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MENSAGEM PARA O DIA DO ESTUDANTE 

No dia 11 de agosto de 1827 D. Pedro I instituiu no Brasil os dois primeiros cursos de 
Ciências Jurídicas e Sociais do país: um em São Paulo e o outro em Olinda. Mais tarde, este último foi 
transferido para Recife. Até então, todos os interessados em entender melhor o universo da área 
jurídica necessitavam viajar a Coimbra, em Portugal, que abrigava a universidade mais próxima do 
Brasil. 

Em São Paulo o curso de Direito criado por D. Pedro I acabou sendo acolhido pelo Convento 
de São Francisco e mais tarde incorporado pela Universidade de São Paulo (USP), em 1934. 

Cem anos após a criação dos cursos de Direito, Celso Gand Ley propôs que esta data fosse 
escolhida para homenagear todos os estudantes. Foi assim que nasceu o Dia do Estudante no 
Brasil, em 1927, no dia 11 de agosto. 

Estudante Lassalista! Você pode se considerar uma pessoa privilegiada. O primeiro motivo 
para isso é o fato de ter a oportunidade para estudar, e o segundo, por estudar na Rede La Salle, 
pois ela está voltada para a sua integralidade e busca oferecer o melhor possível para os que a ela 
estão ligados.    

Para ser estudante não importa a idade que se tem. O importante é que cada pessoa um dia 
já foi ou será um verdadeiro estudante, empenhado em adquirir e construir conhecimentos 
essenciais para a boa convivência, a formação profissional e a vivência cristã. 

Se você quer ser um bom estudante não estude somente o mínimo que o professor lhe exige. 
Busque ir além disso! Surpreenda! Desvende o mundo que está à sua volta! Confie nos seus 
professores, pois eles não vão decepcioná-lo.  

O estudo transforma o meio em que vivemos e nos transforma. Portanto, estudar é estar em 
constante processo de construção de si e do meio.  

Ser estudante é: 

 ter vontade de aprender sempre coisas novas;  

 saber escutar as orientações dos professores e dos pais;  

 fazer os deveres de casa;  

 viver o presente com muita convicção e preparar o futuro;  

 passar por dificuldades, mas não desanimar;  

 saber respeitar normas e  cumprir as regras estabelecidas;  

 aprender a conviver com os outros e partilhar suas ideias.  

 Estudantes Lassalistas, tornem-se bons cidadãos por meio do estudo sério e comprometido. 
FELIZ DO ESTUDANTE! 

Porto Alegre, 11 de agosto de 2013. 
Professor Ir. Jardelino Menegat 

Provincial e Presidente da Rede La Salle  


