
A regulamentação do trote universitário é uma questão que já está 
sendo discutida e vem sendo cobrada pelos novos acadêmicos que 

tem sofrido com a ação violenta de estudantes inconseqüentes.
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ROBERTO FARIAS

“O Manifesto da Unesco 2000 
propõe uma cultura de paz e 

de não violência. A Unir deve 
reconhecer sua cota de res-

ponsabilidade com o futuro da 
humanidade, respeitando a vida 

e a dignidade das pessoas sem 
discriminação ou preconceito”

NAIR GURGEL

“O ritual de passagem é uma 
prática antiga e já teve o seu 
momento. Mas, as sociedades 
evoluem e, penso que hoje a 
realidade pede acontecimentos 
de outras ordens. Não é preciso 
ficar sempre no mesmo ponto, 
com as mesmas coisas” 

ANTÔNIO CLÁUDIO

“O trote em si não é um problema. O 
rito de passagem é marcante para aque-

les que entram. Entretanto, a falta de 
imaginação é um pecado grave. Tintas, 

tesouras e máquinas de cortar cabelo 
são muito antigas. Os alunos poderiam 

se organizar para dar trotes que mos-
trassem o papel social que deve ter um 

aluno de instituição pública”. 

NINA SAYONARA

“Foram poucos, este ano, os trotes 
criativos, de interação. Mas, eles 
aconteceram. Os alunos que par-
ticiparam destes até agradeceram 
pelo clima agradável de recepção. 
A violência, no trote, não deve ser 
alimentada, e sim, coibida”

ANALTON ALVES

“Não há mal algum na prática do 
trote. Mas, quando realizado com 

o princípio de pressão do mais 
forte sobre o mais fraco, caracte-
riza-se num ato covarde. Acadê-

micos veteranos que se utilizavam 
dessas ferramentas para existirem 

diante de alunos novatos mostram JOILSON ARRUDA

“Pintar o rosto ou cortar os cabelos 
dos acadêmicos que acabam de 
chegar à universidade é um ritual 
válido, desde que feito com a per-
missão deste. O constrangimento 
é um crime e quem o pratica tem 
que ser punido” 
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apenas que ain-
da não têm con-
dições de pensar 
a sociedade, de 

fazer ciência. 
Ainda estão 

no ambiente 
prematuro da 
existência das 

coisas.” 


