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Um vídeo atribuído a alunos da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) que circulou 
ontem no site YouTube mostra calouros sendo obrigados a tomar cerveja em um tênis sujo e a 
lamber o pé de veteranos, entre outras práticas bizarras.  
 
O ritual foi gravado durante o 21º Intercomp, evento que reúne estudantes de ciências da 
computação de todo o Estado ocorrido no campus da USP de São Carlos, de 3 a 6 de junho, no 
feriado de Corpus Christi. 
 
Representantes das duas universidades informaram que estão apurando quem são os 
participantes do vídeo e quais as possíveis infrações cometidas. As punições podem variar de 
advertência à expulsão. 
 
As imagens foram retiradas do ar no final da tarde de ontem. Membros da Associação Atlética 
Acadêmica da Ciência e Engenharia da Computação da Unicamp postaram links em uma 
página do Orkut, site de relacionamentos, comentando as imagens em tom de deboche. 
 
No vídeo, calouros aparecem recebendo ordens para achar ingredientes para uma "receita 
especial": "filé faraônico ao caldo espartano". 
 
Entre os itens listados, estão bitucas de cigarro, tatus-bola e centopeias. Os alunos teriam 
meia hora para achar os ingredientes para o "prato", sob a pena de terem que ficar pelados. 
 
As ordens são dadas por um suposto veterano, ao lado de outro, fantasiado de soldado 
romano, e de um terceiro colega com avental e chapéu de cozinheiro. 
 
Antes, no entanto, os calouros são submetidos a algumas tarefas humilhantes. 
 
Dois deles lambem o pé sujo de terra do rapaz fantasiado de soldado romano. Em outro 
momento, um calouro é obrigado a beber cerveja no tênis de um dos coordenadores da 
"brincadeira". 
 
Nas imagens, os supostos calouros parecem não estar constrangidos em se submeterem às 
tarefas impostas. 
 
Na página do Orkut, os participantes comentam que gostaram das cenas em que os calouros 
foram obrigados a comer os insetos. 
 
O centro acadêmico da USP de São Carlos, que participou da organização do Intercomp, 
informou que não havia alunos da USP envolvidos no vídeo. Segundo o secretário-geral do 
grêmio, Diego Renê Bönhkle, foram contratados 50 seguranças pela comissão organizadora do 
evento. A Unicamp disse em nota que vai apurar a participação de alunos no episódio.  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 jun. 2010, Cotidiano 2, p. 5. 


