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Temat rozprawy doktorskiej: Problem wykluczenia społecznego i segregacji terytorialnej 
w Kurytybie w Brazylii. 

W rozprawie doktorskiej podjęto zagadnienie wykluczenia społecznego  

i segregacji terytorialnej. Omówiono je na przykładzie miasta Kurytyba w Brazylii, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Parolin na obszarze której znajduje się najstarsza 

fawela w tym mieście – Valetão.       

 Głównym celem pracy jest analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców 

Kurytyby, wraz z określeniem poziomu segregacji terytorialnej mieszkańców faweli, w tym 

mieszkańców Valetão w dzielnicy Parolin. Cele szczegółowe pracy to określenie poziomu 

relacji społecznych między mieszkańcami faweli a mieszkańcami pozostałej części dzielnicy 

Parolin oraz ocena działań prowadzonych na tym obszarze przez władze miasta w celu 

poprawy infrastruktury i aktywizacji społecznej.     

 Zakres przestrzenny pracy dotyczy Kurytyby w rozbiciu na dzielnice, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzielnicy Parolin. Czasowy zakres pracy obejmuje w przypadku Kurytyby  

i badanej dzielnicy okres od ich powstania aż do czasów współczesnych.   

 W pierwszym rozdziale podjęto zagadnienia dotyczące badanego problemu w ujęciu 

teoretycznym. Omówiono w nim główne pojęcia problemowe tej pracy oraz formy pomiaru 

wykluczenia społecznego i segregacji terytorialnej.      

 Drugi rozdział dotyczy rozwoju i przemiany sieci osadniczej Brazylii z 

wyodrębnieniem w dwóch podrozdziałach historii sieci osadniczej Kurytyby do XX wieku 

oraz do czasów współczesnych.       

 Trzeci rozdział przedstawia struktury społeczno-funkcjonalne miasta Kurytyba z 

naciskiem na obszary wykluczone i ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Parolin jako 

przykładu ilustrującego poruszony problem.      

 Czwarty rozdział pracy jest poświęcony tematyce polityki miejskiej i ruchów 

społecznych w Kurytybie.         

 Piąty rozdział zawiera analizę wyników badań terenowych. Znajduje się tu również 

podrozdział poświęcony osobie lidera społeczności lokalnej Parolin. W szóstym rozdziale 



autor przedstawia dwa oblicza modelowego miasta Kurytyba.    

 Opracowanie kończą wnioski, w których starano się zebrać kluczowe fakty 

wynikające z każdego z rozdziałów stanowiące podsumowanie treści pracy wraz z 

interpretacją uzyskanych rezultatów badawczych. Przeprowadzone badanie i analizy 

pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dla Urzędu Miasta Kurytyby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


