
 O retorno às aulas da nossa Universidade e também 
da rede estadual se dá no dia 22, próxima segunda-feira. 
Milhares de professores e estudantes, recarregados em 
sua energia e disposição (pelo menos é o que se espera) 
novamente estarão nas ruas, nos ônibus, nos carros, 
cumprindo uma rotina de locomoção que deverá se 
estender até o final do ano letivo. Então, é momento 
de voltar o foco aos estudos, às relações de amizade e à 
construção da profissão que cada um escolheu abraçar. 
No caso dos universitários, voltam às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, focados na formação 
profissional, pessoal e cidadã, para que no futuro 
próximo possam contribuir para a transformação e 
melhoria da sociedade. Nesse processo de vir a ser, 
também vão se transformando em sujeitos mais 
conscientes de uma história que sempre é feita por 
vocês, caros/as estudantes. 
 
 A educação como um todo é um grande rito de 
passagem que nos habilita a alçar voos para novas 
condições de vida e da sociedade. Há, porém, ritos 
mais específicos, como as celebrações que marcam 
mudanças de status de uma pessoa no seio de sua 
comunidade. Os ritos de passagem podem ter caráter 
social, comunitário ou religioso. Ritos de passagem 
são aqueles que marcam momentos importantes na 
vida das pessoas. Essa palavra é clássica dos estudos da 
antropologia que os identifica em todas as culturas. São 
formas de organizar a compreensão social, a localização 
dos indivíduos na sociedade e na natureza, definindo, 
muitas vezes, o sentido da vida, dando ordem numa 
dimensão espiritual frente ao caos do mistério e do 
infinito. 

 Na nossa cultura ocidental industrializada, os ritos 
foram muito enfraquecidos, tanto na forma quanto 
no sentido, reduzindo-se ao batismo, casamento, 

funeral, formatura e alguns outros. Um desses ritos 
é o chamado trote universitário, de origem medieval 
e, lamentavelmente, de tradição violenta desde suas 
origens. Embora não faça mais sentido na atualidade, 
pelo menos na forma de sua origem o trote persiste 
e muitas vezes foge do controle da ética, do bom 
senso e da dignidade humana. Não são somente 
os brasileiros que têm motivo para se preocupar: 
americanos, franceses, entre outros, também 
lamentam tantas tragédias dos trotes inconsequentes 
que por lá aconteceram. Felizmente, várias ações têm 
demonstrado que é possível iniciar a vida acadêmica de 
uma forma educativa, com estímulo à solidariedade e o 
cultivo da cidadania. 

 A Unesc vem desenvolvendo o “trote solidário”, 
que promove diversas atividades comunitárias, como 
a arrecadação de alimentos e roupas e a doação 
de sangue. A entrada na Universidade deve ser um 
momento de confraternização, comemoração e inclusão 
e não de humilhação e tortura. Recepcionar os que 
chegam é acolhimento, não é trote. 

 Na Unesc, desde 2001, há uma resolução que prevê 
punição para trote violento. Portanto, aos jovens 
que chegam à Universidade, o alerta de que não se 
submetam a nenhuma atividade de humilhação e a 
nenhum trote violento. Aos veteranos a nossa acolhida 
e o desejo de que promovam em seus cursos o trote 
solidário, pois este sim dignifica, ajuda na formação 
cidadã e demonstra o quanto ficamos felizes e 
acolhemos os novos integrantes da Universidade. 
Vamos fazer juntos uma educação comprometida com 
a vida para formar melhores cidadãos, socialmente 
responsáveis e ambientalmente conscientes para tornar 
o futuro viável. Sem trote! 
Um ótimo ano letivo a todos.
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