijskiego rz$du, gdy' a' 
12% obywateli zosta%o uznanych za stale niedo'ywionych6. Problem okaza% si! 
o tyle istotny, i' Brazylia by%a jednym z czo%owych eksporterów 'ywno&ci na skal! 
&wiatow$, zatem wspó%uczestnictwo w procesach globalnych ma znaczny wp%yw 
na dost!p rodzimych obywateli do po'ywienia. Wielu Brazylijczyków nie mia%o 
mo'liwo&ci zakupu jedzenia ze wzgl!du na niewielkie dochody oraz wzrastaj$ce 
ceny 'ywno&ci. W 2003 r. zosta% uruchomiony najwa'niejszy program pomocy 

5 J. Padee, Kwestia ziemska w Brazylii, „Ameryka #aci"ska” 2009, nr 1, s. 53.
6 Right to Food. Lessons Learned in Brazil, FAO, United Nations, https://www.fao.org/3/

a1331e/a1331e.pdf [dost!p: 20.01.2022].

!wiatowe Forum Spo"eczne 
w Porto Alegre

Dla ruchu alterglobalistycznego momentem 
prze!omowym – z negacji do dzia!a" pozy-
tywnych („Inny #wiat jest mo$liwy”) – by!a de-
cyzja o zwo!aniu w brazylijskim Porto Alegre 
pierwszego %wiatowego Forum Spo!eczne-
go, które odby!o si& w dniach 25–30 stycznia 
2001 r. Celem obrad uczyniono podj&cie dys-
kusji o wyznaczeniu priorytetów dzia!a" na 
pocz'tku XXI w. przez nowe ruchy spo!eczne. 
Niew'tpliwym sukcesem organizatorów sta!o 
si& zaproszenie wybitnych osobisto#ci #wiata 
polityki, nauki, gospodarki, których wyst'pie-
nia zosta!y skonfrontowane z praktyk' spo!ecz-
n' tysi&cy zwyk!ych ludzi dzia!aj'cych na rzecz 
bardziej sprawiedliwego #wiata. Uniwersalno#( 
przekazu konferencji stanowi!a jednocze#nie 
najwi&ksze ograniczenie na drodze do podj&cia 
próby wdro$enia w $ycie przedstawionych po-
mys!ów. Objawi!a si& zbytnia lokalno#( omawia-
nych kwestii, m.in. postulaty ruchu bezrolnych 
w Brazylii, zwi'zków zawodowych z Europy 
Zachodniej czy argenty"skich kobiet z Placu 
Majowego (walka o ujawnienie informacji do-
tycz'cych zbrodni junty wojskowej). Zderzenie 
postulatów, interesów, sposobów dzia!ania 
nie zako"czy!o si& sukcesem, emanacj', czym 
móg!by by( zarys programu ogólno#wiatowe-
go ruchu alterglobalistów, lecz udowodni!o, $e 
lepszy #wiat rzeczywi#cie jest mo$liwy, cho( na 
chwil& obecn' ludzie protestuj'cy nie maj' wi-
zji jego pe!nej realizacji. Wyra)nie zarysowa! si& 
równie$ podzia! na aktywistów spoza regionu 
i tych z Ameryki *aci"skiej, mog'cych powo!a( 
si& w dyskusji na w!asne do#wiadczenia, b&d'-
ce punktem odniesienia dla dzia!aczy z ca!ego 
#wiata. Brazylijskie Porto Alegre organizowa!o 
%wiatowe Forum Spo!eczne pi&ciokrotnie: w la-
tach 2002, 2003, 2005, 2010 i 2012.
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o nazwie Fome Zero, czyli Zero g"odu, który realizowany mia% by( na trzech p%asz-
czyznach:
1. Bolsa Familia – ujednolicenie transferów pieni!'nych przekazywanych bez-

po&rednio do rodzin oraz stworzenie systemu spo%ecznych zach!t;
2. Alimentação Escolar – codzienne, bezp%atne posi%ki w szko%ach;
3. Fortalecimento da Agricultura Familiar – wzmocnienie ma%ych gospodarstw 

rodzinnych poprzez rz$dowe zakupy towarów rolnych.
Autorzy projektu za%o'yli, i' warto stworzy( kompletny pakiet &wiadcze" 

socjalnych, dzi!ki któremu mo'na b!dzie zapewni( w miar! stabiln$ pomoc 
w d%u'szym okresie. Tytu%owy brak g%odu zosta% przedstawiony jako stan po'$-
dany, do którego nale'y d$'y( &rodkami spo%ecznymi i gospodarczymi. Rz$d Luli 
da Silvy przeznaczy% na realizacj! programu znaczne zasoby finansowe, z których 
pokryto zakup 'ywno&ci od miejscowych rolników, a tak'e stworzy% sie( sto%ó-
wek szkolnych, w których dzieci mog$ liczy( na darmowe posi%ki w trakcie na-
uki. Dzi!ki temu w znacz$cy sposób zwi!kszono poziom skolaryzacji na terenach 
miejskich, gdzie szko%y oprócz funkcji edukacyjnej zacz!%y dba( równie' o opiek! 
zdrowotn$ poprzez system obowi$zkowych szczepie" ochronnych, a tak'e kultu-
raln$, m.in. uruchomiono specjalny program bonów, dzi!ki którym zapewniono 
powszechny dost!p do teatrów i centrów kultury, wcze&niej praktycznie ca%kowi-
cie niedost!pnych dla najubo'szych (szerzej na temat brazylijskich dzielnic biedy 
zob. ramka Brazylijskie dzielnice biedy – favele). Na terenach wiejskich program 
ten by% cz!sto pierwsz$ form$ pomocy materialnej ze strony pa"stwa, która kie-
dykolwiek zosta%a uruchomiona. Warto równie' zauwa'y(, i' programy wsparcia 
socjalnego zosta%y skonstruowane z uwzgl!dnieniem podstawowego modelu ro-
dziny, w którym pierwszorz!dn$ rol! odgrywaj$ kobiety. Przekazywanie &rodków 
finansowych w%a&nie im, jako reprezentantkom rodzin, spowodowa%o wzrost ich 
pozycji w hierarchii rodzinnej, dzi!ki czemu ogólna sytuacja kobiet w spo%ecze"-
stwie brazylijskim uleg%a znacz$cej poprawie. Wyra)nie mo'na zaobserwowa( 
popraw! ich statusu na rynku pracy; ch!tniej bior$ udzia% w projektach eduka-
cyjnych, a tak'e uczestnicz$ w rywalizacji politycznej.

Wyra)nie wida(, 'e program Zero g"odu przyniós% pozytywne efekty. Nie tylko 
uda%o si! zmniejszy( liczb! osób niedo'ywionych o po%ow!, ale mia%o to miejsce 
wraz z powi!kszaj$c$ si! populacj$, zatem w liczbach bezwzgl!dnych spadek jest 
jeszcze wi!kszy. Przy okazji realizacji programu uwidocznione zosta%y kolejne 
wyzwania, które wymagaj$ szybkiej reakcji rz$du centralnego i w%adz regional-
nych. Mo'na tutaj wymieni( m.in.:
1. Pomoc w przekazywaniu &rodków dla wykluczonych grup etnicznych, 'yj$-

cych w odosobnieniu;
2. Opracowanie nowego modelu 'ywienia w oparciu o dost!pne &rodki, w celu 

uzyskania znacznie bardziej wydajnej dystrybucji zasobów oraz polepszenia 
jako&ci 'ywno&ci;



Rozdzia$ 28. Studium przypadku – Brazylia 337

Brazylijskie dzielnice biedy – favele

Favela Riocinha na zboczach Rio de Janeiro

+ród!o: Roicinha Favela – Rio de Janeiro, Brazil, Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/f/f6/Riocinha_Favela_-_Rio_de_Janeiro_Brazil_%285269536976%29.jpg [dost&p: 15.03.2022].

Na zdj&ciu w niniejszej ramce wida( domy tworz'ce brazylijskie dzielnice biedy – favele*. Co ciekawe, 
samo poj&cie pochodzi od nazwy ro#liny favela (!ac. Cnidoscolus quercifolius), która porasta!a wzgórza 
w okolicach Canudos. Pod koniec XIX w. Canudos zarz'dza! kaznodzieja Antonio Conselheiro, wokó! 
którego gromadzi!y si& t!umy zazwyczaj osób biednych. To rodzi!o napi&cia z lokalnymi w!adzami i pró-
by zbrojnego rozprawienia si& z kaznodziej'. Kilka ekspedycji zbrojnych zako"czy!o si& kl&sk', wi&c 
w ko"cu do akcji wkroczy!y regularne wojska przys!ane przez w!adze stanowe z Rio de Janeiro. Zaj&!y 
one pozycje na wzgórzu Favela (por. morro Favela), które porasta!a w!a#nie favela. Konflikt zwany jako 
Wojna Canudos (por. guerra Dos Canudos) zosta! rozstrzygni&ty, jednak pojawi! si& nowy problem. ,o!-
nierze uczestnicz'cy w interwencji nie dostali $o!du. Po powrocie do Rio de Janeiro zacz&li oni obozo-
wa( na wzgórzu Morro da Providência, które z czasem zacz&li nazywa( favela. Od lat 20. XX w. mianem 
favela zacz&to okre#la( wszystkie dzielnice biedy w Rio.

Favele zlokalizowane s' bardzo cz&sto w centrach miast, co wynika z szybkiego tempa urbanizacji 
wyst&puj'cego w przesz!o#ci oraz z wci'$ nierozwi'zanych kwestii w!asno#ci ziemskiej. Wiele faveli 
tworzy zamkni&te spo!eczno#ci, zapewniaj'ce swoim mieszka"com us!ugi o charakterze publicznym 
oraz liczne nieformalne miejsca pracy. Wielokrotnie podejmowano próby rozwi'zania problemów 
wyst&puj'cych w favelach (wysoki poziom gospodarki nieformalnej, wszechobecna przest&pczo#(), 
wdra$aj'c plany o ró$nym poziomie dog!&bno#ci dzia!a" – od zamkni&cia dzielnicy, wysiedlenia lud-
no#ci i próby rekultywacji terenu przez dzia!ania organizacji pozarz'dowych, zapewniaj'cych opiek& 
socjaln', a$ do prób akceptacji stanu zastanego i wypracowania dzia!aj'cych sposobów wspó!pracy.

Uznaje si&, $e w favelach Rio de Janeiro $yje od 1 do 1,5 mln ludzi, co stanowi ponad 20% wszyst-
kich mieszka"ców miasta. Gdy dodamy do tego nielegalno#( samego procesu osiedlania si& (ponad 
80% zabudowa" nie jest w ogóle oficjalnie zarejestrowanych) oraz liczb& jednostek urbanizacyjnych 
(prawie 1000 zgrupowanych zabudowa"), które nale$y odpowiednio wpisa( w sposób zarz'dzania 
miastem, uka$e si& skala wyzwa", których nie mo$na w prosty sposób rozwi'za(.

* Rio Favela Facts, CatComm, https://catcomm.org/favela-facts/ [dost&p: 15.03.2022].
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3.  Wypracowanie jednolitego prawo-
dawstwa na szczeblu centralnym 
i regionalnym poprzez uczynie-
nie z dost!pu do 'ywno&ci jedne-
go z praw cz%owieka, zapisanych 
w konstytucji kraju;

4.  Stworzenie mi!dzynarodowej sie-
ci powi$za" pomi!dzy ma%ymi go-
spodarstwami rolnymi.
Wysi%ki podejmowane przez bra-

zylijskie w%adze by%y zwi$zane z po-
praw$ dzia%ania samego programu. 
Osi$gni!te ponadpartyjne porozu-
mienie sprawi%o, i' nawet w przypad-
ku doj&cia do w%adzy partii dotychczas 
opozycyjnych sam program w zakresie 
najwa'niejszych priorytetów powinien 
pozosta( w niezmienionym kszta%cie. 
Ponadto próba jego ograniczenia wi$-
za%aby si! ze zdecydowanym oporem 
ze strony upodmiotowionych ju' grup 
spo%ecznych, które dzi!ki programo-
wi zyska%y na politycznym znacze-
niu, dlatego te' populistyczny rz$d 
Jaira Bolsonaro nadal utrzymuje ten 
program.
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Drugim projektem spo%ecznym, który bywa przedstawiany jako brazylijski wk%ad 
w polityk! zrównowa'onego rozwoju, jest tzw. bud'et partycypacyjny, zastoso-
wany po raz pierwszy w Porto Alegre. Ide! przewodni$ koncepcji stanowi zwi!k-
szenie poziomu aktywnego uczestnictwa lokalnej spo%eczno&ci w 'yciu politycz-
nym i spo%ecznym podstawowej jednostki samorz$du terytorialnego poprzez 
umo'liwienie cyklicznego wspó%decydowania o wydatkach na cele inwestycyjne, 
edukacyjne czy te' komunikacyjne. Wspó%uczestnictwo mieszka"ców jest ogra-
niczone w dwojaki sposób. Przede wszystkim decyzje o wprowadzeniu bud'etu 
partycypacyjnego determinuje ch!( polityków wybranych w wyborach, którzy 
w ramach swojego przedstawicielskiego mandatu musz$ zobowi$za( si! do usza-
nowania woli wyborców w konkretnych sprawach. Ponadto struktura podejmo-
wania decyzji przez mieszka"ców musi zosta( starannie przygotowana, by umo'-
liwi( wdra'anie koncepcji odpowiadaj$cych nie tylko kategorii sprawiedliwo&ci 

Spotkanie, które nigdy nie nast!pi"o, 
czyli #ycie ludów rdzennych w Brazylii

Izolowane ludy rdzenne w Brazylii $yj' w po-
nad 70 lokalizacjach i s' utrzymywane w stanie 
umo$liwiaj'cym im nienawi'zywanie kontaktu 
z przedstawicielami naszej cywilizacji. Kwestia 
formy izolacji i przestrzegania tego postano-
wienia przez obie strony wywo!uje liczne spo-
ry u badaczy, gdy$ we wspó!czesnym #wiecie 
pe!na izolacja okazuje si& niezwykle trudna 
do zrealizowania. Osiedla ludów rdzennych 
zlokalizowane s' w interiorze, ze szczególnym 
uwzgl&dnieniem terenów zachodniej granicy 
Brazylii. Dost&p do nich jest znacznie utrudnio-
ny, ale mo$liwy. Potencjalna wymiana handlowa 
mo$e dotyczy( narz&dzi, materia!ów higienicz-
nych, czyli wszystkiego, co mo$e by( u$ytecz-
ne w codziennym $yciu. Uznaje si& jednak, i$ 
znaczny stopie" kontaktu jest niewskazany ze 
wzgl&du na zagro$enie wygini&cia kultur pier-
wotnych, które wpisane s' na list& %wiatowego 
Dziedzictwa UNESCO, co mo$e sta( si& zarówno 
w wyniku procesów o pokojowym charakterze, 
jak i si!owego przej&cia terenów i rabunkowej 
eksploatacji zasobów naturalnych. Dlatego te$ 
tak wa$ne staj' si& dotrzymanie postanowie" 
brazylijskiej konstytucji i utrzymanie izolacji 
ludów rdzennych na pierwotnie zajmowanych 
przez nie terytoriach najd!u$ej, jak to tylko 
mo$liwe.
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spo%ecznej (np. remont ulic po%o'onych w dzielnicach peryferyjnych), ale rów-
nie' mo'liwo&ci potencjalnego wykonania (np. kwestie techniczne i formalno-
-prawne). Model zaproponowany przez dzia%aczy spo%ecznych i wdro'ony przez 
lokalnych polityków Partii Pracuj$cych w Porto Alegre w 1989 r. do dnia dzi-
siejszego jest punktem wyj&cia dla kolejnych prób podejmowanych w ró'nych 
miejscach na &wiecie.

Proces w%$czania w podejmowanie decyzji mieszka"ców przebiega% dwuto-
rowo. Lokalne stowarzyszenia poprzez sie( w%asnych kontaktów przeprowadza%y 
akcje informacyjne, propaguj$ce idee wspó%uczestnictwa, a tak'e ca%y czas bra%y 
udzia% w wypracowywaniu ostatecznej wersji projektu. Od samego pocz$tku ak-
tywny udzia% wzi!li lokalni politycy oraz urz!dnicy municypalni, którzy w ka'dej 

Zmiana przynale#no$ci do poszczególnych kwantyli dochodowych w Brazylii w latach 
2003–2014

13 330 250

2003 2011 2014

65 879 496

96 205 814

22 526 223

105 468 908

63 592 062

29 116 200

118 013 742

48 919 137

KLASA DE KLASA C KLASA AB

+ród!o: De Volta ao País do Futuro, coor. M. Neri, Centro de Políticas Sociais, 2012, s. 15, http://www.cps.fgv.br/cps/bd/
ncm2014/NCM2014_TextoCompleto_Fim_sumario.pdf [dost&p: 12 03.2022].

Droga zrównowa$onego rozwoju, przyj&ta przez rz'd Luli da Silvy, przynosi!a zadowalaj'ce skutki spo-
!eczne. Nie tylko udawa!o si& niwelowa( ogromne nierówno#ci, ale tak$e stworzono szans& na pog!&-
bianie tej polityki w przysz!o#ci. Na wykresie w niniejszej ramce dobrze wida(, i$ uda!o si& nie tylko za-
stopowa( wzrost nierówno#ci, ale tak$e znacz'co je ograniczy(, umo$liwiaj'c wykszta!cenie si& realnie 
istniej'cej klasy #redniej. Górny kwantyl (zaznaczony na wykresie na $ó!to) przyrasta! wraz z rozwojem 
gospodarczym ca!ego kraju, ale jednocze#nie klasa #rednia (zaznaczona na wykresie kolorem poma-
ra"czowym) rozros!a si& prawie dwukrotnie i to nale$y uzna( za najwi&kszy sukces reform gospodar-
czych i spo!ecznych. Zmiany w strukturze dochodowej maj' znacz'cy wp!yw na potencja! obywateli, 
ze szczególnym uwzgl&dnieniem m!odszych pokole", dla których pojawia si& realna szansa na awans 
spo!eczny z wykorzystaniem mechanizmów edukacyjnych oraz przy zapewnieniu podstawowej opieki 
zdrowotnej. Systemowe podej#cie do rozwi'zywania problemu ubóstwa dobrze ukazuje wyzwania 
strukturalne (np. brak #rodków finansowych w czasach kryzysu finansowego, niedostateczne przygoto-
wanie kraju na walk& z pandemi' COVID-19) oraz ograniczenia polityczne (np. wysoki poziom korupcji).
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dzielnicy odwiedzili wi!kszo&( domów, by w miejscu zamieszkania informowa( 
i zach!ca( obywateli do przybycia na spotkanie zgromadzenia. Proces podejmo-
wania decyzji ostatecznie zak%ada% trzy fazy. Pierwsz$ by%o zebranie dzielnicowe, 
na którym w swobodny sposób mieszka"cy dyskutowali o stanie infrastruktu-
ry, realizacji programów socjalnych i edukacyjnych oraz innych kwestiach, b!-
d$cych najwi!kszymi problemami w okolicy. W wyniku dyskusji powstawa%a 
wst!pna lista propozycji, któr$ dopracowywano przy wspó%udziale urz!dników 
miejskich oraz obywateli dzia%aj$cych w ramach zgromadze" tematycznych. 
Decyzje, które projekty b!d$ kwalifikowane do dalszego procedowania, podej-
mowali w drugiej fazie mieszka"cy wraz z delegatami z dzielnicowego Forum 
Delegatów Regionalnych, którzy jednocze&nie sprawowali nadzór nad realizacj$ 
wdro'onych ju' projektów (np. poprzez niezapowiedziane wizyty na miejscach 
budowy). Opracowano równie' specjaln$ punktacj!, umo'liwiaj$c$ sprawiedliwe 
ocenianie woli wyborców, by ograniczy( wp%yw du'ych dzielnic. Ko"cowy efekt 
dyskusji mieszka"ców stanowi%a lista miejskich priorytetów, które wyznacza%y 
kierunek dzia%a" dla w%adz. Wybór odpowiednich priorytetów umo'liwia% spój-
n$ realizacj! polityki spo%ecznej w obr!bie poszczególnych dzielnic oraz ca%ego 
miasta. Ostateczne decyzje podejmowane by%y w fazie trzeciej, w drugiej po%owie 
roku bud'etowego, kiedy miejscy urz!dnicy byli w stanie ustali(, jak du'e &rodki 
pozostan$ do dyspozycji mieszka"ców w przysz%ym roku. Dzi!ki temu, mimo 
zmieniaj$cych si! priorytetów, rozpocz!te inwestycje mog%y liczy( na sta%e dofi-
nansowanie.

Koncepcja wspó%uczestnictwa w konstruowaniu bud'etu w Porto Alegre 
znacznie przyczyni%a si! do zwi!kszenia zainteresowania losami miasta. Zarówno 
na poziomie zebra" s$siedzkich, jak i dzielnicowych zaobserwowano znaczny 
przyrost aktywnych i zaanga'owanych obywateli, co wida( w statystyce delega-
tów z ró'nych szczebli – z 976 osób w 1990 r. do 30 tys. w 2004 r.7 Mo'na zatem 
przypuszcza(, 'e w nieformalnych zebraniach uczestniczy%o jeszcze wi!cej oby-
wateli, co ju' potwierdza sukces inicjatywy.

Nale'y pami!ta(, 'e idea bud'etu partycypacyjnego jest zwi$zana z mo'li-
wo&ciami aktywnego prowadzenia polityki spo%ecznej na poziomie najbli'szym 
mieszka"com. W zwi$zku z tym wi!ksze sukcesy w jej praktykowaniu b!d$ mia%y 
bogate i uprzemys%owione miasta, ze wst!pnie rozwini!t$ infrastruktur$. Próba 
wdro'enia rozwi$za" z Porto Alegre na obszarze mniej zurbanizowanym nie 
mo'e przynie&( zadowalaj$cych rezultatów. Ponadto tworzenie wielostopniowej 
struktury decyzyjnej znacznie odsuwa w czasie podj!cie ostatecznej decyzji, za-
tem niezbyt przystaje do sytuacji politycznej, w której ugrupowania sprawuj$ce 
w%adz! zorientowane s$ na wygranie kolejnych wyborów.

Zgoda na udzia% w tworzeniu globalnej gospodarki i akceptacja mo'liwych do 
u'ycia &rodków wi$'$ si! z coraz intensywniejszymi poszukiwaniami odpowiedzi 

7 R. Górski, Realutopia w Porto Alegre, w: Partycypacja, J. Erbel, P. Sadura, Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 114.
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na cyklicznie pojawiaj$ce si! kryzysy w sfe-
rze globalnej. Tym samym otwarcie rynku 
gospodarczego bez stworzenia wewn!trz-
nego zabezpieczenia tworzy potencjalnie 
niebezpieczn$ sytuacj! dla rozwoju pa"-
stwa. Brazylia niew$tpliwie dobrze wyko-
rzysta%a mo'liwo&ci zwi$zane z uwarun-
kowaniami wewn!trznymi, lecz w dalszym 
ci$gu istniej$ sfery, gdzie nale'y wykona( 
konieczne dzia%ania (m.in. ograniczenie ko-
rupcji). W sferze spo%ecznej prawdziwym 
wyzwaniem b!dzie kwestia zwi!kszenia na-
k%adów i stworzenia odpowiednich progra-
mów edukacyjnych dla wci$' rosn$cej kla-
sy &redniej. Brazylijski przemys% w dalszym 
ci$gu wykorzystuje specjalistów spoza w%a-
snego kraju, gdy' liczba osób ze stosownym 
wykszta%ceniem jest zdecydowanie niewy-
starczaj$ca, szczególnie w odniesieniu do 
wzrastaj$cej gospodarki. Nierówno&ci wyst!puj$ce pomi!dzy poszczególnymi 
regionami mog$ by( szczególnie trudne do przezwyci!'enia. Walka z nast!p-
stwami pandemii COVID-19 b!dzie w kolejnych latach mia%a ogromny wp%yw na 
podejmowanie kolejnych programów spo%ecznych. Wydaje si! zatem, 'e kluczem 
do dalszego pomy&lnego rozwoju Brazylii stanie si! zapewnienie ci$g%ego stru-
mienia &rodków finansowych dzi!ki utrzymaniu wzrostu gospodarczego, przy 
jednoczesnym efektywnym eliminowaniu nierówno&ci spo%ecznych na ka'dym 
z poziomów, m.in. klasowym, edukacyjnym, rasowym.

�����������

1822 – formalne og%oszenie powstania Cesarstwa Brazylii; rok uznany jako data niepod-
leg%o&ci Brazylii.

1888 – zniesienie niewolnictwa w Brazylii.
XIX/XX w. – tzw. gor$czka kauczukowa, która doprowadzi%a do katastrofy naturalnej 

i &mierci tysi!cy ludzi pracuj$cych przy obs%udze plantacji.
1964 – zamach stanu, w Brazylii w%adz! przejmuje junta wojskowa.
1988 – uchwalenie nowej konstytucji Brazylii.
2003 – po pi!ciu nieudanych próbach wyborczych w Brazylii prezydentem zostaje trybun 

ludowy Luiz Inácio da Silvy.
2014, 2016 – mistrzostwa &wiata w pi%ce no'nej oraz igrzyska olimpijskie w Rio de 

Janeiro, które mia%y sta( si! symbolem odrodzenia Brazylii, a zosta%y zorganizowane 
w czasach post!puj$cej korupcji oraz oskar'e" o marnotrawstwo zasobów.

Film Elitarni (Tropa de Elite), 
re#. Jose Padilha, Brazylia 2017

Elitarni to niezwykle realistyczny film, 
w którym przedstawione s' losy jednostki 
policyjnej, zorganizowanej na kszta!t woj-
ska, dysponuj'cej #mig!owcami, wozami 
opancerzonymi. Policjanci z Batalhão de 
Operações Policiais Especiais, w skrócie 
BOPE, od lat 70. ubieg!ego wieku walcz' 
z przest&pczo#ci' w Rio de Janeiro, nie 
stroni'c od przemocy i wykorzystuj'c 
do realizacji za!o$onych celów nielegal-
ne #rodki. Re$yser w filmie stawia widza 
przed wieloma nieoczywistymi pytania-
mi: jak rozwi'za( problem przest&pczo-
#ci, która w wielu miejscach brazylijskich 
miast jest wszechobecna i wyst&puje od 
zawsze? Czy przemoc to jedyny #rodek, 
jakiego nale$y u$y(, czy te$ nie powinna 
nigdy by( akceptowana? Film nie daje jed-
noznacznych odpowiedzi, ale z pewno#ci' 
sk!ania widza do refleksji.
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2019 – z pocz$tkiem roku 4-letni$ kadencj! prezydenck$ w Brazylii rozpocz$% Jair 
Bolsonaro.

�Ï��������

BRIC – grupa pa"stw (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) aspiruj$cych do bycia liderami roz-
woju gospodarczego w oparciu o posiadane surowce i zasoby. Termin pierwszy raz 
zosta% u'yty w 2001 r. przez Jamesa O’Neila w raporcie dla banku Goldman Sachs.

Favela – dzielnica biedy w Rio de Janeiro (nazwa lokalna, zwi$zana bezpo&rednio z Rio 
de Janeiro).

Fome Zero – brazylijski program spo%ecznej transformacji o nazwie Zero G"odu, dzi!ki 
któremu uda%o si! spe%ni( zamierzone cele socjalne, zapewniaj$c jednocze&nie popyt 
wewn!trzny na brazylijskie produkty.

��������������������

1. Czy brazylijska koncepcja zrównowa'onego rozwoju i oparcie si! o rozwój rynku we-
wn!trznego s$ mo'liwe do zrealizowania w innym kraju, np. europejskim?

2. Jakie problemy w Brazylii w XXI w. b!d$ mia%y najwi!kszy wp%yw na wybór kolejnej 
koncepcji rozwoju w tym kraju?

3. Czy puszcza amazo"ska powinna by( rezerwatem chronionej przyrody czy miejscem 
eksploatacji zasobów naturalnych? Uzasadnij odpowied).
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Dlaczego banany s! takie tanie? Kampania Kupuj Odpowiedzialnie Owoce, Kupuj 
Odpowiedzialnie, 25.10.2016, https://www.youtube.com/watch?v=74hnGkcyr4Y [dost!p: 
6.07.2022].
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W trakcie dwuminutowego filmu studenci realizuj$cy materia% filmowy znajduj$ odpo-
wied) na tytu%owe pytanie, ale równie' uzyskuj$ wsparcie w dalszej refleksji nad sprawie-
dliwo&ci$ spo%eczn$. Bananery, czyli plantacje bananów, s$ w Ameryce #aci"skiej miej-
scami, gdzie bezwzgl!dnie zarobki s$ o wiele mniejsze w porównaniu do krajów Globalnej 
Pó%nocy. Jednak'e sytuacja na rynku pracy krajów Ameryki *rodkowej, ze szczególnym 
uwzgl!dnieniem Gwatemali i Salwadoru, niejako nakazuje dog%!bne przemy&lenie pro-
blemu. Podobnie realia pracy wygl$daj$ w odniesieniu do produktów uzyskiwanych 
w Brazylii: od kauczuku w XIX w. do plantacji trzciny cukrowej przerabianej na bioetanol 
w XXI w.


