
trote solidário
0

4
6

Chegar à faculdade, vestir uma camiseta colorida e as-
sistir a um show de stand up comedy pode soar diferente 
para alguns, mas foi assim que os calouros da Fundação 
Armando Alvares Penteado (FAAP) foram recebidos para 
o seu primeiro dia de aula, em 2 de agosto de 2010. Tudo 
para driblar os trotes convencionais com tintas guache, 
bebida alcoólica, castigos e “brincadeiras” de mau gosto 
que colocam os calouros em situações humilhantes.
A iniciativa integra o projeto Superliga Social, que envolve 
também arrecadação de alimentos e voluntariado em 
ONGs (organizações não governamentais).
Este é o terceiro semestre que a FAAP faz esse tipo de 
atividade, cumprindo seu principal objetivo: realizar um 
trote que envolva integração e tire os alunos das ruas, 
evitando “pedágios” e bebedeiras no entorno do campus.
A partir das 6h30 min, os calouros começaram a chegar 
ao campus da FAAP, em geral tímidos e receosos com o 
que os aguardava no primeiro dia de aula. “Aos poucos, 
ao perceberem que nada desagradável iria lhes aconte-

Um primeiro dia 
de aula diferente
Fugindo dos trotes tradicionais, FAAP recebe seus calouros com 
atividades de integração.
Por Andrea Sendulsky, coordenadora de Comunicação da FAAP.

cer, foram se enturmando”, ressaltou Tatiana Nogueira 
Serafi no, coordenadora de Marketing da FAAP.
Na abertura do evento, o projeto Superliga Social foi 
apresentado para os cerca de 300 alunos participantes, 
que fi caram sabendo como seria feita a arrecadação de 
alimentos e como poderiam participar do voluntariado em 
ONGs. Inclusive, no próprio evento foi possível já fazer 
uma pré-inscrição para as atividades futuras.
“Sempre participei como voluntário das ações sociais da 
Fundação. Fico feliz de poder mostrar aos novos alunos 
as opções que a FAAP oferece nessa área”, comentou 
Gabriel Sanches, estagiário do FAAP Social.
A Atlética FAAP e os Diretórios e Centros Acadêmicos 
também se apresentaram aos calouros, mostrando as 
possibilidades que a FAAP oferece além das atividades 
acadêmicas, para os relacionamentos e ações fora da 
sala de aula.
Nesse momento, os alunos puderam conhecer a Gigi: 
uma simpática girafa, a mascote que representa a FAAP 

Alunos de Comunicação e Marketing, Artes Plásticas e Administração da FAAP.
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e acompanha os alunos nos jogos esportivos entre insti-
tuições de ensino superior (IESs). “Apesar do calor que 
sinto dentro desta fantasia, é divertido. Os alunos vêm 
falar comigo, me abraçam, tiram foto... todo mundo gosta 
da Gigi”, comentou Tiago Albuquerque, que usa a fantasia 
da Gigi na maioria de suas aparições.
O humorista Fábio Rabin entreteve os alunos por quase 
uma hora, com seu show de stand up comedy, um espe-
táculo em que apenas um comediante se apresenta em 
pé, sem cenário e personagem, contando “causos” do 
dia a dia.
Por ser formado pela FAAP, no curso de Relações Interna-
cionais (RI), Fábio Rabin usou e abusou de referências à 
Fundação, com piadas envolvendo o cotidiano dos alunos 
e professores no campus. “Eu amo a FAAP, não é à toa 
que passei dez anos aqui!” Vale citar que a graduação 
para o curso de RI tem duração de quatro anos.

ALGUMAs PIADAs DE FÁBIO RABIN

Fábio Rabin explicou por que desistiu de ter namoradas, após 
algumas frases que disse para algumas delas:
-Amor, essa roupa me deixa gorda?, perguntou uma das 
ex-namoradas.
- Não, o que te deixa gorda é a sua barriga.
Ou ainda:
- Amor, eu tô bonita hoje?
- Hoje tá, mas ontem tava embaçado. Só saí com você porque a 
gente é brother.
E pra encerrar:
- Amor, fala uma palavra que me defi na?
- Ronaldo.

Brincadeiras à parte, Fábio Rabin comentou sobre o 
evento: “É muito legal ser bem recebido, sentir-se num 
ambiente bacana logo no começo. Isso vai ser determi-
nante para os próximos anos.”
Após o espetáculo de stand up comedy, iniciou-se a 
Gincana dos Bixos, uma disputa entre equipes formadas 
pelas Faculdades de Administração, Artes Plásticas, 
Comunicação, Direito e Economia.
A primeira prova foi a de Grito de Guerra, em que cada 
equipe cantou “hinos” normalmente entoados em jogos 
universitários. Durante toda a prova, a bateria da FAAP 
tocou, acompanhando os alunos em seus gritos de guerra.

ALGUNs GRITOs DE GUERRA

Eu vou cantar um funk pra ninguém fi car parado.
Levo no meu peito minha facul, apaixonado.
Eu sou FAAP, a melhor do meu Estado.
E quem fi car parado vai tomar um tá ligado.
Oooooo ooooo, oooooo. FAAP!

FAAP maravilhosa! Cheia de encantos mil!
FAAP maravilhosa! A melhor do Brasil!

Looooocoooo, loco, loco, loco, locooo!
Eu sou FAAP!

Eu sou da FAAP que todos desejam,
Mas poucos conseguem entrar!

Fábio Rabin durante show de stand up comedy.

Vinicius Vieira, na pele do personagem Gluglu, apresentador do evento.
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A FAAP é uma das IESs de 
São Paulo que faz apenas o 
trote solidário
A prova seguinte, a mais tradicional da Gincana dos Bi-
xos, coroou Patricia Cristina Sebastiany Migotto e Luiz 
Fernando Mós Kuntgen como Miss Bixete e Mister Bixo de 
agosto de 2010. Os alunos, ambos do primeiro semestre 
do curso de Administração, esbanjaram simpatia e char-
me, conquistando o público que os elegeu – através de 
palmas – como vencedores.
Os humoristas Fábio Rabin e Vinicius Vieira também 

participaram da votação e fizeram comentários sobre os 
candidatos. Vinicius Vieira foi, inclusive, o apresentador 
de todo o evento, com seu personagem Gluglu, uma 
sátira bem humorada do apresentador Augusto (Gugu) 
Liberato, da TV Record.
A prova mais divertida e esperada foi a de Quem Come 
Mais Domino’s Pizza: cada candidato de uma equipe 
deveria comer em um determinado espaço de tempo a 
maior quantidade possível da pizza giga da Domino’s, que 
tem singelos 40 cm de diâmetro. A Faculdade de Direito 
levou a melhor nessa prova, após uma acirrada disputa 
com a Faculdade de Economia.
Não foram só os participantes da prova que tiveram a oportu-
nidade de comer pizza. Ao final do evento, a Domino’s Pizza 
ofereceu uma hora de degustação a todos os presentes.
Além das provas, a gincana contou, ainda, com a parti-
cipação da banda Viva a Noite, que empolgou os alunos 
com músicas de Lady Gaga, Black Eyed Peas, Kate Perry, 
Amy Winehouse e outros sucessos.

Bateria da FAAP se apresenta aos calouros.

Descontração durante a Gincana dos Bixos.

Banda Viva a Noite.
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Candidatas a Miss Bixete se apresentam aos alunos.

Aspecto geral da Gincana dos Bixos.

Da esquerda para a direita: Luiz Fernando Mós Kuntgen, Raphael Brezzi, Edson Junior 
do Couto Teixeira, Bruno Grandino e Henrique Marques Fraga, candidatos a Mister Bixo.

A Miss Bixete Patricia Cristina Sebastiany Migotto.

O Mister Bixo Luiz Fernando Mós Kuntgen.

Da esquerda para direita as alunas de Relações 
Internacionais: Ana Luiza Bley Jacob, Juliana Cami-
la Lacerda Pedro e Letícia Gimenez Fluture.
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A pedido dos vete-
ranos, um barbeiro 
ficou de plantão 
durante a ginca-
na, à disposição 
dos calouros que 
quisessem raspar 
o cabelo. “Os me-
ninos chegam aqui 
esperando ter o 
cabelo cortado, 
para realmente se 

sentirem ‘bixos’. É um ritual tradicional de quando se 
entra na faculdade”, comentou Juliana Casagrande, pre-
sidente do DA de Artes Plásticas.
“Há um maior controle ao realizar o trote dentro da 
Faculdade. Os alunos se divertem, mas ninguém sai 
machucado ou humilhado. Adorei participar!”, falou o 
apresentador Vinicius Vieira sobre o evento.

VOLUNTARIADO EM ONGs
Algumas semanas antes das gincanas, os Diretórios e 
Centros Acadêmicos escolhem instituições para serem 
beneficiadas com doações de alimentos e atividades 
voluntárias promovidas pelos alunos.
Nas próximas semanas, calouros e veteranos irão realizar 
diferentes atividades em ONGs, como brincadeiras com 
crianças, aulas de artes e jogos esportivos.
Essas atividades são organizadas de forma conjunta entre 
os alunos e os dirigentes das ONGs, com o objetivo de 
atender as necessidades e interesses das entidades. De 
maneira geral, nota-se que o mais solicitado é que os 
alunos passem um período de tempo com os assistidos 
das instituições, para criar vínculos de amizade e oferecer 

REsULTADO - GINcANA DOs BIxOs

Equipe da Faculdade

1º Administração

2º Direito

3º Artes Plásticas

4º Economia

5º Comunicação e Marketing

um pouco de carinho e atenção aos mesmos. Por esse 
motivo, as gincanas e brincadeiras são as principais 
atividades desenvolvidas.
Em geral, não há muita verba para a realização das ações, 
pois a proposta é que os alunos doem seu tempo e talento 
às entidades atendidas. 

Da esquerda para a direita: Paula de Goes Mascarenhas, aluna de Publicida-
de e Propaganda, Vivianne Brito de Oliveira, Mariana de Almeida Scatambur-
lo, Daniela Pellicano Padjen e Bruna Luara Fernandes, alunas de Direito.

Da esquerda para direita: Renata Treü, Lucas Duarte Macha-
do e Caio Neves, recebendo, respectivamente, os troféus de 
terceiro, segundo e primeiro lugares da Gincana dos Bixos.

Prova Quem Come Mais Domino’s Pizza.

Os estudantes do curso de Relações Internacionais: Gui-
lherme Macedo Silva e Vanessa Bougiotakis N. da Silva.
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Pelo projeto, os dirigentes dos Diretórios e Centros 
Acadêmicos são estimulados a manter a parceria com a 
mesma instituição por pelo menos dois semestres, para 
garantir continuidade do trabalho social e maior vínculo 
entre as partes envolvidas.

FAAP DIZ NÃO AOs TROTEs cONVENcIONAIs
Há 20 ou 30 anos, a entrada em qualquer IES era sinôni-
mo de rostos pintados, cabelos cortados e brincadeiras 
que ora pendiam para a diversão, ora para o mau gosto.
Nos últimos anos, introduziu-se o conceito de trote 
solidário nas faculdades. Com isso, foi acrescentada 
à recepção aos calouros a realização de atividades de 
cunho social em benefício de comunidades necessitadas.
Mesmo com iniciativas positivas acontecendo em todo 
Brasil, ainda hoje vemos brincadeiras desagradáveis e 
até humilhantes acontecendo nos primeiros dias de aula 
de IESs.
E, por mais contraditório que pareça, veteranos de algu-
mas das principais universidades fazem trotes solidários, 
mas não abrem mão dos trotes vexatórios. Ou seja, 
apesar de levarem os calouros para alguma atividade de 
voluntariado, realizam paralelamente uma recepção de 
calouros não muito agradável.
A FAAP é uma das IESs de São 
Paulo que faz apenas o trote 
solidário. As boas-vindas são 
dadas através de uma gincana, 
com brincadeiras extremamente 
amigáveis e que não agridem 
moral ou fisicamente os alunos. 
Complementando, incentiva-se o 
voluntariado através de visitas e 
trabalhos em ONGs. 
Nesse sentido, a segurança do 
campus e de seu entorno é refor-
çada e a entrada dos calouros é 
agilizada, com o objetivo de evitar 

qualquer abordagem desagradável dos veteranos.
Alguns órgãos públicos também debatem a questão 
do trote universitário. Prova disso é a aprovação, em 
fevereiro de 2009, por parte do plenário da Câmara dos 
Deputados, do projeto de lei que disciplina o trote.
O Ministério Público Federal também se manifestou a 
respeito ao enviar recomendação a instituições de ensino 
no sentido de evitar trotes violentos e vexatórios.

Da esquerda para a direita: André Bludeni, Matheus Vieira Soares, 
Lucas Silva de Oliveira Sobrinho e Paulo Vitor Slebodas Toimil, 
após terem o cabelo cortado por profissional durante o evento.

O aluno de cinema Paulo Cezar Mangini se inscreve para a ação social.

Auditório lotado com os calouros 
ansiosos pelo primeiro dia de aula.
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Da esquerda para a direita: os alunos 
Rafael Caldeira, Matheus Maraccini, 

Francisco Rensi e Rodolfo Hessel 
Fanganiello apresentando o Centro 

Acadêmico de Comunicação e 
Marketing aos calouros.

Arthur Ferrari (à esquerda) e Pedro César 
C. Gomes apresentando o DA de Direito.

Gabriel Sanches, aluno do curso de Econo-
mia, apresenta o projeto Superliga Social.

Staff do evento. Da esquerda para a direita: (em pé) André Fraga Moreira, Bárbara Uetanabara Piai, Audrey Gomes Pires, Mariana Rotolo Martins, Cláudia 
Levental, Gabriel Sanches, Vi Phuong Thi Vo, Veridiana Pinheiro Simons Barbosa e Brunna Leonardi de Oliveira Moraes. (Sentadas) Tatiana Nogueira Serafi-
no, Luanna Cristina de Moraes, Andrea Sendulsky e Isadora Morgado Janones
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