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CARO UNIVERSITÁRIO

É um imenso prazer publicar este livro, especialmente por

ele mostrar o empenho de universitários, professores e funcionários

que contribuíram com a realização de trotes da cidadania.

Esta publicação quer mostrar as ações que levaram cinco

universidades a ganhar o Prêmio Trote da Cidadania 2003. O que

têm de especial as Faculdades de Campinas (FACAMP), a

Universidade Estadual de Campinas (Engenharia Elétrica, Engenharia

Química e Faculdade de Educação - UNICAMP), a Universidade

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP - Assis), a

Universidade de Franca (UNIFRAN) e a Universidade São Marcos?

É o que você verá neste livro. Será importante observar que

cada organizador – independente de ser veterano, professor ou

funcionário – acreditou que o trote pode e deve ser um rito de

passagem que deixe marcas, mas não de violência ou humilhações,

e sim de otimismo e esperança.

Cada experiência relatada neste livro poderá ajudá-lo a

desenvolver um trote da cidadania em sua universidade e incentivá-

lo a refletir sobre a realidade que nos cerca e sobre a nossa ação

para transformá-la em um lugar melhor.

Este livro foi escrito com base em sugestões dadas por

universitários e por um desejo: transformar o trote num ritual que

possa construir uma nova vida, tanto para os alunos que ingressam

num curso superior como para toda a sociedade.

Nas próximas páginas, você poderá ler idéias, dicas, exemplos

e depoimentos, para que, no próximo trote da sua universidade,

você seja um protagonista deste plano de ação.

Boa leitura e bom Trote da Cidadania 2004!
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SER VOLUNTÁRIO

Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho ou talento, de maneira

espontânea e não remunerada, para causas de interesse social

e comunitário. É doar parte do seu tempo para uma ação solidária,

de forma a complementar a ação do Estado.

Ao exercer uma ação voluntária o indivíduo tem a oportunidade

de ajudar outras pessoas, melhorando sua condição de vida social,

educacional, econômica e até psicológica. Ao buscar soluções, o

voluntário torna-se um cidadão que atua ativamente na sociedade

de forma a melhorá-la, pois passa a ter consciência de seus deveres

e começa a cobrar dos órgãos competentes ações exclusivas. Em

suma, voluntário não é somente aquele que ajuda quem necessita;

ser voluntário é também ser um cidadão que usufrui plenamente

dos seus direitos e deveres civis e políticos concedidos pelo Estado.

Quem ganha com isso é a sociedade como um todo, pois

quando o voluntariado passa a fazer parte da vida de cada cidadão,

as pessoas tornam-se mais conscientes da realidade social que as

cerca e estão preparadas para enfrentar suas adversidades. A

comunidade torna-se autoconfiante e conseqüentemente tem a

certeza de que pode resolver seus próprios problemas, transformando

o mundo à sua volta. No final, tem-se a criação de uma corrente de

solidariedade, na qual comunidade ajuda comunidade.
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O voluntário exerce seus direitos e deveres, desenvolvendo

habilidades importantes, tanto para o campo profissional como

pessoal.

O voluntário adquire:

6

Autoconfiança

Iniciativa

Visão de mundo ampliada

Liderança

Responsabilidade

Sensibilidade em diagnosticar problemas sociais e solucioná-los

Tolerância diante da diversidade

Perseverança

7

As empresas estão muito seletivas na escolha de seus

colaboradores. Para vencer os desafios de seus mercados,

continuam procurando jovens talentosos, proativos, flexíveis,

ágeis e fortemente orientados para resultados. Elas sabem que

esse repertório não vem pronto dos bancos acadêmicos. Constitui

bagagem pessoal e não profissional. A prática de trabalho

voluntário pode contribuir para aperfeiçoar esse importante

repertório de atitudes e comportamentos, tão valorizado pelas

empresas. RICARDO VOLTOLINI: CONSULTOR E COMENTARISTA DE

TERCEIRO SETOR - TV CULTURA

A VIABILIZAÇÃO DO
TROTE DA CIDADANIA

Ser voluntário não é um “bicho de sete cabeças”, basta um

mínimo de boa vontade e interesse pelas coisas que estão

acontecendo à sua volta. Mas para que um trote da cidadania

possa acontecer de forma satisfatória e ainda seja capaz de

germinar a semente do voluntariado em todos os universitários,

algumas providências precisam ser tomadas.

Para viabilizar um trote social você precisa ter um plano

de ação no qual seja demonstrado: objetivos, justificativas para

realizá-lo, o que será feito e quais os gastos estimados. Com

um bom plano de ação nas mãos, o próximo passo é fazer um

levantamento de potenciais empresas ou instituições que

possam contribuir com recursos que vão desde dinheiro até

doação de materiais, apoio logístico, divulgação etc. Portanto,

também é conveniente elaborar uma proposta de patrocínio,

na qual esteja descrita a importância de se financiar ações

sociais, pois melhora a relação da empresa com a comunidade

e promove benefícios para todos. Por último, sempre enfatize

que a empresa/instituição não será apenas uma doadora de

recursos, mas sim uma parceira na realização do trote social.

Se o seu plano de ação for bem elaborado, é possível

conseguir boas parcerias institucionais, fator que lhe dará

credibilidade e facilitará sua divulgação nos meios de

comunicação. Essa visibilidade também permitirá que a

Trote.p65 1/16/04, 7:45 PM5



UM BOM TROTE DA CIDADANIA

E como dizer se um Trote da Cidadania foi efetivo ou não?

 Sugerimos alguns critérios que podem ajudar a avaliar o

seu trote social. Esses critérios são os mesmos pelos quais os planos

de ação que concorrem ao Prêmio Trote da Cidadania são

analisados: planejamento, criatividade, visibilidade, envolvimento

interno e impacto na sociedade. A seguir, serão apresentadas dicas

de como desenvolver ou melhorar seu trote da cidadania, tendo

por base tais critérios.

Planejamento:

como realizar um trote social?

A primeira coisa a ser feita antes de dar início ao

planejamento do trote é sensibilizar as pessoas sobre a relevância

deste tipo de ação, para que se consiga uma integração entre

todas as esferas da instituição acadêmica. Garantido este

envolvimento interno, o ideal é dividir as pessoas em grupos de

trabalho responsáveis por elaborar o plano de ação e as atividades

que aliem o aprendizado à futura profissão, levantar possíveis

parcerias e patrocínios, organizar eventos culturais ou palestras,

ter um cronograma de atividades e divulgação para a imprensa.

Cada universidade organiza seu trote da forma que julgar

melhor, mas geralmente em equipes as tarefas são realizadas de

população conheça melhor alguns dos papéis das universidades:

ser um espaço de criação, de pensar democrático e que, mais

que formar profissionais, também tem o objetivo de produzir

soluções para melhorar a sociedade na qual está inserida. Divulgar

seu trote social é importante para mostrar à sociedade ações

concretas que ajudam a melhorá-la, despertando-a para um novo

pensar crítico a respeito de si própria. Desta forma, a comunidade

deixa de ver a universidade como um espaço elitizado, passando

a apoiá-la e participar de suas ações.

Para obter uma boa divulgação do seu trote, providencie uma

lista com os nomes e telefones dos principais veículos de

comunicação existentes na cidade e região. Ligue para estes lugares

e ofereça uma pauta ou escreva um texto com as seguintes

informações: qual é o objetivo do trote da cidadania, quais ações

serão realizadas, quem participará, quais os benefícios, quem será

beneficiado, como a sociedade pode ajudar ou participar, local,

data e horário. Enfim, diga que sua universidade está realizando

ações sociais para receber os novos alunos e ressalte o valor do

trote da cidadania, falando de seus benefícios, que contribui para

a melhoria social e cria vínculos com a comunidade.

8 9

Seja objetivo e procure mostrar a importância dos trotes da

cidadania como forma de integrar universidade e sociedade.

Desta maneira, há uma maior possibilidade dos meios de

comunicação se interessarem pelo seu trote social, divulgando-

o através de entrevistas e reportagens sobre o assunto.
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forma mais ágil e disciplinada, diminuindo a probabilidade de

falhas. É aconselhável iniciar os preparativos para os trotes sociais

alguns meses antes do início do próximo período letivo. Assim,

há tempo para realizar todas as pesquisas necessárias à

organização e desenvolvimento do Trote da Cidadania, além de

ele já começar logo na matrícula, quando os alunos são avisados

de que a recepção deles deverá ser algo inesquecível, mas num

ótimo sentido, já que medo, violência e humilhações nem chegam

perto dos trotes sociais.

CASO CONCRETO

O Trote Solidário FACAMP foi organizado pela empresa

júnior Qualitas e o Diretório Acadêmico FACAMP (DAF). Durante

meses, os alunos reuniram-se para planejar as ações que seriam

desenvolvidas no trote. Para isso, elaboraram um questionário

sobre voluntariado e as expectativas dos alunos para o próximo

trote. Com base nas respostas, os organizadores puderam traçar

diretrizes e focar seus esforços em determinadas atividades, além

de convidarem os alunos que já tinham experiência em trabalhos

voluntários a integrar a comissão organizadora do evento. O trote

da FACAMP teve bons patrocinadores e apoiadores, além da

própria faculdade. Dez dias antes do início das aulas, uma mala-

direta foi enviada para calouros e veteranos, com a programação

e linhas gerais do trote. Além disso, foram colocados cartazes,

informando sobre as atividades em toda a faculdade.

10 11

Cartaz fixado na FACAMP

Levamos cerca de três meses para organizarmos o trote, desde a

idéia inicial, seguida de alguns braimstormings até a sua

implementação. Por ter sido o 1º trote da cidadania na FACAMP, foi

difícil mensurarmos as ações que podiam dar certo ou não. Uma

das nossas maiores preocupações era a adesão, tanto de calouros

como de veteranos. No fim das atividades do trote, percebemos o

quanto todos se envolveram. Em muitos casos, precisamos

apresentar a faculdade para as empresas da região, já que a FACAMP

tem apenas quatro anos de funcionamento e algumas pessoas ainda

não a conhecem. Também tivemos várias mudanças no projeto

durante o planejamento, mas conseguimos adaptá-lo e não fugir

dos principais objetivos. ERIKA TAKAHASHI - ESTUDANTE DE

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E ORGANIZADORA DO TROTE.

Trote.p65 1/16/04, 7:45 PM7



a construção dos conceitos de cidadania e inclusão social. Para

isso, os alunos passaram por uma sensibilização que os colocou

nos lugares de deficientes motores e visuais. A ação foi finalizada

com a construção de três rampas para

acessibilidade de deficientes motores.

Também foi elaborado um projeto

paisagístico que culminou com a

construção de dois jardins. Por fim, os

muros de uma escola estadual foram

recuperados, sendo que pichadores e

grafiteiros da escola foram sensibi-

lizados para as questões vinculadas à

manutenção dos muros, iniciando-os

em trabalhos de arte urbana.

Criatividade:

como promover atividades

que fujam do convencional?

Criatividade tem uma relação muito forte com ser original.

Mas como ser criativo, quando se olha ao redor e se tem

consciência de que os lugares são diferentes, mas os problemas

quase sempre se repetem? Falta de alimentos, bancos de sangue

sempre com estoque baixo, roupas para o inverno, livros para

escolas. Novamente, o que se nota é que os planos de ação mais

criativos são aqueles que optam por ações de impacto e que não

sejam assistencialistas. Então, mude a cara de uma escola, fazendo

de seus muros uma obra de arte; promova reparos em casas

localizadas nas periferias das cidades; ajude um deficiente físico

a se locomover melhor colocando rampas onde havia escadas.

Tudo isso e muito mais já foi feito neste trote e em outros. Os

resultados? Cidadania, inclusão social e senso de responsabilidade.

Use a imaginação e faça do seu mundo um lugar melhor para

você e para as pessoas que te cercam.

CASO CONCRETO

A Universidade São Marcos criou o trote Cidadão Legal,

que é organizado com alunos dos cursos de arquitetura e

urbanismo, engenharia ambiental e fisioterapia. Em 2003, a

proposta foi realizar um conjunto de ações sociais dirigidas para

12 13

Cartaz da campanha

O trote solidário Cidadão Legal 2003 deveria conduzir os

participantes de forma indireta, lúdica ao exercício de dois

princípios: altruísmo  e tolerância. O primeiro pelo desprendimento

de seus próprios interesses por uma causa, um ideal ou pelo

benefício de um desconhecido. Pintar, plantar e viabilizar rampas

significa exercitar (os participantes) e dar acesso (a legiões de

desconhecidos cidadãos paulistas) à cidadania. O segundo, pelo

trabalho com o próximo ao exercitar o respeito à diferença, quer

de opiniões (integração de calouros, professores e funcionários),

quer de condições sócio econômicas (integração entre instituições

de ensino pública e privada), quer ainda de condições físicas.

HELENA NAPOLEON DEGREAS - COORDENADORA DO CURSO DE

ARQUITETURA E URBANISMO.
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Visibilidade:

como divulgar o plano de ação,

para que seja entendido e aceito?

Depois de definida a estrutura do Trote da Cidadania, ele

precisa adquirir visibilidade para que seja aceito e compreendido

pelos próprios universitários e pela comunidade em que irão atuar.

Para que o plano de ação “apareça”, use a criatividade e crie

folders, cartazes e banners. Espalhe-os pelo campus,

estabelecimentos comerciais e bairros da região. Não deixe de

avisar aos meios de comunicação (jornais, rádios, revistas e TV´s

da cidade e da própria universidade) sobre a ação que será

realizada. Com a mídia divulgando a recepção social, aumentam

as chances das ações serem bem sucedidas, devido ao apoio da

população e dos novos alunos, que se sentem estimulados a

participar deste tipo de trote.

CASO CONCRETO

O Trote Cidadão, promovido pela Universidade de Franca

(UNIFRAN), foi um dos destaques neste critério. As atividades

culturais, assistenciais e de lazer foram amplamente divulgadas

pela imprensa local, que presenciou várias ações e estimulou a

população de Franca a conhecer o trote social da universidade,

participar e colaborar.

14 15

Orientação de saúde e aferição de pressão

O Trote Cidadão da UNIFRAN possui um planejamento de

comunicação que é desenvolvido pela Assessoria de Assuntos

Comunitários juntamente com a Assessoria de Imprensa da

universidade. Os jornais e as rádios da cidade são comunicados,

com uns quinze dias de antecedência, para fazerem as matérias e

entrevistas necessárias para informar a população sobre as

atividades do trote. No primeiro dia de aula, os alunos, veteranos

e calouros, recebem folders explicativos para participarem das

atividades comunitárias propostas. Diariamente, durante o trote,

que tem a duração de um mês, os jornais e as rádios da cidade

(principalmente a rádio da universidade 105.9 FM) fazem a

“cobertura” das atividades. SABRINA GOMES NOVAIS - ASSESSORA

DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E CULTURAIS.
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trote, além de promover atividades diferenciadas para os quatro

cursos existentes no campus. Organizado por um psicólogo, uma

enfermeira, dois docentes e trinta e dois alunos veteranos, o Trote

Cidadão da UNESP envolveu 340 calouros, 250 veteranos, além

de docentes e servidores técnicos e administrativos do campus Assis.

Envolvimento interno:

como fazer com que alunos, professores e

funcionários empenhem-se nas ações que

envolvem o trote?

Para que a universidade, como um todo, empenhe-se em

realizar um trote social, comprometido com mudanças e com uma

possível continuidade das ações programadas, é necessário que

todos tenham consciência do papel das universidades na

sociedade e de como ações sociais realizadas pelas instituições

educacionais podem gerar benefícios concretos para todos.

Para tanto, promova debates com professores,

funcionários e alunos, para lhes explicar as possíveis relações de

cooperação e benefícios que podem existir entre universidade e

comunidade. Após esta conscientização, é hora de convidar a

todos para ajudarem no planejamento do trote, dando sugestões

de atividades, nomes de entidades ou bairros que precisem de

assistência, onde procurar apoio etc. O importante é fazer com

que todos os envolvidos sintam-se peças importantes deste

planejamento, por saberem que muitas coisas boas podem ser

construídas.

CASO CONCRETO

A UNESP – Assis foi uma das universidades que conseguiu

um envolvimento interno significativo para a realização de seu

16 17

Trabalho voluntário dos alunos junto à seção de graduação

Na UNESP de Assis, o que fazemos todo ano é um convite aberto

a toda a comunidade e limitamos o número de participantes para

favorecer  o andamento do trabalho (aproximadamente dez

alunos por curso de graduação, mais dois ou três professores de

cada curso). Como a disponibilidade para o trabalho é sempre

muito grande, não temos necessidade de sensibilização (por isso

precisamos limitar a participação na comissão organizadora).

Assim, garantimos que todos os interessados acabem

participando  na execução dos projetos de recepção, mas não

ativamente da organização. LINDOMAR FÁTIMA POLETTO - PSICÓLOGA

DO CENTRO DE PESQUISA E PSICOLOGIA APLICADA “DRA. BETTY

KATZENSTEIN”.

Trote.p65 1/16/04, 7:45 PM10



Impacto na sociedade:

como fazer com que as ações realizadas

nos trotes sociais tenham resultados

concretos onde forem aplicadas?

Para que haja um real impacto na sociedade, por meio

de um trote social, é preciso pensar em ações que sejam

duradouras, efetivas e consigam atingir um grande número de

pessoas. Geralmente, estas ações vão além do assistencialismo,

como doação de alimentos ou roupas. A dica, neste caso, é

desenvolver ações como: criação de bibliotecas em escolas, obras

de melhorias em praças ou vias públicas, despacho de documentos

(RG, CPF, título eleitoral), diagnósticos de doenças crônicas e

encaminhamento para tratamento, entre outras.

CASO CONCRETO

18 19

Conscientização da população.

A divulgação foi feita principalmente na região ao redor da coope-

rativa, que era o lugar de onde o material recolhido tinha o maior

índice de rejeição por vir misturado com matéria orgânica. As

pessoas pensavam que a cooperativa era um depósito de lixo e

tinham receio de que ela trouxesse problemas de saúde. Antes do

trote muitos não conheciam o trabalho da cooperativa e não sabiam

como separar lixo orgânico do material reciclável. Hoje, a maioria

dos moradores sabem que se colocarem o material reciclável em

determinados dias, ele será recolhido e irá para a cooperativa;

também aprenderam como separá-los adequadamente. RICARDO

LOMASKI TORREZ -  COMISSÃO ORGANIZADORA DO TROTE E ESTUDANTE

DO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA.

O trote da Unicamp foi realizado pelos cursos de engenharia

elétrica e química, juntamente com o a faculdade de educação. A

idéia foi apresentar para a população do distrito de Barão Geraldo

a importância da coleta seletiva de lixo e como ela deve ser feita.

Os alunos conheceram a Cooperativa de Reciclagem Barão

Geraldo e aprenderam tudo sobre coleta seletiva e sua real

necessidade para as cidades. Depois disso, os universitários

multiplicaram os conhecimentos adquiridos, realizando uma

conscientização junto aos 60 mil moradores do distrito.
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PRÊMIO TROTE DA
CIDADANIA 2003

Conheça as ações que as cinco premiadas do Trote da

Cidadania 2003 realizaram para receberem este

reconhecimento. Mais que divulgar as experiências destas

entidades estudantis e seus alunos, esperamos que elas sirvam

de modelo para a multiplicação de um trote social, que não seja

apenas um rito de passagem, mas que também possa contribuir

para que uma nova nação, formada por cidadãos conscientes de

seus direitos e deveres, possa ser construída.

20 21

“Muito além da produção e da difusão

do conhecimento, cabe também à

universidade a viabilização de uma

educação que leve, encaminhe, conduza

o educando para o mundo, permitindo-

lhe a compreensão de seu papel no

processo de construção da história.

Acreditamos que através do voluntariado

os universitários estarão sendo levados

a práticas que os encaminhem à reflexão

e quem sabe até ao resgate de princípios

e valores humanos por vezes distantes

de nosso cotidiano e que em muito

interferem em nossa qualidade de vida.”

Helena Napoleon Degreas - Universidade São Marcos

TROTE DA CIDADANIA
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Faculdades de Campinas (FACAMP)*

A FACAMP realizou a Gincana Solidária, que visava

arrecadar materiais para três entidades assistenciais de Campinas:

Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas

(ADACAMP), Lar da Criança Feliz e Lar Caminho da Verdade.

As instituições foram visitadas, levantou-se o que mais precisavam

e, com base nestas informações, a gincana foi realizada. Também

foram organizados uma festa de confraternização (com

arrecadação de alimentos) e um almoço oferecido por uma

lanchonete da cidade.

22 23

Equipe organizadora com o
presidente do Lar da Criança Feliz

...enquanto as crianças da instituição realizavam atividades culturais

Alunos da FACAMP desenvolvendo uma ação humanitária...

 1.000 alunos envolvidos;

 582 quilos de alimentos não perecíveis doados;

 R$2.294,00 arrecadados para ajudar as instituições selecionadas;

 1.500 pessoas envolvidas direta e indiretamente no projeto,

inclusive os universitários.

* Imagens cedidas por Marco Antônio Zanini
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Universidade de Franca (UNIFRAN)*

A UNIFRAN desenvolveu ações diversificadas e que

também tinham relações com a futura profissão dos alunos. Foi

montado um salão de beleza, cuja verba foi revertida em compras

de alimentos que também foram arrecadados entre os alunos e a

comunidade. Outras ações desenvolvidas foram: palestras

ministradas em escolas públicas sobre temas específicos dos cursos

de ciências biológicas, biomedicina, publicidade e propaganda e

farmácia; recolhimento de remédios vencidos para serem

incinerados pela vigilância sanitária; doação de sangue; orientação

de saúde; aferição de pressão; exposições de artes; apresentações

de bandas e de dança; oficina de artes e uma competição de

natação.

Doação de sangue

Recolhimento de remédios vencidos

Arrecadação de alimentos

Artes...

Ballet...

9.600 alunos envolvidos;

15 mil pessoas atingidas

pelas campanhas.

2 toneladas alimentos não

perecíveis;

3.500 caixas com remédios

vencidos;

6 escolas de ensino médio

receberam palestras;

3 mil calouros participantes;

1.200 alunos de ensino

médio beneficiados com

palestras

* Imagens cedidas por Gustavo Lopes/Núcleo de Imagem UNIFRAN
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Competição regional de natação

Palestras

Aferição de pressão
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Universidade Estadual de Campinas

(Engenharia Elétrica, Engenharia Química

e Faculdade de Educação - UNICAMP)*

Cooperativa de reciclagem de lixo

Início dos trabalhos com os universitários

Na UNICAMP, o trote teve cunho ambiental e educativo.

Os alunos dos três cursos participantes visitaram a Cooperativa

de Reciclagem Barão Geraldo, localizada no distrito de mesmo

nome, para orientar os moradores sobre como os materiais devem

ser separados e qual a importância da reciclagem de lixo para as

pessoas e o meio ambiente. Na época, a cooperativa havia sido

aberta há pouco, mas enfrentava problemas com a falta de

informação da população, que a viam como um depósito de lixo

que causaria problemas de saúde aos moradores. Antes do trote

havia muitas pessoas do distrito que não conheciam o trabalho

da Cooperativa e nem como separar lixo orgânico do material

reciclável. Atualmente, todos conhecem a Cooperativa e

estabeleceram uma relação de confiança com ela.

60 mil moradores do Distrito de Barão Geraldo envolvidos direta

e indiretamente;

6 meses de preparo;

509 alunos de três faculdades;

maior trote ocorrido na UNICAMP em 2003.

* Imagens cedidas pelo Arquivo/Centro Acadêmico Bernardo Sayão
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Universidade São Marcos*

A Universidade São Marcos recuperou os muros de uma

escola estadual e usou como tema uma releitura da obra do pintor

holandês Piet Mondrian. A proposta era obter uma melhor

qualidade urbanística e orientar os alunos sobre sua preservação.

Dois jardins foram construídos em frente ao campus central da

universidade, cujo projeto paisagístico foi desenvolvido pelos

próprios alunos. Neles, foram privilegiados o uso da cor (para

orientar melhor deficientes motores) e do perfume (para orientar

deficientes visuais) e todas as espécies arbóreas foram identificadas

com placas confeccionadas pelos alunos. Além disso, houve uma

sensibilização voltada para as questões de acessibilidade urbana,

na qual os universitários andaram de cadeiras de rodas, muletas

e andadores para conhecerem as dificuldades dos deficientes

motores e visuais, com posterior remodelação de passeios

públicos. O foco do trote Cidadão Legal foi promover um conjunto

de ações sociais dirigidas para a construção dos conceitos de

cidadania ativa e inclusão social.

Projeto: Jardins Antes

Depois

Plantio de mudas ornamentais

220 alunos participantes;

mais de 15 entidades envolvidas no planejamento do projeto;

3 rampas reconstruídas para acessibilidades de portadores de

necessidades especiais;

2.500 alunos beneficiados pelas ações sociais;

aproximadamente 40 funcionários envolvidos;

12 patrocinadores.

* Imagens cedidas pelo Arquivo/São Marcos
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Projeto: Pintando o muro (pintura do muro da escola estadual Seminário Nossa
Senhora da Glória)

Antes

Durante

Depois

Projeto: Adequação dos passeios públicos aos portadores de
necessidades especiais

Calçadas modificadas

Durante

Depois

33
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Universidade Estadual Paulista “Júlio de

Mesquita Filho” (UNESP - Assis)*

A UNESP – Assis organizou uma recepção para os alunos,

que obtiveram informações sobre a faculdade já na rodoviária

da cidade. Os alunos do curso de ciências biológicas visitaram

uma usina de reciclagem de lixo e promoveram atividades de

conscientização ecológica e cidadã com crianças. Os futuros

psicólogos realizaram ações com crianças (trabalho com sucata

para estimular a criatividade) e com adolescentes (oficinas de

teatro com temas cotidianos, possibilitando a expressão dos

sentimentos de uma forma lúdica e prazerosa). Os alunos de letras

trabalharam, com crianças e adolescentes, a importância da

reciclagem na preservação do ambiente e também como fonte

de renda, a conscientização sobre a preservação do patrimônio

público, o trabalho voluntário e o estímulo à leitura. Os

responsáveis pelo trote do curso de história escolheram trabalhar

o tema folclore brasileiro, por meio de leitura e brincadeiras

realizadas com crianças.

Capoeira: Uma forma de contar o folclore brasileiro

Oficina de Origami

1.560 alunos envolvidos;

1.910 pessoas atendidas por meio das atividades;

1.000 preservativos e 5.000 cartilhas sobre AIDS, DSTs e

consumo abusivo de drogas distribuídos via campanha

informativa.

* Imagens cedidas pelo Arquivo/Unesp-Assis
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MENÇÃO HONROSA

A Universidade da Amazônia (UNAMA) recebeu menção

honrosa por ter realizado as seguintes ações: prevenção de

doenças e  promoção da saúde infantil, promoção da saúde da

mulher, prevenção de  doenças cardiovasculares, expedição de

documentos, serviços de fotografias e corte de cabelo, distribuição

de cestas básicas, montou um espaço de recreação e cultura e

promoveu um torneio de integração.

36 37

Contadores de histórias

Avaliação de desenvolvimento infantil

Orientação sobre escovação dentária
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UNIVERSITÁRIOS E VOLUNTARIADO

E m novembro de 2002, foi realizada uma pesquisa

           para constatar qual o perfil dos universitários organizadores

de trotes sociais e as principais ações desenvolvidas. A pesquisa

teve dois tipos de questionários: um estruturado e aplicado a 100

organizadores de trotes e outro estruturado e aplicado a 60 alunos

participantes das atividades promovidas nestes trotes.

Por meio da pesquisa, descobriu-se que 81,25% dos alunos

que participam de trotes sociais sentem-se motivados a atuarem

em outros planos de ação na área social. Do total de entrevistados,

20,51% acreditam que os trotes sociais sensibilizam os alunos para

os problemas da sociedade e 17,98% crêem que a experiência

pode ser uma ótima aula sobre Responsabilidade Social.

Apesar de os números serem positivos, a mesma pesquisa

demonstra que apenas 27% dos alunos já foram ou são

voluntários. Talvez um dos motivos para que tantos alunos se

interessem pelo voluntariado, mas poucos realmente dêem

continuidade a estas ações, seja o fato de que apenas 29% dos

entrevistados dizem realizar outras ações sociais além daquelas

programadas para recepcionar os calouros.

O Trote da Cidadania deve estimular e chamar a atenção

dos universitários para os problemas sociais, além de ser a porta

para uma nova forma de viver em sociedade e para a sociedade,

atuando nela de forma ativa para que melhorias possam ser

realizadas em prol de um bem comum para todos.

38 39

62% das mobilizações visam substituir os trotes

violentos e as humilhações;

47% das ações de trotes da cidadania são organizadas

pelos DA’s e CA’s;

32% dos trotes cidadãos são organizados pela

universidade;

47% das universidades oferecem apoio, cedendo infra-

estrutura ou oferecendo algum tipo de patrocínio

financeiro;

70% das ações são focadas na arrecadação de

alimentos e roupas e na doação de sangue;

69% da comunidade está disposta a ajudar e apóia os

trotes da cidadania;

29% dos universitários-organizadores continuam

desenvolvendo ações sociais, após o trote;

33% dos universitários-calouros já se envolveram em

projetos sociais e 8% pretendem se envolver na

organização do próximo trote;

10% das ações têm relação com a futura profissão dos

alunos;

29% das instituições promovem ações sociais após o trote;

16% dos organizadores divulgam suas ações na mídia.

Dados sobre o Trote da Cidadania
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Por isso, apenas planejar ações sociais para serem

aplicadas nos trotes não basta. É preciso dar continuidade ao

que se inicia durante os primeiros dias de aula, promovendo

eventos sobre voluntariado, responsabilidade social empresarial,

cidadania, política, empreendedorismo, sociologia e demais

assuntos que propiciem aos alunos um melhor entendimento sobre

o mundo e as estruturas que o sustentam. Desta forma, os jovens

tornam-se agentes capacitados para promoverem as mudanças

que forem necessárias à construção de uma sociedade mais justa.

As ações iniciadas durante a recepção dos alunos, ao

serem continuadas, criam uma integração entre universidade e

comunidade, da qual ambas as partes são beneficiadas. Desta

integração, nascem vínculos de responsabilidade, comprometi-

mento e cooperação que dificilmente serão esquecidos pelos

alunos que tenham passado por tais experiências. O universitário

voluntário aprende a ser solidário e, ao formar-se, será um

profissional responsável.

A continuidade das ações
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Para que você possa perceber o quanto suas ações são

importantes para a sociedade e para o próprio aprendizado é

interessante criar um elo entre a universidade e a comunidade;

isso pode ser iniciado no trote e se estender pelo resto do ano.

Para que as ações do trote tenham uma continuidade é

importante que, paralelamente a ele, seja estruturada uma

campanha de voluntariado com o objetivo de impedir que as

ações deixem de acontecer com o fim da recepção.

O próximo passo é analisar as atividades realizadas

durante o trote, verificando quais têm possibilidade de serem

continuadas e traçar um plano de ação para isso. Com esse plano

em mãos é hora de convocar os alunos, professores e funcionários

da faculdade para montar a equipe que fará parte do grupo de

voluntariado.

Exemplos de ações de voluntariado não faltam; trabalhan-

do em conjunto, cria-se uma rede de cooperação que não se li-

mita aos dias do trote.

Sou uma cidadã mais consciente, não por ajudar os outros, mas por

ficar mais atenta e mais participativa aos acontecimentos da vida

pública, dos nossos direitos e deveres. É claro que tudo isso contribuiu

muito para a profissional que sou hoje.

O trote social me motivou a realizar trabalhos voluntários porque

ele nos dá a oportunidade de compartilhar uma experiência de

voluntariado com outras tantas pessoas que podem ser seus futuros

parceiros, mostra-nos que atividades simples ajudam a melhorar a

vida das pessoas e que todos temos potencial para contribuir em

atividades sociais. ALINE DA ROCHA JAROSZEWSKI - ENGENHEIRA DE

ALIMENTOS E COORDENADORA DO INSTITUTO AMORA CARAMBOLA.
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Fazer um estudo de campo e traçar um perfil da

comunidade e seus moradores;

Promover debates sobre voluntariado, responsabilidade

social empresarial, filantropia etc.;

Organizar campanhas preventivas de saúde pública;

Estimular a prestação de serviços à comunidade;

Oferecer aulas de atividades físicas para jovens e pessoas

da terceira idade;

Criar cursinhos pré-universitários, de informática, língua

estrangeira e reciclagem profissional;

Desenvolver cursos de empreendedorismo e

gerenciamento de negócios para a população;

Fazer campanhas de conscientização sobre economia de

água e energia elétrica.

AÇÃO SOCIAL E
PROFISSÃO FUTURA

Um dos pontos importantes para sensibilizar os alunos sobre

a importância de eles atuarem ativamente na sociedade

desde o ingresso na universidade é a relação entre as ações

elaboradas para o trote e os cursos nos quais os alunos estão

matriculados.

Segundo pesquisa encomendada pela Fundação EDUCAR

DPaschoal, 10% das ações promovidas nos trotes têm relação

com a futura atuação profissional dos estudantes. Esse fator é

importante, pois quando a relação entre ação social e futura

profissão é estabelecida, os alunos sentem-se mais estimulados a

participar das atividades sugeridas, pois sabem que para realizá-

las precisam colocar em prática habilidades que eles têm e que os

levaram à escolha de determinada profissão.

Quando se toma o cuidado de desenvolver atividades

diferenciadas para cada curso tem-se um maior envolvimento

dos universitários, pois percebem que aquelas atividades estão

dando-lhes a oportunidade de ter os primeiros contatos com

tarefas muito semelhantes àquelas que serão realizadas quando

se formarem.

Quando chegam à faculdade, os jovens chegam repletos

de expectativas, esperança e curiosidade, querem saber como

são as aulas práticas, quando terão aulas nos laboratórios, etc.

Geralmente, os alunos só têm os primeiros contatos com a prática

profissional a partir do segundo ano. Até lá, o Trote da Cidadania

Exemplos de ações contínuas
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CONCLUSÃO
e as ações voluntárias, programadas para acontecerem durante

todo o ano, são ótimas opções para aliar aprendizado, experiência

profissional e respeito pela sociedade.

Construindo profissionais da cidadania

O maior desperdício de uma nação é o despreparo e a
desmotivação de seus jovens para o exercício da liderança cidadã.
A riqueza das nações decorre de uma clara receita em que
participam 3 instâncias: o governo, que exerce o papel de
orientador e investidor em infra-estrutura; a empresa, que cria
riqueza; e a sociedade civil organizada, que ajuda no processo de
governança e manutenção da harmonia entre o primeiro e o
segundo setor. Mas, ajudar a sociedade civil a desenvolver o seu
potencial e a agir pró-ativamente é um trabalho difícil que exige
muita competência.

Alexis de Tocqueville, em 1819, enaltecia a importância
de uma sociedade presente e atuante através de seus líderes
sociais. Lester Thurow, do Massachusets Institute of Technologies
(MIT), 180 anos depois, reforça a mesma idéia de que uma nação
somente será rica de verdade se investir seriamente e
estrategicamente em ações sociais, tal como educação.

Essa visão estratégica é a de que, se os jovens de várias
formações e competências que se dispuseram a construir, de uma
forma pragmática, o setor de que mais precisaremos no próximo
milênio, já será possível acreditar que, em pouco tempo, seremos
uma nação com administradores capazes, não somente de
construir riquezas, mas também de gerenciar ações sociais de
forma produtiva e construtiva, tornando-se verdadeiros
profissionais da cidadania.

E o Trote da Cidadania pode ser o início dessa formação cidadã...

Luís Norberto Pascoal

Voluntariado é importante para a empresa porque faz parte da

sua cultura. Entretanto, um programa de voluntariado, quando

desenvolvido em favor do crescimento pessoal do associado

(funcionário), fortalece a imagem interna da instituição, uma vez

que há um investimento no seu corpo de funcionários; favorece a

construção de um ambiente agradável de trabalho, pois incentiva

o trabalho em equipe, a convivência solidária e colaborativa e,

em alguns casos, não raros, desenvolve lideranças. A C&A e o

Instituto C&A destacam como habilidades particulares dos seus

funcionários voluntários o desenvolvimento de qualidades de

liderança; a prática de trabalho em equipe; organização e planeja-

mento; solidariedade e colaboração; desenvolvimento do senso

crítico e criatividade. RICARDO DE PAIVA E SOUZA - COORDENADOR

REGIONAL DE PROJETOS - INSTITUO C&A.
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“O universitário consciente, que conhece

suas responsabilidades e sabe de sua

importância para a construção de uma

sociedade mais igualitária, é o futuro

profissional de amanhã, que lutará para

que um Brasil melhor se concretize.”

LINHA DO TEMPO

1998: A faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP

realizava o primeiro Trote da Cidadania com patrocínio da

Fundação EDUCAR DPaschoal. O objetivo da ação foi construir

uma alternativa aos ritos de passagem violentos e humilhantes,

sem que se deixasse de comemorar esta nova fase na vida dos

universitários. Paralelamente, a Fundação Getúlio Vargas e a

Faculdade de Economia e Administração da USP faziam o

primeiro Trote Cidadão, visando disseminar a cultura da ação

social nos primeiros dias de aula.

1999: A Fundação EDUCAR DPaschoal desenvolveu o I

Concurso Trote da Cidadania, que premiou a melhor recepção

com ações sociais em universidades de Campinas-SP.

2000: Ocorreu o II Concurso Trote da Cidadania. A premiação

expandiu-se para as faculdades de todas as regiões brasileiras

que haviam realizado ações sociais em seus trotes. O primeiro

manual do trote é produzido.

2001: Com base nas experiências e dúvidas mais freqüentes dos

universitários, foi elaborado o segundo manual e 4.000 exemplares

foram distribuídos a faculdades de todo o país.

Fundação EDUCAR
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Não deixe de acessar o site:
www.trotedacidadania.com.br

2002: Acontece o Prêmio Trote da Cidadania 2002, com

inscrições de faculdades de todo o Brasil. A Fundação EDUCAR

DPaschoal, por meio de sua editora, doa mais de 120 mil livros

infantis para que os organizadores dos trotes pudessem usá-los

como ferramenta de ação e mobilização.

É lançado o site www.trotedacidadania.com.br, que permite

solicitar livros infantis, tirar dúvidas e conhecer experiências de

outras faculdades através das entrevistas e mapeamento das ações

que estavam ocorrendo no Brasil inteiro.

2003:  São distribuídos 3.000 kits do Trote da Cidadania, composto

de Manual do Trote, livro Trote da Cidadania 2002, Manual para

Desenvolvimento de Projetos Sociais Universitários e o livro sobre

voluntariado, do Faça Parte. No total, foram distribuídos 84.085

livros infantis para as atividades sociais de 14.533 calouros, sendo

2.232 veteranos e cerca de 84.100 crianças.
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