
Calouro já era ‘bicho’ 
em pleno século XIV

O trote universitário tornou-se uma 
tradição nas instituições de ensino superior. 
O vestibulando antes mesmo de passar no 
vestibular já sabe que passará por esse ritu-
al. O que talvez muitos não saibam foi como 
surgiu essa tradição.

O trote universitário surgiu basica-
mente com a História Medieval, pois foi 
nessa época que surgiram as primeiras insti-
tuições de ensino superior.

Os calouros eram colocados nos 
vestíbulos (daí a origem de vestibular), que 
antecediam a sala de aula. Tinham seus ca-
belos raspados como uma forma de preven-
ção, pois havia a possibilidade de propaga-
ção de doenças, sobretudo da peste. Cabelo 
raspado hoje significa sinal de realização.

Os apelidos dados aos calouros, 
tipo: macaco, tatu, batatinha também são 
antigos. Segundo o estudo feito pelo profes-
sor Antonio Zuin do Departamento de Edu-
cação da UFSCar (Universidade Federal de 
São Carlos), no século XIV os calouros já 
eram identificados com animais que precisa-
vam ser domesticados.

Na Europa Medieval, o trote era 
como uma cerimônia de Purgação, princi-
palmente quando se retratava de campone-
ses. O historiador Jacques Le Goff descreve 
em “Manuale Scolarium” a forma como se 
dava essa cerimônia:

“Zomba-se de seu odor de besta-
fera, de seu olhar perdido, de suas longas 
orelhas, de seus dentes parecendo presas. 
Estranhem-lhes supostos chifres excrescên-
cias. Banham-lhe e limam-lhe os dentes. 
Em uma parodia da confissão ele recon-

As duas chapas foram submetidas a provocações durante debates

Pessoas que já passaram pela Unir condenam o 
trote violento e defendem um evento que integre 
o calouro ao invés de hostilizá-lo. Perguntamos a 
alguns universitários onde as “pancadas” levadas 

no trote mais doeram. O resultado é unânime: é na 
auto-estima que o calouro sente o maior dano.

Onde foi a ‘pancada’
Acadêmicos do curso de Informática da 
Universidade Federal de Rondônia dialo-
gam com o Grau Informativo e falam das 
frustrações e pontos positivos encontra-
dos no decorrer dos últimos três períodos. 
Abaixo, depoimentos:

“Acho que estou no curso certo mas, não 
fiz pensando em mercado de trabalho no 
setor. Faço informática pelo fato de achar 
que essa área é exigência das demais. Atu-
almente, todo mundo precisa ter pelo me-
nos domínio básico, ou noção mínima, de 
ferramentas da informatização. No caso do 
nosso curso, temos muitas necessidades” 

Marco Aurélio
INFORMÁTICA

“A escolha pelo curso de Informática foi 
consciente. Agora, esperava um curso 
com mais condições de aula. Mas, esta-
mos acreditando em melhoras. Afinal, 
tem muita coisa mudando por aqui. 
Quem sabe o curso não ganhe uma inje-
ção de ânimo!”.

Aldrin Willy
INFORMÁTICA

Você entrou no curso 
certo? Ou se arrependeu?

Enquete

“Escolhi esse curso 
pensando num 
mercado de traba-
lho competitivo. 
Espero que as coi-
sas melhorem, pois 
ainda vimos pouco 
e nossas carências 
são  grandes”.

Michele Costa
INFORMÁTICA

“Acho que ainda 
não sei o que que-
ro fazer. Talvez eu 
largue esse curso 
e, quem sabe  faça 
Direito. Ainda sou 
um desses indeci-
sos”

Willian Coutinho
INFORMÁTICA

Acadêmicos precisam 
cuidar melhor de livros

Ferramenta que acompanha o universitário 
durante toda a vida acadêmica, e mesmo depois, o 
livro é um companheiro que tem sido maltratado, 
colocado à margem, por estudantes desavisados 
do valor desse instrumento de pesquisa. O hábito 
do mau uso do livro tem causado tantos transtor-
nos na Biblioteca Central da Universidade Federal 
de Rondônia que, para tentar modificar essa reali-
dade, o mais rápido possível, a direção da casa re-
solveu iniciar uma campanha de conscientização.

De acordo com as informações colhidas 
junto a funcionários da Biblioteca, diariamente 

dezenas de livros são danificados, na maioria das 
vezes por pura falta de zelo dos próprios acadêmi-
cos. Segundo o que foi informado, os estudantes 
têm direito aos empréstimos mas, não manuseiam 
bem esse instrumento. “Todos os dias, recebemos 
livros com páginas riscadas, rasgadas ou amassa-
das. Tem aluno que, para marcar um item de lei-
tura, chega ao cúmulo de rasgar um pedacinho da 
página, como se o livro fosse descartável. É preciso 
ter mais consciência e lembrar que o livro é um 
objeto de uso coletivo. Muitos estudantes precisam 
lê-lo”, argumenta uma das bibliotecárias.

Foi preciso criar um 
setor de restauração 
para que as pratelei-
ras não esvaziassem 
com as faltas dos 
livros deteriorados 
pelos estudantes. Há 
informações de que 
estudantes chegam 
a destacar páginas 
inteiras quando pre-
cisam realizar pes-
quisas e não podem 
levar os livros
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“Foi na auto-estima. A questão da exploração do calouro 
é demais. Assim a gente entra na universidade sem saber 
como as coisas funcionam. Além disso, tiram dinheiro da 
gente dizendo que é para fazer festas etc. que nunca são fei-
tas. Poderia ser um trote mais voltado para ajudar a pessoa. 
O objetivo do trote aqui é sujar a pessoa.” 

Domitília Fideles
ENFERMAGEM - 7º período

“A pancada foi no psicológico, mas não me afetou muito.
Acho legal o trote até para integrar as pessoas do curso, 

conhecer melhor umas às outras.” 

Helen Carioca
ENFERMAGEM - 7º período

“Sou contra o trote violento. O trote tem que ser revertido 
em ações filantrópicas e muita brincadeira. Tem de ser uma 
boa lembrança e não má.” – Klondy Agra, ex-aluna da 
Unir, formada em Letras/Inglês/Literatura Inglesa em 1996. 
Recentemente obteve, com nota máxima, mestrado em 
Lingüística pela mesma universidade abordando o tema “O 
olhar do ‘outro’ à cultura e ao homem amazônico”

Klondy Agra
LETRAS - Inglês

“A pancada foi na auto-estima. São muito desrespeito-
sas as brincadeiras, extrapoladas. Tinham que ser mais 

solidárias.”

Débora Arantes
ENFERMAGEM - 7º período

“Pedagogia faz um café da manhã com os calouros, junto 
com informações sobre a universidade e algumas brincadei-
ras, mas nada de mais. Os acadêmicos de outros cursos se 
irritam porque não fazemos trote do jeito deles com nossos 
alunos e eles tentam fazer conosco.” 

Cilene Matias
PEDAGOGIA - ex-acadêmica

hece enfim enormes vícios. (...) Assim o futuro intelectual deixa sua 
condição original, que se assemelha intensamente à representação 
do camponês, a do rústico da literatura satírica da época. Da bes-
tialidade à humanidade, da rusticidade à urbanidade: estas são as 
cerimônias onde o velho fundo primitivo aparece degradado e quase 
esvaziado de seu conteúdo original, lembrando que o intelectual foi 
arrancado do clima rural, da civilização agrária, do mundo selvagem 
da terra”.

Juntamente com o trote, nasce também a iniciativa para aca-
bar com o trote violento. No século XV, surge a primeira associação 
voltada para a formação de políticas contra o trote. Muitos autores 
que estudaram o assunto tem alguns pontos em comum em relação 
ao trote. Concordam que o trote tornou-se um rito de iniciação, e 
que desde seu inicio é um cerimonial de agressão e violência contra 
o calouro e que confirma a idéia de trote como um rito de passagem 
às avessas. 

 No Brasil o trote chega no século XIX, juntamente com os 
primeiros cursos de ensino superior em 1808, no Rio de Janeiro 
e na Bahia. Os responsáveis pela novidade seriam os portugueses. 
Nessa época já havia o comentário sobre essa tradição que existia 
na Europa (300 anos antes). E foi assim que o trote se iniciou no 
Brasil. Porém, logo no primeiro ano letivo acorre a primeira vitima 
fatal que se tem registro. De lá para cá esse tipo de atrocidade tomou 
um enorme volume nas mais diferentes faculdades e instituições de 
ensino superior no Brasil.

Um exemplo que marcou os trotes foi o que ocorreu com 
o calouro de Medicina da USP em fevereiro de 1999, onde ele foi 
encontrado morto na piscina da Associação Atlética Oswaldo Cruz, 
nas dependências da universidade, um dia após o trote.

A partir desse incidente, grande parte das universidades pas-
sou a coibir o trote violento e incentivando o trote solidário. Algumas 
instituições criaram regras para punir atitudes agressivas dos vetera-
nos. Porém, especialistas acreditam ser insuficiente para resolver o 
problema, pois são poucas as que colocam em pratica as medidas 
disciplinares.

O comportamento do calouro também é levado em conta, 
pois, embora sofra com a humilhação e até mesmo com a agressão, 
alguns se sentem premiados e passam a planejar o próximo trote, 
quando passaram de calouros a veteranos. “Com um forte elemento 
masoquista, muitos preferem ser trotados de maneira violenta, pois 
para eles significa estar identificado como alguém que entrou na uni-
versidade”. Diz Zuin.

O trote solidário tem crescido cada vez mais nos últimos anos. 
Uma das organizadoras do Projeto Trote da Cidadania, Talita Ferraz, 
conta que a mudança para o trote solidário é uma tendência, que 

aumenta ano a ano. Segundo uma pesquisa realizada pela fundação Edu-
car D Paschoal, em 2001, apenas 4% dos trotes aplicados no Brasil eram 
violentos. Do total 54% já incluía algum tipo de trote solidário.

O trote solidário tem como função disseminar a cultura da ação 
social nos primeiros dias de aula. Afinal, o trote é um rito de passagem en-
tre a fase do colégio e a universidade, alguns arriscam a dizer que é quase 
como a linha divisória entre a adolescência e etapa adulta da vida. Inde-
pendente do conceito, o trote é algo que deve ser marcado por momentos 
inesquecíveis e gratificantes, tanto para os veteranos quanto para os calou-
ros. Fortalecer esses ritos é importante para a historia da educação. 
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Universitários fazem mau uso e danificam diariamente dezenas de livros na Biblioteca Central da Unir


