
 
 

 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o 

tema A PRÁTICA DE TROTES UNIVERSITÁRIOS NO BRASIL, apresentando proposta de intervenção 

social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  

 

“Frágeis usam a violência e os fortes, as ideias” 

Augusto Cury 

TEXTO I   

Passar no vestibular, além de vários sentimentos, várias novidades e mudanças na vida do 
estudante, também implica passar por um ritual: o trote. Ele, além do primeiro contato com os 
alunos veteranos, envolve uma polêmica há muito combatida nas universidades: o abuso da 
violência e da humilhação para com os novos alunos. 
Raspar a cabeça dos calouros, sujá-los com tinta e fazê-los dançar ou andar de mãos dadas 
parece ser inofensivo. E é, desde que seja opcional, ou seja, o calouro só participa se quiser. 
Mas, infelizmente, essa não é a realidade. O que vemos é a participação compulsória desses 
jovens, que, acuados, temem represálias dos veteranos, caso se recusem a ser “trotados”. O 
álcool é constante nesses rituais, em que os “bixos” são forçados a ingerir cerveja, uísque, entre 
outras bebidas, até ficarem completamente bêbados. 
O abuso da violência dos veteranos nos trotes (por simples “diversão” ou por castigo pela recusa 
do calouro a participar da “brincadeira”) já resultou (e ainda resulta) em casos chocantes 
noticiados pela imprensa no Brasil. Um dos mais graves aconteceu em 1999, quando o calouro 
de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) Edson Tsung Chi Hsueh morreu afogado na 
piscina da Universidade, durante a realização de um trote.  
 

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao/a-nova-cara-trote-universitario.htm. 

Acesso em: 16 nov. 2018. 

TEXTO II 

Uma adolescente de 17 anos ficou em coma alcoólico e sofreu abuso sexual durante uma festa 

open bar organizada por estudantes universitários, em março de 2018, em Dourados, a 233 km 

de Campo Grande. 

De acordo com a rádio Grande FM, a denúncia foi feita pela mãe da estudante, caloura de um 

dos cursos da área de engenharia da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). 

Moradora em Nova Andradina, cidade a 190 km de Dourados, a estudante foi aprovada no curso 

da UFGD e se instalou na cidade onde fica a sede da universidade para iniciar o ano letivo nesta 

semana. 

A adolescente participou junto com outros calouros do trote organizado pelos próprios estudantes 

com a arrecadação de dinheiro nos semáforos da área central de Dourados. 

A mãe da adolescente foi informada através de ligação telefônica por um funcionário do Hospital 

da Vida que a estudante estava internada em coma alcoólico. A mãe foi para Dourados e, após 

ficar sabendo que a filha também tinha sofrido abuso sexual, procurou a polícia. 
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Apesar de proibidos, os trotes organizados pelos próprios veteranos das universidades 

continuam em Dourados. Na UFGD, por exemplo, são feitas campanhas contra os trotes 

violentos e a universidade organiza uma programação com atividades recreativas para marcar a 

recepção aos calouros. A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis recepciona os 

calouros com atividades de integração, como embaixadinha com bola de tênis; chute ao alvo, 

arremesso de bambolê, futsal, truco e batalhas de rimas.  
Disponível em: https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/adolescente-e-estuprada-e-fica-em-coma- 

alcoolico-em-trote-universitario. Acesso em: 16 nov. 2018. 

TEXTO III 

 

Disponível em: http://files.workr.com.br/ViewImage.aspx?image=RlL6mSezUKExY7HF7uKv9Q==. 

Acesso em: 6 dez. 2018. 

TEXTO IV 

"Os trotes universitários, uma tradição quase tão antiga quanto as instituições de ensino superior, 
estão sendo gradativamente banidos das universidades brasileiras. Em 2017, por exemplo, a 
UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto) aprovou uma resolução que bane, 
além de práticas violentas e discriminatórias, quaisquer atos que “estabeleçam e/ou reforcem 
situações de hierarquia definidas por tempo de residência, tempo de universidade, gênero e 
sexo, cursos e áreas de formação, dentre outros, imprimindo relações de subordinação e 
desrespeitando a diversidade”. 
Na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), uma resolução aprovada em 2014 vetou, de 
forma expressa, “qualquer forma de trote estudantil”. A Universidade de Brasília  
aprovou uma medida semelhante em 2012. A Universidade Federal de Alfenas, no ano passado. 
A PUC-RIO, em março de 2017. 
A proibição dos trotes também alcançou a esfera legislativa. Em 2017, a Câmara de Vereadores 
de Campinas (SP) aprovou uma lei que prevê multa de até R$ 2,2 mil para quem praticar trotes. 
A regra proíbe, dentre outras atitudes, atos que ameacem a “integridade física, moral e 
psicológica dos estudantes” e inclui “raspagem ou pintura de cabelo”. 
Na Câmara Federal, um projeto de lei que torna contravenção a prática de trote universitário foi 
aprovado em 2009. Mas a matéria nunca foi apreciada pelo Senado." 
 

Disponível em: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/05/vereadores-aprovam-projeto-que- 
proibe-trotes-universitarios-em-blumenau-9785077.html. Acesso em: 6 dez. 2018. 


