Mesa Redonda Brasil 2020

Programa da conferência online
Este ano a conferência acontecerá online e de
forma gratuita.

Sexta-Feira – 04 de Dezembro 2020
14:00 às 16:30h (horário de Brasília)
Início do debate online
O movimento brasileiro, direitos humanos e a
pandemia
ADRIANO MARTINS (CAIS), CARLOS MAGNO
(CENTRO SABIÁ), CHRISTINA VITAL DA CUNHA (UFF)
E MARIANA ANDRADE (REDE DE JOVENS DA TERRE
DES HOMMES)
MODERAÇÃO: THOMAS FATHEUER (KOBRA)

INTERVALO

17:00 às 17:45h (horário de Brasília)
Programação opcional

Sábado – 05 de Dezembro 2020
No formato RTB online, quatro grupos de trabalho
ocorrerão consecutivamente. Entre cada fórum
haverá um intervalo de meia hora.Todos os fóruns
serão traduzidos simultaneamente.

10:00 às 11:30h (horário de Brasília)
Fórum 1: Religião, Poder e Política
CONFERENCISTA: LEANDRO LUIS BEDIN FONTANA
(INSTITUT WELTKIRCHE UND MISSION)
MODERAÇÃO: Geraldo Grützmann Mission
EIneWelt) (ALEMÃO -PORTUGUÊS)

INTERVALO

12:00 às 13:30h (horário de Brasília)
Fórum 2: Novo envolvimento público no
combate às Fake-News
CONFERENCISTA: CARLOS MAGNO (CENTRO
SABIÁ), VERÔNICA FERREIRA (SOS CORPO)
MODERAÇÃO:
MANUEL
BRETTSCHNEIDER
(CARITAS INTERNACIONAL) (PORTUGUÊS-ALEMÃO)

Troca de informações em três salas temáticas
online, com moderação:

1. Solidariedade em tempos de Corona:
apoio de organizações parceiras (alemão)
2. Trabalho diário e ativismo online - troca
de experiências e ideias (simultâneo
alemão-português)
3. Democracia em perigo (português)

INTERVALO

14:00 às 15:30h (horário de Brasília)
Fórum 3: Comunicação política digital
CONFERENCISTA: ADRIANO MARTINS (CAIS) E
SERGIO AMADEU DA SILVEIRA (UFABC)
MODERAÇÃO:
ANNA
MOSER
(MISEREOR)
(PORTUGUÊS - ALEMÃO)

INTERVALO

16:00 às 17:30h (horário de Brasília)
Fórum 4: A juventude como defensora dos
direitos humanos: Vidas negras importam
CONFERENCISTA: MARIANA ANDRADE (REDE DE
JOVENS DA TERRE DES HOMMES), Bruna Leite (T
MODERAÇÃO: RALF WILLINGER (TERRE DES
HOMMES ALEMANHA) E ANDREA ZELLHUBER
(TERRE DES HOMMES SUIÇA) (PORTUGUÊS ALEMÃO)

Comunicação e ação na
crise –
Mudança de valores no Brasil

A crise do coronavírus requer novas formas de
comunicação, também para a Mesa Redonda
Brasil. Pela primeira vez, o simpósio será
realizado em formato online. A maioria dos
debates e informações serão oferecidos de
forma bilíngue.
As estratégias políticas de comunicação e a
distribuição de conteúdo através das mídias e
redes sociais tornaram-se notavelmente um
fator de poder. Alguns atores sociais, entre eles
evangélicos de determinadas vertentes,utilizam
seus canais de comunicação para fins políticos.
Qual o peso da influência desses atores na
composição de valores na sociedade brasileira?
Existe uma constante e feroz disputa sobre a
questão da soberania de interpretação e da
veracidade das declarações. Aspectos que
também representam um sério desafio tanto
para os direitos humanos quanto para a
democracia.
O Brasil atravessa uma crise sanitária no 2020,
que é sobreposta pela crise política do governo
Bolsonaro.
Grupos
vulneráveis
sofrem
particularmente com a propagação da
pandemia e a banalização dos riscos associados
pelo presidente. Uma e outra vez, a agenda
política do governo ameaça explorar a situação
excepcional causada pela pandemia para os
seus próprios fins. Os movimentos sociais
atuam entre a resistência e a resiliência. Devem
adaptar os seus debates políticos, campanhas e
protestos à nova situação.

Qual é a posição dos movimentos sociais diante
dos acontecimentos atuais? Com quais
instrumentos e novas narrativas se pretende
reagir à crise? E como podem funcionar a
solidariedade e a cooperação internacional de
maneira eficaz, apesar das circunstâncias
vigentes?

Comunicação e ação na
crise –
Mudança de valores no Brasil

A conferência online acontecerá através
da plataforma ZOOM. O link de acesso
será enviado aos inscritos, poucos dias
antes do evento. A participação é
gratuita.
Inscrição até 25.11. em:
https://pretix.eu/kobr/rtb2020/
Essa conferência é uma realização dos:

FOTO: UTA GRUNERT

Mesa Redonda Brasil 2020
Conferência Online
de 04 a 05 de Dezembro

www.kooperation-brasilien.org

