
I ENCONTRO NACIONAL DE JUVENTUDES DA RECID – BRAS LIA, 30/01 A 03/02 DE 2013Í

PROGRAMAÇÃO E METODOLOGIA
Objetivo geral: 
Partindo das experiências de organização e formação das juventudes, consolidar uma leitura comum da conjuntura brasileira e apontar os principais desafios e ações da 
juventude na construção do projeto popular.
Objetivos específicos: 

– Fortalecer as organizações populares da juventude; 
– Incentivar o trabalho com a arte, o simbólico, a mística e a cultura popular como ferramentas de formação da juventude; 
– Construir um olhar coletivo sobre a conjuntura brasileira, latino-americana e internacional;
– Aprofundar o conhecimento sobre as lutas populares da juventude a partir da década de 60; 
– Socializar as experiências de formação, organização e políticas públicas da juventude; 
– Identificar as ações da juventude no campo popular e 
– Aprofundar o conhecimento sobre Projeto Popular.

1º DIA – 31/JAN 2º DIA – 1/FEV 3º DIA – 2/FEV 4º DIA – 3/FEV

MANHÃ

 9h   - Abertura do encontro (manhã 
de integração).

• Mística.
• Apresentação dos/as participantes.
• Saudação dos/as convidados/as aos 

jovens e ao Encontro.
• Apresentação da metodologia e 

organização das “turmas” de 
autogestão do encontro.

• Dinâmica: “Vai caçar sua turma!”
 
CONVIDADOS/AS:
- Governo: Severine Macedo 

(Secretaria Nacional de Juventude), 
Secretaria Nacional de Articulação 
Social/SG, Seppir e Secretaria de 
Direitos Humanos.

- Sociedade civil: Pastorais, Levante, 
Via Campesina, LGBT, Marcha 
Mundial Mulheres, Movimento negro 
e indígena, UNE e Conselho 
Nacional de Juventude.

 8h  - Encontro das turmas.  
 8h30  -Mística.
 9h  - Linha histórica das lutas 

populares da juventude a 
partir da década de 60.
Assessoria: Renato Almeida – 
IPJ São Paulo.

11h30  -Análise da realidade da 
juventude.
Assessoria: Renato Almeida.

• Grupos de trabalho por 
macrorregiões, socialização dos 
elementos das cartas e construção 
da síntese da região. 

 8h  - Encontro das turmas. 
 8h30  - Mística.
 9h  - Fala introdutória e 

provocativa sobre o 
Projeto Popular.
Assessoria: Ronaldo 
Souza. 

• As ações da juventude na 
construção do projeto popular 
(como se traduz em lutas 
concretas, grupos mistos).

• Plenária e síntese final de 
compromissos.

 8h  - Final do 1º 
Campeonato 
Nacional RECID 
Jovem.

 11h  - Avaliação e 
encerramento.

• Mística de envio Carta 
do 1º Encontro das 
Juventudes.

TARDE

 14h  - Análise de conjuntura.
Assessoria: Nei Zavaski.

• A crise mundial, o contexto brasileiro 
e latinoamericano.

• Cochichos a partir de uma questão 
problematizadora.

 17h30 - 1h de atividades esportivas.

 14h30 - Socialização na plenária 
(pelas macrorregiões).

• 3º Aprofundamento das análises e 
síntese dos desafios.

 17h30 - 1h de atividades esportivas.

         -  Introdução sobre 
agitação e 
propaganda.

 14h  - Oficinas - Tradução de 
linguagem:

• Midialivrismo e Participatório 
Juvenil.  

• Webcidadania.
• Teatro do Oprimido. 
• Elementos do Hip hop. 
• Cultura popular (instrumentos, 

repentes, cordel). 

 16h  - De volta pra 
casa...

NOITE           - Encontro das turmas:
• Relatoria. 
• Comunicação.
• Mística.
• Animação e noite cultural.
• Bem estar e cuidados.
• Infra e Ambientação.

 20h  -  Roda de conversa: 
Movimentos Sociais e 
Juventude - raça, etnia, 
gênero, diversidade sexual.

CONVIDADOS/AS:
- Marcha Mundial de Mulheres.
- Juventude Viva: Práticas e políticas 

da sociedade e governo contra o 
extermínio da Juventude Negra.

- Diversidade sexual e desafios da luta 
LGBT. 

- Comunidades Tradicionais. 

 20h   - Apresentação das 
oficinas na Noite 
Cultural.

Programação Versão 1 – Ver atualizações e demais informações sobre o encontro no Site da RECID (http://www.recid.org.br/) e/ou na Página do encontro (http://www.facebook.com/1oEncontroNacionaldeJuventudesdaRECID).

http://www.recid.org.br/
http://www.facebook.com/1oEncontroNacionaldeJuventudesdaRECID

