
 

 

Semana 04 – fevereiro 
Professora Lúcia 

 
Escolha uma das propostas abaixo: 

 
Proposta 01 

Um calouro de medicina veterinária da universidade Anhanguera Educacional, em Leme (189 km de SP), 
foi internado na segunda-feira em coma alcoólico após receber um trote. O rapaz, de 21 anos, diz que foi 
obrigado a ficar alcoolizado, teve de entrar em uma lona que continha restos de animais em decomposição, 
fezes e esterco e ainda foi submetido a uma sessão de chicotada por um grupo de veteranos. 

O aluno e balconista Bruno César Ferreira, 21, que mora em Iracemápolis, cidade vizinha a Leme, teve de 
ficar três horas no hospital. Tomou soro e recebeu oxigênio. Com diversas marcas de agressão pelo corpo, ele 
foi deixado na sarjeta perto do campus e deu entrada no hospital como indigente. 

Além dele, a polícia confirma que outro rapaz, de Rio Claro, também foi agredido durante o trote. Um 
estudante da universidade, cujo nome não foi divulgado pela polícia, foi indiciado. 

De acordo com Ferreira, eram cerca de 40 veteranos aplicando o trote em 30 calouros.  Parte do grupo 
filmava e tirava fotos - os vídeos estavam na internet ontem mesmo. 

O rapaz diz que foi obrigado a beber e que foi colocado em uma cadeira amarrada a um poste.  Um 
veterano chutou os pés da cadeira e ele caiu, batendo a cabeça na guia da calçada.  

O pai do universitário, o consultor de vendas Paulo Sérgio Ferreira, 45, classificou o caso como 
"deplorável". "Quando cheguei ao hospital, ele estava com os pés frios, tomava soro e oxigênio deitado em uma 
maca. Ele poderia ter morrido", disse. 

Segundo o pai, o estudante deu entrada no hospital como indigente, pois estava sem os documentos -
retirados por alguns veteranos antes do início do trote. "Ele estava todo sujo e molhado. A impressão que tive é 
que ele foi jogado no esgoto." 

Maurício Simionato da Agência Folha, em Campinas 
 
Imagine-se como sendo o estudante Bruno César . Depois de sair do hospital, recebeu a visita de um professor 
da escola onde estudou o ensino médio e relatou, muito revoltado, o que lhe acontecera.  Detalhe os fatos, as 
sensações e as reações suas e das pessoas que tiveram, de alguma forma, relação com o acontecimento. 
 
Proposta 02 

Quando saiu o resultado do vestibular, o parque Vaca Brava encheu-se de  alunos aprovados festejando  a 
vitória. Você, passando pelo local, presenciou todas as comemorações.  

Ao chegar a sua  casa, muito sensibilizado com o que vira, resolve escrever um relato registrando os 
acontecimentos  presenciados e tecendo reflexões acerca deles. 

Obs.:  Narre os fatos, descrevendo os aspectos mais marcantes das cenas presenciadas e as reações das 
pessoas que ali estavam. Seu texto deve ser prioritariamente narrativo. 
 
 


