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Słowo wstępne

Z dużą satysfakcją i radością rekomenduję Państwu lekturę tomu poświęconego 
Brazylii. Jest on pokłosiem konferencji dotyczącej tego fascynującego kraju, zorga-
nizowanej w marcu 2013 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Była to szósta z kolei konferencja z cyklu Regiones Mundi, podejmują-
cego istotne problemy ważnych obszarów współczesnego świata. Spotkanie zorganizo-
wali doktoranci i studenci, skupieni w wielu aktywnie działających kołach naukowych 
na Wydziale Nauk Społecznych, głównie jednak członkowie Koła Naukowego Stosun-
ków Międzynarodowych. Pragnę w tym miejscu podkreślić, iż niezwykle cenię sobie 
pasję i aktywność młodzieży doktoranckiej i studenckiej Wydziału w badaniu, dys-
kutowaniu oraz propagowaniu wiedzy na temat rozmaitych problemów społecznych. 
Jest to bardzo ważna część funkcjonowania naszej akademickiej społeczności.

Wcześniejsze konferencje z cyklu Regiones Mundi dotyczyły Ukrainy, Rosji, 
Niemiec, Izraela oraz Chin. W marcu 2013 r. przedmiotem debaty stała się nato-
miast Brazylia. Nie mam wątpliwości, że wybór ten nie był przypadkowy. Brazylia 
to przecież ogromne państwo, wyjątkowo mocno przy tym pobudzające wyobraźnię. 
Jest ono bliskie Polsce, chociażby z racji masowej emigracji do tego kraju naszych 
rodaków, głównie w XIX wieku. Wielu kojarzy Brazylię z egzotyką i romantyzmem 
dalekich podróży, a szczególnie w ostępy dżungli amazońskiej. Inni postrzegają Bra-
zylię przez pryzmat znakomitej piłki nożnej, karnawału w Rio de Janeiro czy futury-
stycznej architektury jej stolicy – miasta Brasilia. Coraz częściej widzi się Brazylię 
jako rosnącą potęgę gospodarczą i polityczną. Nie tylko dla ekologów ważne są zaś 
kwestie związane z zachowaniem i ochroną dziewiczego środowiska naturalnego 
w tym państwie. Cieszę się zatem, że przynajmniej część spośród owych interesu-
jących i ważnych problemów stała się przedmiotem debaty podczas wspomnianej 
konferencji, a w wersji drukowanej znalazła odbicie w postaci artykułów zamieszczo-
nych w niniejszym tomie. Organizatorom spotkania gratuluję znakomitej inicjatywy, 
a Państwu życzę interesującej lektury.
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Prefácio

Estou muito satisfeito e feliz de poder recomendar a leitura deste volume dedicado 
ao Brasil. O volume é resultado de uma conferência sobre este fascinante país, 
realizada em Março de 2013, na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da 
Silésia, em Katowice. Esta foi a sexta da série de conferências do ciclo Regiones Mundi 
focadas nas questões essenciais das áreas importantes do mundo moderno. O encontro 
foi organizado pelos doutorandos e estudantes ativos em vários círculos científicos da 
Faculdade de Ciências Sociais, principalmente pelos membros da Sociedade Científi-
ca de Relações Internacionais. Neste momento, gostaria de enfatizar a minha grande 
apreciação pela paixão e atividade da juventude da Faculdade, tanto doutorandos como 
estudantes e pela discussão e promoção do conhecimento de várias questões sociais. 
Esta é uma parte muito importante do funcionamento da nossa comunidade acadêmica.

As anteriores conferências do ciclo Regiones Mundi foram relacionadas com 
paises tais como Ucrânia, Rússia, Alemanha, Israel e China. Em Março de 2013, tam-
bém o Brasil tornou-se assunto de debate. Não cabe dúvida que esta escolha não 
foi acidental. O Brasil é um país enorme o que estimula muito a imaginação. Fica 
próximo à Polônia, principalmente por causa da imigração em massa dos nossos 
compatriotas que este pais recebeu, especialmente no século XIX. Muitos associam 
o Brasil com exotismo e romantismo das viagens longas, especialmente no sertão 
da selva amazônica. Outros vêem o Brasil sob o prisma do excelente futebol, car-
naval no Rio de Janeiro ou da arquitetura futurista do seu capital - Brasília. Porém, 
o Brasil é cada vez mais considerado uma potência econômica e política crescente. 
As questões relacionadas com a preservação e proteção do meio ambiente neste 
país são importantes não só para os ambientalistas. Por isso, estou contente que 
pelo menos alguns desses problemas interessantes e importantes têm sido objecto 
de debate durante a conferência e também foram ref letidos na forma de artigos 
publicados neste volume. Parabenizo aos organizadores uma ótima iniciativa do 
encontro e desejo-lhes uma excelente leitura.
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