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A PRÁXIS DO TROTE: BREVE ETNOGRAFIA HISTÓRICA 

DOS RITUAIS ESTUDANTIS DE COIMBRA

Resumo

O artigo procede inicialmente a uma breve contextualização 

histórica da Universidade de Coimbra, retratando alguns dos 

contornos das tradições acadêmicas, dentre os quais se des-

tacam: a violência associada aos rituais iniciáticos da chama-

da praxe e a conflitualidade que, ao longo dos séculos, marcou 

as relações entre a elite estudantil e a comunidade local. Em 

seguida, explora possíveis conexões entre as praxes e os múl-

tiplos movimentos culturais e sociopolíticos, incluindo a ques-

tão da subalternização da mulher e a resistência estudantil ao 

regime ditatorial de Salazar-Caetano. Por fim, analisa as ten-

dências mais recentes que o fenômeno vem adquirindo em 

Portugal, muitas vezes resvalando para abuso, humilhação e 

violência. A cultura de submissão perante o poder que a maio-

ria das praxes promove parece exprimir tendência larvar na 

sociedade, em que o individualismo consumista se combina 

de forma perversa com mecanismos de evasão e de entrega 

incondicional a lógicas disciplinares de teor despótico.

“HAZING’S PRAXIS”: BRIEF HISTORICAL ETHNOGRAPHY 

OF THE STUDENTS’ TRADITIONS IN COIMBRA

Abstract

The article firstly presents a brief historical context of the 

University of Coimbra, depicting some of the outlines of its 

academic traditions. Among these are: practices of bullying 

and violence associated with freshmen initiation rituals, the 

so-called praxe, and the conflicts that have characterized the 

relationship between the student elite and the local commu-

nity over the centuries. Then it explores possible connec-

tions between these rituals and multiple cultural and socio-

political movements, including the question of the subal-

ternization of women and the student movements against 

the dictatorial regime of Salazar-Caetano. Finally, it analyzes 

the most recent trends that the phenomenon has been ac-

quiring in Portugal, often resulting in abuse, humiliation and 

violence in the wake of controversial and tragic cases. The 

culture of submission to power that most rituals promote 

seems to express a recent trend in society and the youth, 

where consumerist individualism is combined in a perverse 

way with mechanisms of evasion and unconditional surren-

der to disciplinary logic of a despotic nature.
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