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Resumo 
 
Trata de um estudo sobre o trote tradicional (violento e agressivo) na escola. Investiga 
bibliograficamente a origem e significados do mesmo. Avalia consequências ocasionadas por 
esta prática. Descreve os significados dos trotes, utilizando-se de variáveis psicanalíticas, 
sociológicas, psicológicas, pedagógicas, psicopedagógicas etc. Identifica alternativas para o 
evento trote, propondo uma intervenção psicopedagógica, objetivando cuidar dos alunos no 
sentir-agir o trote. 
 
Palavras-Chaves: Trote. Cuidar. Indisciplina.Trate.  
 
1.Introdução 
 
A proposta da pesquisa foi de estudar uma das formas de indisciplina manifestada por alunos 
do CEFET-ES, o trote, que mediante aprovação de outros colegas, utilizam esse tipo de 
“comemoração”; e analisar/avaliar os diversos sentidos do trote tradicional e as prováveis 
razões que levam o estudante a praticá-lo.  
 
Segundo o dicionário Aurélio, o trote é uma zombaria (ou caçoada) a que os veteranos das 
escolas sujeitam os calouros. Calouro (bicho ou bixo, feminino bixete) é o indivíduo 
inexperiente em qualquer ramo, opõe-se a veterano (vetês) que é o indivíduo antigo e 
tarimbado em qualquer atividade por exercê-la desde muito tempo. Segundo Santos & Botelho 
(1997, p. 51 e 52) “se fizermos uma breve análise histórica, poderemos perceber que na idade 
média, adultos e crianças aprendiam conjuntamente, de maneira informal, de acordo com o 
interesse e desejo de cada um”. ‘As pessoas escolhiam o que aprender e com qual mestre 
queriam aprender’.  
 
Nessa época não havia, portanto, distinção entre o adulto e a criança e nem entre a vida 
cotidiana e a aprendizagem. No século XVII, porém, de acordo com as autoras referidas, “a 
criança deixou de se misturar aos adultos e de aprender a vida diretamente em contato com 
eles". “A escola foi, então, institucionalizada como meio de educação, daí surgiram métodos 
disciplinares severos, e a criança passou a ficar enclausurada”. ‘Nesse momento, fica marcada 
então, uma dicotomia entre a vida cotidiana e a aprendizagem escolar’.  
 
‘Do século XVII até o início do XIX, os alunos tinham todo o seu tempo ocupado’, aprendendo 
ou ensinando outros, pois de acordo com Foucault (1977), “a ordem não tinha que ser 
explicada, mas cumprida”.  
 
‘O treinamento dos escolares era realizado com poucas palavras e nenhuma explicação’. 
Segundo Popper, (disponível em www.terravista.pt/meco/2843/indisciplina.htm.>Acesso em: 
10 out. 2002. “os motivos da indisciplina podem ser extrínsecos à aula, tais como problemas 
familiares, inserção social ou escolar, excessiva proteção dos pais, carências sociais, forte 
influência de ídolos violentos etc”. Pensa-se também em motivos intrínsecos ao ambiente 
escolar, pois muitas vezes é a escola quem favorece esta ocorrência quando os limites não são 
muito bem estabelecidos, ficando o aluno na carência de ordem, respeito, disciplina...levando 
o mesmo a questionar de uma forma oculta, através da indisciplina, seus anseios e 
necessidades de auto-afirmação, já que sua personalidade está sendo formada no meio onde 
vive, ou seja, a escola e sua casa.  
 
Concluí-se que não há como desvincular um lugar do outro, pois sendo o homem um ser 
social, a estrutura familiar complementa o ambiente escolar e vice-versa, a falha de um reflete 
no outro, a falha dos dois reflete no aluno “...já que as formas psicológicas mais sofisticadas 
emergem da vida social”  Vygostky apud Rego (1998). Um dos instrumentos utilizados na 
pesquisa foi um grupo de discussão, conduzido pela interrogação: “quais os significados da 
ocorrência de trotes violentos e agressivos?” várias opiniões foram coletadas e posteriormente 
correlacionadas com a pesquisa bibliográfica. 



2. Histórico do Trote 
 
É uma prática medieval, pois desde o século XI tem-se notícia de gozações com alunos novos 
em universidades européias, que naquela época queimavam as roupas dos novatos numa 
espécie de ritual de purificação, induzida pelos mestres. No Brasil, a exemplo de outros países, 
essa prática despontou nas escolas militares com selvajeria.  
 
Devido a esse fato, já no século XX, jornais brasileiros debatiam o fim do trote nas escolas 
superiores (Revista Época na página da internet). Em Florença e Bologna (onde há mais de 
900 anos foi fundada a primeira universidade), estudantes pouco nobres que tentavam 
ingressar em universidades, recebiam “calorosas” boas-vindas dos veteranos das famílias 
nobres. Poucos escaparam com vida... (site da UERJ).  
 
Nas universidades medievais já se praticava um trote carnavalesco, de colocar o calouro como 
uma espécie de palhaço. (site do jornal da PUC). Em Portugal, há quase 100 anos, os trotes 
como os conhecemos hoje, foram criados na Universidade de Coimbra, para comemorar a 
entrada dos novos alunos na vida acadêmica e integrá-los aos colegas que já estudavam 
naquela instituição. Segundo a história, o calouro deveria priorizar os estudos e aquele que 
fosse  encontrado a partir da meia-noite nas ruas de Coimbra, teria o seu cabelo raspado.  
 
A raspagem do cabelo era também para “festejar” a entrada dos novos e integrá-los na 
universidade; Outra forma de “comemorar” era colocar o calouro para varrer a escadaria da 
catedral da cidade ou aparecer à saída da missa, vestido de pijama e portando uma grande 
mala de viagem. Os calouros eram também “batizados” na pia do Chafariz com água e urina 
(site da UERJ). 
 
3. O significado do trote para alguns 
 
Forma de recepcionar os novos; de promover a integração; de marcar o território; 
comemoração; momento de descontração; celebração (assim como o casamento e o 
batizado); ato de submissão; ato de terrorrismo; de exclusão; de falsidade; de egoísmo (não 
se alegra com o sucesso do outro); de vandalismo; brincadeira; inserção do calouro no grupo; 
cumplicidade; agressão; fazer o outro de palhaço; revanche (reprodução do ato); tradição; 
ritual de passagem; criatividade em grupo; excesso de energia; discriminação; significando: 
“quem dá as ordens é quem chegou primeiro”; modo agressivo de recepção; ato de 
provocação e humilhação; legitima a manutenção das diferenças sociais; revanche, que 
favorece continuação do ato (tradição); desejo de aparecer, mesmo que for por 15 minutos, 
diria Andy Warrol; aprendizagem de ser violento em uma sociedade violenta; reproduz a 
violência da instituição escolar e dos seus agentes legitimadores; ódio reprimido expressado de 
modo inadequado; o oprimido quando passa para o lado do opressor esquece que um dia o foi, 
segundo Paulo Freire; forma de liberar ódios presentes na família e na sociedade em geral; 
sadismo, masoquismo ou sado-masoquismo; humilhação; delinqüência, repetição de um ato, 
sem reflexão de futuras consequências; forma de impedir o direito de ir e vir do outro, válvula 
de escape (descarrego da pressão a qual o estudante estava submetido, antes da aprovação); 
maneira de violentar o outro (situações vexatórias, humilhantes e traumatizantes); violência 
psicológica (quem não aderir está excluído do grupo); invasão da intimidade e/ou privacidade 
(atos semelhantes aos praticados por estupradores)... 
 
4. Formas de praticar o trote 
 
Várias são as formas: há notícias de morte (através de socos, paradas cardíacas, golpes de 
tesoura, atropelamentos, afogamentos, etc); queimaduras por produtos químicos, peso de 7 
quilos, atado aos órgãos genitais; alergias; comer algo já mastigado por outros; cabo de 
guerra com o pênis; assédio sexual; bombas de fabricação caseira; utilização de ovos, trigo, 
tintas, spray, batons; barras de ferro para “atacar” outros alunos, causando destruição de 
equipamentos (depredação e vandalismo); uso de creme dental e pomada hipoglós no ânus 
dos calouros; intoxicação alcoólica; castigo (ficar de joelhos sobre pedras, por exemplo); pedir 
dinheiro na rua; rolar na lama; raspar a cabeça... 
 



5. Trotes alternativos 
 
Doação e distribuição de roupas e alimentos; boas vindas (filmes, palestras, lanches, música, 
teatro, atividades esportivas, etc); arrecadação de livros; orientação aos banhistas e limpeza 
de praias; distribuição de preservativos; plantação de mudas de árvores; gincanas; 
recolhimento de lixo (através da distribuição de sacos de lixo); doação de sangue; 
manifestações contra a violência e a impunidade, inclusive fazendo referência ao trote 
tradicional, utilizando como símbolos, bichos de pelúcia “machucados” (com curativos 
plásticos). Se o trote é tradição (lembrando que é da época medieval), necessário e urgente é 
criar uma nova tradição, pois, de acordo com BOFF (2002): 
 
Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver - uma planta, 
um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Uma antiga fábula diz que a essência do 
ser humano reside no cuidado. O cuidado é mais fundamental do que a razão e a vontade. A 
ótica do cuidado funda uma nova ética, compreensível a todos e capaz de inspirar valores e 
atitudes fundamentais para a fase planetária da humanidade”.  
 
 
6. A teoria das relações humana 
 
Segundo Chiavenato (1999, p. 75-113), essa teoria surgiu nos Estados Unidos como 
consequência imediata das conclusões da experiência de Hawthorne, bairro de Chicago, 
desenvolvida por Elton Mayo e seus colaboradores entre 1927 e 1932. Nasceu da necessidade 
de corrigir a tendência à desumanização do trabalho surgida com a aplicação de métodos 
rigorosos, científicos e precisos, às quais os trabalhadores deveriam se submeter.  
 
A teoria das relações humanas no trabalho irrompeu no momento em que o mundo resgatava 
as humanidades em geral. Em 1935, Kurt Lewin, estudioso de grupos, já se referia, em suas 
pesquisas sobre o comportamento social, ao importante papel da motivação.  
 
A explicação dele para a motivação do comportamento humano é que o comportamento 
humano é resultado da interação entre a pessoa e o meio ambiente. Lewin foi o inspirador dos 
autores da Escola das relações humanas e demais teorias desenvolvidas a partir dela.  
 
As origens da teoria das relações humanas remontou a algumas décadas antes de seu 
aparecimento nos Estados Unidos, berço da democracia, do pragmatismo e da iniciativa 
individual. Efetivamente, porém, essa teoria surgiu com a experiência do Hawthorne.  
 
Uma das conclusões dessa experiência é que o comportamento humano se apóia totalmente 
no grupo. Que não se age isoladamente como indivíduo, mas como membros de grupos. Nessa 
experiência ficou constatado também, que cada indivíduo não se sentia livre para estabelecer 
por si mesmo a sua cota de produção, pois esta era estabelecida e imposta pelo grupo e que a 
qualquer desvio das normas grupais, o indivíduo sofria punições sociais e morais dos colegas, 
no sentido de se ajustar aos padrões do grupo.  
 
Para a teoria das relações humanas, as pessoas são motivadas pela necessidade de 
reconhecimento, de aprovação social e de participação nos grupos em que convivem e que é 
daí o conceito de homem social. Segundo essa teoria, cada indivíduo é uma personalidade 
diferenciada que influi no comportamento e atitudes dos outros, com quem mantém contatos e 
é por outro lado, influenciado pelos outros. Cada indivíduo procura, então, ajustar-se a outros 
indivíduos e grupos definidos, pretendendo ser compreendido, aceito e participar no sentido de 
atender aos seus interesses e aspirações. 
 
7. Comportamento influenciado pelo grupo 
 
O filme Sleepers, a vingança adormecida, baseado em fatos verídicos, relatados por um dos 
protagonistas da história real, o escritor Lorenzo Carcaterra, foi um dos exemplos, utilizado no 
trabalho, de comportamento influenciado pelo grupo. O filme narra a experiência de quatro 



amigos adolescentes, inseparáveis que têm seus destinos marcados para sempre pelo 
desfecho de uma “brincadeira” praticada habitualmente pelo grupo.  
 
8. Considerações finais 
 
No estudo, verificou-se que a prática do trote, constitui-se na maioria das vezes, numa 
brincadeira de mau gosto, na qual um grupo submete o outro, utilizando-se, freqüentemente, 
a invasão da privacidade alheia, embora tenha-se constatado também, “trotes autorizados 
e/ou consentidos”. Concluiu-se ainda, que os trotes mais violentos, costumam ser praticados e 
sofridos por estudantes de cursos de maior concorrência (medicina e engenharia, por 
exemplo).  
 
A pesquisa possibilitou aprofundar o conhecimento, até então, limitado sobre o trote, o qual, a 
primeira vista, parecia tratar-se de uma brincadeira e/ou comemoração. O evento trote pode 
ser, como já descrito, enxergado por várias lentes: emocional, social, psicológica, 
antropológica, psicanalítica, ética, cultural e outras, se buscarmos entender as causas. 
 
Os dados obtidos na pesquisa de opinião correlacionados aos obtidos na pesquisa bibliográfica 
demonstraram que o trote tradicional possui características perniciosas, necessitando ser esta 
prática, trabalhada e até eliminada do ambiente escolar; tentativas estão sendo realizadas, 
através da proibição em algumas instituições de ensino.  
 
A pesquisa possibilitou inferir sobre reflexos e atitudes impensadas, tomadas por integrantes 
de grupos, que parecem conduzidos pelo pensamento coletivo (manipulação de alguns), 
“perdendo” a noção do pensamento individual (do certo e do errado). Estamos no século XXI e 
práticas vexatórias continuam acontecendo, quando muito incentivadas (por pais e mestres). 
Haja vista os programas de televisão que expõem pessoas ao ridículo com quadros vexatórios 
e humilhantes, enquanto outras, como na antiga Roma pagam para assistir 
(sadomasoquismo). Muitos aceitam passar por estas situações, por necessidade de aparecer 
e/ou devido ao alto cachê pago.  
 
Assim são “valorizados”, seus atrativos mais “fortes”: o excesso de gordura ou a magreza, as 
deficiências físicas, o corpo desnudo, (big brother), etc. Nos programas humorísticos, verifica-
se todo tipo de preconceito e discriminação, que ainda existe na mentalidade das pessoas, 
apesar de negativas.  
 
Os constrangimentos acontecem, mas são justificados, como no trote consentido, que tem o 
apoio de alguns pais (que exibem os filhos como troféus), sem levar em conta, muitas vezes, 
os perigos da “brincadeira”. O ser humano, apesar de não admitir, contribui na manutenção 
das diferenças: pobres e ricos, fracos e fortes, feios e bonitos, corajosos e covardes, 
derrotados e vitoriosos, calouros e veteranos, trote e TRATE.  
 
Trate é o verbo que a  pesquisadora utilizou como proposta pedagógica no seu estudo. Tratar 
com amor, atenção, paciência, respeito. Celebrar, realmente, a vitória do outro, sua inserção 
em um novo “estado”, conquistado, através do seu esforço pessoal e apoio dos amigos, família 
e escola, isso é inclusão!  
 
Nesse contexto, tratar é cuidar (BOFF, 2002). Ser cuidador do outro, para que se percebam as 
ideologias subjacentes ao trote tradicional (violento e agressivo) e passem a praticar o trote 
alternativo (educativo, receptivo, integrante), este, já praticado pelos alunos do Centro Federal 
de Educação tecnológica do Espírito Santo (Unidade Vitória), o TROTE SOLIDÁRIO, que no ano 
de 2004, um grupo de alunos iniciou um projeto de arrecadação de alimentos, para doarem 
para instituições de caridade, o que vem sendo seguido por outros.   
 
Disponível em: <http://www.psicopedagogia.com.br>. Acesso em 5 nov. 2007 
 


