
 

Aos Jovens espalhados por esse Brasil, 

Com grande alegria as Pastorais da Juventude (PJ, PJE, PJMP e PJR), juntamente com a 

Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude divulgam o subsídio da SEMANA DO/A 

ESTUDANTE de 2011, que tem como objetivo de provocar a movimentação e dar oportunidade 

para que os/as jovens vivenciem com maior envolvimento o dia 11 de agosto, dia do/a estudante, 

data tão importante para Juventude. O material trás como temática nesse ano a discussão sobre 

as juventudes das comunidades negras e indígenas, que são pontos de resistência diária, 

recriando formas de viver, crer, educar e conceber a vida.  

Esse ano a Semana do/a Estudante acontecerá de 08 a 14 de agosto, com o Tema: 

Juventude Negra e Indígena: Comunidades de resistência; e Lema: Dos tambores e 

cirandas à luta pela vida; Um momento para que a Juventude reflita sobre os jovens que por 

muito tempo e até os dias de hoje vivem à margem da sociedade, que exclui e desumaniza. 

O subsídio propõe encontros, celebração, textos, vídeos, dinâmicas para serem 

trabalhadas. Além de propostas para o trabalha antes, durante e depois da Semana do 

Estudante, pois temos em vista que a grandiosidade da temática proposta não pode se esgotar 

em apenas uma semana, essa deve ser apenas a primeira de varias discussões sobre esta rica 

temática que carece aprofundamento, resistência e luta. 

Então, façamos dessa Semana um ato de resistência, um momento de celebrar, festejar, 

mas acima de tudo de lutar por aquilo que é de direito, pela vida de muitos que já se foram 

nesses anos e de tantos outros que se perderam ao longo da história. O material trás base para 

que essa discussão seja profunda e transformadora, por isso divulguem e espalhem aos cinco 

cantos do Brasil o canto que o negro entoou, o grito da “Terra sem males”. 

 

 

 

 


