Brasil – O gigante e
sua encenação pública

Formulário de Inscrição
Inscrição até sexta-feira, 8 de novembro de 2013 com
este formulário por correio, fax ou email para:
Kooperation Brasilien e.V.
Kronenstraße 16a
79100 Freiburg i. Br.
Tel.: 0049-0761-6006926
Fax: 0049-0761-6006928
info@kooperation-brasilien.org,
Conta n°: 8 042 180 800, BLZ 430 609 67, GLS Bank
Sobrenome

______

Nome

______

Endereço

______

E-Mail

______

Telefone

______

Organização/Grupo

______

Crianças (quantas e idade)

______

Haverá acompanhamento para as crianças.

Mídia – Protestos – Violência

Eu preciso/ofereço carona para ___ pessoas no trajeto
de _____________________
Depositei a taxa de inscrição na conta da KoBra.
Um abono/restituição da taxa de inscrição é possível através do Fundo
Solidário perante requerimento por escrito à KoBra.

Eu gostaria de propor um encontro / uma apresentação
para a Oficina de Possibilidades (um espaço aberto
para troca de experiências e contatos):
______________________________________________________
Haverá a retenção de 10 euros em caso de cancelamento da
inscrição até o dia 15 de novembro de 2013 e de 40% da
taxa de inscrição para o cancelamento após esta data.
Data, Assinatura:___________________________________

09:30 h
10:00 h
10:30 h

Sexta-feira – 22 de Novembro de 2013
a partir de

17:00 h
18:00 h
19:00 h
19:30 h

Chegada
Jantar
Apresentação e Abertura
Plenária 1: Os protestos das massas –
Opinião pública versus mídia monopolizada
Retrospectiva das manifestações em junho
– O papel da mídia e a liberdade de
imprensa no Brasil
Leonardo Sakamoto (Réporter Brasil)
Moderação: Thomas Fatheuer (HEINRICH-BÖLLSTIFTUNG/KOBRA).

Sábado – 23 de Novembro de 2013
09:00 h

Em caso de necessidade eu gostaria de ajudar em
tarefas como inscrição, elaboração de atas das
palestras, fazer caipirinhas, etc.
Eu prefiro comida vegetariana.

Domingo – 24 de Novembro de 2013

Plenária 2: Tudo sob controle nos espaços
urbanos? A segurança pública e a sua
apresentação pela mídia
Itamar Silva (IBASE)
Moderação: Tina Kleiber (Brot für die Welt)

10:30 h
10:45 h
11:00 h
12:30 h
14:00 h
15:30 h
16:00 h

Apresentação dos Grupos de Trabalho
Intervalo com café/chá
Grupo de Trabalho - Parte 1
Almoço
Grupo de Trabalho - Parte 2
Intervalo com café/chá
Apresentação dos resultados dos
Grupos de Trabalho

a partir de

17:00 h
18:30 h
19:00 h
20:00 h

Oficina de Possibilidades
Jantar
Meditação / Encontro da coordenação
Apresentação de livros e Festa Brasileira

Anúncio de campanhas e eventos
Intervalo com café/chá
Plenária 3: Meios de comunicação como
instrumento dos movimentos sociais –
Público e Não-Público –
A importância das mídias alternativas
Leonardo Sakamoto (Réporter Brasil),
Frei Luciano Bruxel (OFM, ) e Itamar Silva (IBASE)
Moderação: Almute Heider (Misereor)

11:30 h
12:30 h

Avaliação do evento e despedida
Almoço e partida

Grupos de Trabalhos do sábado, dia 23
Fórum / Grupo de Trabalho 1:

Mídias alternativas no Brasil
Com Leonardo Sakamoto (Réporter Brasil) e
Fabian Kern (Radio Dreyeckland)
Moderação: Martin Gerdermann (FIAN International)
Tradução simultânea para ambos os idiomas
Fórum / Grupo de Trabalho 2:

„O poder da mídia“ – A criminalização dos
movimentos sociais do campo
Com Wolfgang Hees (Amigos do MST)
Moderação: Thomas Schmidt (KoBra), em alemão
Fórum / Grupo de Trabalho 3:

Jovens e a mídia:
A balança entre participação e exclusão
Com Frei Luciano Bruxel (Ordo Fratrum Minorium)
Moderação: Romana Barros Said (Missionszentrale der
Franziskaner), em português
Fórum / Grupo de Trabalho 4:

Manifestações e imagens do Brasil na mídia
Com Tainã Mansani (Revista Forum/DEUTSCHE WELLE)
Moderação: Yôko Woldering (KoBra), em alemão
Fórum / Grupo de Trabalho 5:

Rio de Janeiro – Uma cidade define sua imagem.
Mega-eventos e seus impactos
Com Itamar Silva (IBASE )
Moderação: Martina Winkler (Brot für die Welt),
em português

Brasil – O gigante e
sua encenação pública
Com a organização da Copa do Mundo em junho de 2014 e
dos Jogos Olímpicos de 2016 o Brasil destaca sua ambição
de se tornar uma potência mundial, infelizmente aos custos
de uma significativa parte da população e sem tematizar este
fato amplamente na mídia brasileira. Devido às construções
dos megaeventos esportivos, populações dos centros
urbanos brasileiros são expulsas de seus espaços sem
compensação adequada. Favelas são, assim, „pacificadas“.
O desrespeito aos direitos humanos vai além dos estádios
de futebol. As vítimas são jovens marginalizados, indígenas,
comunidades tradicionais e sem terras. O dia-a-dia destes é
marcado pela violência e repressão e permanecem
despercebidos pela mídia.
O descontentamento geral explodiu em junho deste ano.
Inúmeros jovens foram mobilizados pelas plataformas de
mídias sociais. Manifestações locais transformaram-se em
uma onda de protestos nacionais. O Brasil passa a ter,
assim, um problema com a sua imagem. Nos últimos anos o
País tem sido considerado e admirado internacionalmente
como modelo de desenvolvimento econômico e políticosocial. A encenação do Brasil é apresentada não só pela
política do partidos no poder mas, também, por uma
poderosa mídia. Apenas dez grandes famílias com suas
empresas dividem o monopólio da imprensa escrita, falada e
televisiva. Elas determinam que informações o público deve
ou não receber.
Desde do período da ditadura militar a estrutura da mídia no
Brasil não pôde se desenvolver democraticamente. Como
resposta a esse processo vem se estabelecendo há muitos
anos no Brasil uma mídia alternativa que se posiciona
criticamente através de uma própria imprensa escrita, blogs,
filmes e rádios populares. A rede de mídias sociais (web
2.0/facebook) tem uma grande importância na dispersão das
notícias. Paralela à imprensa clássica surge uma mídia mais
consciente.
Na Mesa Redonda Brasil especialistas brasileiros e alemães
analisam a importância dos meios de comunicação para as
manifestações e para a nova estrutura da mídia no Brasil.
Até que ponto os movimentos sociais precisam e necessitam
das mídias alternativas? Quais são as chances e os riscos
das novas redes de comunicação social como facebook,
twitter e blogs?
O evento tem tradução simultânea português/alemão e
apresenta uma grande oportunidade para contatos e para
formar novas redes de comunicação.

Contato e mais informações:
Kooperation Brasilien (KoBra)
Kronenstraße 16a, 79100 Freiburg,
Tel.: 0049-0761-6006926, Fax: 0049-0761-6006928,

info@kooperation-brasilien.org, www.kooperation-brasilien.org

Brasil – O gigante e
sua encenação pública
Mídia – Protestos – Violência

Cota de contribuição para o evento, incluindo pernoite e
alimentação por pessoa:
•
Quarto duplo ou com mais camas:
95 € (+30 € para instituições)
•
10 € a mais para quartos simples
•
Só alimentação, sem pernoite:
45 € (+30 € para instituições)
•
Crianças até 12 anos: 45 €
Os 30 € adicionais para instituições constituirão o Fundo de
Solidariedade usado para o pagamento da taxa de inscrição
daqueles que não podem pagar a taxa integralmente.

A Mesa Redonda Brasil
(Runder Tisch Brasilien)
é uma realização de:
Fonte: Isaac Ribeiro. Gráfico: Amanda Vivan, www.medien-in-brasilien.de

Mesa Redonda Brasil
(Runder Tisch Brasilien)
de 22 a 24 de
Novembro 2013
Local do evento:
Europäische Jugendbildungs- und
Begegnungsstätte EJB Weimar
Jenaer Straße 2/4, 99425 Weimar
www.ejbweimar.de
Inscrição
até o dia 8 de novembro de 2013
KoBra, Kooperation Brasilien e.V.
info@kooperation-brasilien.org

