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TROTE

Os alunos se esforçam mas 
as dificuldades são grandes

Enquete

Violência em discussão
A investida contra a recepção violenta a calo-

uros, promovida por acadêmicos na Universidade 
Federal de Rondônia (Unir), já se projeta em forma 
de regulamentação que deve ficar pronta ainda no 
primeiro semestre deste ano. A informação é da 
pró-reitora de Graduação, Assuntos Comunitários 
e Estudantis, Nair Gurgel, que após envolver-se na 
elaboração da Semana de Recepção dos novos es-
tudantes da Unir achou por bem atentar para as pos-
síveis ações que venham a causar constrangimento 
ou frustrações nas novas turmas de universitários. 

Governo ignora 
assistência estudantil 
Delegando responsabilidades a outras insti-

tuições, o Ministério da Educação tem agido com 
desrespeito às questões de interesse estudantil, tais 
como Assistência obrigatória. A acusação é do 
Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Co-
munitários e Estudantis (Fonaprace), que apontou 
na última reunião realizada pontos que nos últimos 
anos tem sacrificado mais ainda o estudante de 
baixa renda do País.

De acordo com o Fonaprace, não existe um 
item de orçamento específico do MEC destinado 
a assistência estudantil, apesar do Ministério pre-
tender expandir a oferta de vagas da rede pública 
de instituições federais de educação superior. O 
Governo também vai implantar uma política de 

cotas para garantir o acesso de estudantes que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas. Para o Fonaprace, conside-
rando que a permanência dos estudantes de baixa 
renda depende prioritariamente da assistência es-
tudantil, no que se refere à moradia, alimentação, 
transporte, assistência médica, dentre outros, as 
questões de assistência precisam ser revistas e mel-
hor discutidas.

Durante reunião, os membros do Fonaprace 
sugeriram que as fontes de recursos autorizados 
pelo MEC no anteprojeto de lei estejam vinculadas 
ao próprio Ministério dentro de uma política de as-
sistência estudantil coordenada e operacionalizada 
pelo mesmo.

NAIR GURGEL DO AMARAL
“As principais universidades do País já estão regulamentando a tradi-
ção do trote numa tentativa de frear a violência praticada por alguns 

acadêmicos. Vamos discutir isso aqui na Unir”

O professor e antropólogo Adilson Siqueira de Andrade, chefe 
do Departamento de Filosofia e Sociologia da Unir, defende 

que a passagem para o ensino superior seja marcada de  
forma a contribuir com a formação do próprio universitário.

Em todas as sociedades, a transição entre as diferentes fases da vida 
– da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta, 

etc. – é marcada por rituais de passagem. A transição do ensino 
secundário para o superior não deixa de ser um marco na vida e 
merece ser marcada de alguma forma. Até aí o professor Adilson 
Siqueira não vê nada de errado. Mas, quando a forma de marcar 
essa passagem descamba para a raspagem de cabelos – de forma 

violenta, às vezes – e o banho de tinta misturada a outras substâncias 
insalubres, Adilson só vê problemas. Esse tipo de ritual, diz Siqueira, 

“em vez de ser uma coisa prazerosa, vai gerar traumas, problemas no 
futuro”. “A entrada para a universidade” – explica o professor – “tem 
de ser marcada de uma forma educativa, que possa gerar reflexão e 

possa ajudar na formação do próprio acadêmico”. Segundo Adilson, o 
trote pode ser de grande valor educacional se levar em conta questões 

Entrada na universidade deve 
ser marcada de forma educativa
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Falas

Para os acadêmicos, 
o MEC precisa aten-
der melhor o estudan-
te de baixa renda
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Para Nair Gurgel, o trote na universidade já é 
um acontecimento cultural e, a criação de um regu-
lamento não tem pretensões de desentoar a festa 
dos estudantes. Mas, segundo ela, é preciso que 
haja um limite para que esse ritual festivo não tome 
caras de violência. “Muitos acadêmicos gostam das 
brincadeiras, outros não. E, além disso, também há 
os excessos que na maioria das vezes descambam 
para a violência, humilhações, frustrações e con-
strangimentos”, argumenta a pró-reitora.

As discussões a cerca da regulamentação 
do trote acadêmico, de acordo com Nair Gurgel, 
já foram iniciadas e um projeto deve passar pelos 
Conselhos Superiores, onde possivelmente será 
aprovado. 

Ao finalizar entrevista ao Grau Informativo, 
Nair citou o exemplo do Estado do Mato Grosso do 
Sul que, após o trote ter sido regulamentado dentro 
das universidades, também o foi fora destas com a 
criação de lei estadual com proibição para a real-
ização de pedágios nas vias públicas ou quaisquer 
outras ações que causem constrangimentos, coa-
ção, agressão física, moral ou qualquer meio que 
possa colocar em risco a saúde, integridade física, 
a violação da dignidade humana ou exposição do 
indivíduo a situações vexatórias. Calouros amarrados e lambuzados em exposição Professor Adilson Siqueira

O que você acha do trote na Unir? Deve 

“Quem faz a recepção dos calouros no Peru, 
o país de onde venho, geralmente é a última 

turma. Lá existe a figura do padrinho que 
acompanha o calouro 

durante todo o curso. É 
o padrinho quem corta 
os cabelos, dá banhos 

de tinta, etc. É uma 
tradição, ninguém se 

recusa. Isso nas federais. 
Nas particulares quase 

ninguém faz trote. É 
considerado uma honra 

participar dos trotes.” 

“Não deram trote na Unir 
para mim. [o trote] É 

uma forma de conhecer 
o pessoal. Quem vem na 

primeira semana é porque 
está disposto a participar do 

trote. Teve um tempo que 
o pessoal jogou lama [nos 

calouros]. Isso não foi legal. 
Deu briga.” 

“Todo trote tem que ter uma medida. Para alguns 
pode ser violento, para outros não. Eu gosto do 

trote criativo, não do violento.” 

“Na minha época o cabelo era 
cortado com tesoura. A gente 
foi machucado, fomos obriga-
dos a sair da sala para sermos 
banhados de tinta. Por isso sou 
contra o trote.” 

“Não sou a favor do trote violento. Há manei-
ras mais construtivas de fazer a recepção aos 
calouros. Na minha recepção foi feito um café 
da manhã, uma coisa bem construtiva. Fica-

mos com a obrigação de 
quando recebermos a 
turma subseqüente fazer o 
mesmo. Mas acho que a 
universidade tem de estar 
aberta a todas as possibili-
dades de trote.” 

“Eu acho o trote da Unir muito fraco, porque as pessoas 
vêm com uma expectativa e acabam ficando muito frustra-
das porque o trote é um ritual de passagem e como tal cria 
muitas esperanças nos calouros. Eu não considero o trote 
da Unir violento. Acho até um pouco fraco demais.” 

“A cultura do trote não é muito utilizada aqui na Unir. 
Algumas turmas a praticam. Algumas de maneira mais 

pesada e outras não. Comparado com trotes de fora, 
não acho o trote da Unir violento.” 

Paula Fernandes
ENFERMAGEM - 7º prd.

Nelson Assunção
PEDAGOGIA - 8º período

Márcio Bruno
INFORMÁTICA - 4º período

Gérson Marinho
ENFERMAGEM - 5º período

Márcia Pacheco
LETRAS - 5º período

Gabriele Gazon
ENFERMAGEM - 5º período

Abel Tite
PEDAGOGIA - 5º período

continuar ou precisa ser regula-
mentado para coibir excessos?

regionais e da atualidade. “Nós estamos 
na Amazônia e não há nada melhor 
do que tratar esse assunto de modo 
a discutir nossa realidade, questões 

ecológicas, como já foi feito antes aqui 
na própria Unir”, sugere. Outras formas 

interessantes de se fazer o trote, defende 
Siqueira, seriam a “a doação de sangue, 
o plantio de árvores”. A maior parte das 

árvores do campus, revela o professor, 
foram plantadas pelos calouros nos trotes 

de antigamente. “É a prova de que esse 
tipo de trote se reverte em benefícios aos 

próprios alunos”, finaliza.

Foto: Aldrin Willy

Ganhe Livros
O ‘Grau Informativo’ traz a campanha de incentivo à leitura ‘PRA-

LER’. O leitor concorre a cinco (5) cupons no valor de R$ 20,00 cada. 
Este cupom, uma vez sorteado e assinado, pode ser trocado por um 
livro, ou complementado, na Livraria Bons Livros, Porto Velho, para 
a compra de outros. Para concorrer, basta preencher o cupom ao lado 
e entregá-lo a um dos membros do Conselho, na Prograd. PRALERNome:...........................................  Curso..........................
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A falta de atenção do Governo Federal é discutida pelos acadêmicos do curso de pedagogia da Unir: Rosivan Pau-
lo, Miguel Pessoa, Francisco Vitor, Zeno Ramos, Jonas Almeida, Moisés Belarmino, Ilma Lopes e Paulo

“É sim papel do Governo criar políticas de 
atenção aos necessitados. E, em se tratando de Educação, 
mais ainda. Pois, investindo nesse setor, é o mesmo que 
agir com prevenção. Toda pessoa pobre precisa de ajuda na 
Saúde, na Escola, e o Governo não pode delegar tarefas a 
outros. Ele mesmos tem que fazer algo”.
Francisca Vanda
LETRAS/UNIR

“Se estão dizendo que o Governo não quer resolver 
diretamente a situação de estudantes carentes, mesmo 

quando pretende aumentar o número de carentes nas uni-
versidades, então, tem algo errado. É preciso reclamar de 

alguma forma. É preciso agir contra essa atitude”.
Erineuda Custódio

LETRAS/UNIR

“Não se pode culpar o Governo pelo erros de 
todos, pelas coisas que dão, ou vão dar erradas. Mas é pre-
ciso exigir deste mais praticidade na ajuda dos necessitados. 
Tem muita gente, estudante principalmente, precisando de 
incentivos e melhores condições de estudo” 
Eni Camargo
LETRAS/UNIR

“As políticas públicas para a Educação são frágeis e não 
conseguem atender para melhorar a realidade dessa gente. 

Temos muitos estudantes sem finanças e, que não conse-
guem estudar e se alimentar direito. O Governo precisa 

disponibilizar mais recursos para setores como esse.” 

Daniel Pereira
LETRAS/UNIR

“A realidade precária da educação brasileira 
é fácil de ser vista. Percebe-se essa decadência na falta de 
apoio do próprio Governo quando um estudante de baixa 
renda desiste de estudar por falta de condições. Ele não 
recebe ajuda do Estado e, fica por isso mesmo” 

Danúbia Medeiros
PEDAGOGIA/UNIR

O estudante de baixa renda já é sacrificado no 
processo de seleção e, depois que consegue 

entrar para a Universidade, os problemas au-
mentam mais ainda

“Se o MEC não tem assumido seu papel, de cuidar direta-
mente da situação do aluno carente, através de recursos à 

Assistência Estudantil, então nenhuma assistência está sendo 
dada pelo órgão. A Escola é um direito de todo cidadão e é 

preciso que os setores competentes se anunciem.” 

Vivalcir Soares
LETRAS/UNIR


