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o Colégio São Judas Tadeu, quando 
falamos em desenvolver seres hu-
manos integralmente, pensamos no 

que eles podem ser de melhor em cada 
área de suas vidas. Nosso trabalho é volta-
do para que cada aluno saiba seu lugar no 
mundo e como sua existência é importan-
te. No entanto, educar também é fortale-
cer nos estudantes a consciência de que o 
respeito que exigimos para nós mesmos é 
exatamente igual àquele que devemos dar 
aos outros. Em resumo, isso significa que 
educar tem por objetivo tornar o mundo 
um lugar cada vez melhor. O bullying, tema 
da nossa matéria de capa desta edição, é 
uma ameaça ao desenvolvimento integral 

de crianças, adolescentes e jovens. Pode ter 
sérias consequências e não deve ser enca-
rado como mera brincadeira. 

Combater essa prática no ambiente es-
colar é uma prerrogativa de qualquer ins-
tituição que se proponha a educar, pois o 
respeito à dignidade de cada um é o pilar 
que sustenta a sociedade. Nesta edição, 
o leitor poderá saber um pouco mais a 
respeito desse assunto e sobre como ele 
é abordado no Colégio São Judas Tadeu. 
Além disso, a revista traz informações a 
respeito de um projeto de leitura desenvol-
vido na Educação Infantil e sobre as ações 
dos alunos para a conscientização do uso 
racional da água e do descarte do lixo. Na 

entrevista, você conhecerá o trabalho de 
um psicólogo especializado em orientação 
profissional que dá dicas a jovens, educa-
dores e familiares sobre o processo de es-
colha da profissão. E também vai se emo-
cionar com o relato sobre a visita de alguns 
alunos a um asilo. Boa leitura!
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RepoRtagem de Capa

Saiba o que é o bullying e de que maneira escola  
e família podem combatê-lo
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carta ao leitor

Se quiser participar de nossa revista, escreva para  
revista@csjt.com.br e sugira uma reportagem ou indique 
algum assunto de seu interesse para as seções.

Um lugar bom para todos

12eNTrevisTa
Psicólogo orienta jovens na escolha da carreira

10aluNa repórTer
Uso racional da água e descarte correto do lixo

10escola cheia de vida
As emoções de uma visita a um asilo

8Nós FazeMos assiM
Um projeto de leitura para os pequeninos
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No Meu TeMpo

Mãe, filho e neto passaram pelo CSJT

3Esportes, pesquisa de satisfação e rematrícula
Fique por deNTro

fique por dentro

atividades espoRtivas
Agora, além de sábado, o Colégio São Judas 
Tadeu também oferece atividades esportivas 
para seus alunos às segundas-feiras. Han-
debol masculino e feminino, voleibol mascu-
lino e feminino, futsal masculino e até jogos 
interclasses. Estudantes de Fundamental II e Ensino Médio estão convidados 
a participar. Confira a programação no Departamento de Esportes.

pesquisa de satisfação
O que você acha do atendimento oferecido pela escola? E do corpo docente? 
Ótimo? Satisfatório? Precisa melhorar? O Colégio São Judas Tadeu dispo-
nibiliza para pais e responsáveis uma pesquisa de satisfação. A intenção é 
medir o grau de contentamento do público atendido. Itens como segurança, 
comunicação, instalações, trabalho pedagógico, eventos, aparência e ativida-
des extracurriculares fazem parte do questionário. Além de classificar cada 
tópico da pesquisa, há espaço também para comentários, sejam críticas ou 
sugestões. Quer participar? Acesse http://svy.mk/1ugYpqs e responda.

HoRa de RematRíCula
Garantir a matrícula no Colégio São Judas Tadeu para o ano que vem é sim-
ples. Basta preencher o requerimento e seguir as orientações contidas no 
informativo sobre rematrícula. Fique atento ao prazo e às instruções e  
não deixe de aproveitar o desconto de 25% na matrícula e a possibilidade de 
dividi-la em até quatro parcelas. Para mais informações, o telefone da secre-
taria é 11 2174.6409 e o e-mail é atendimento@csjt.com.br.

A força da rede social

São Judas on-line

Colégio SÃO JUDAS TADEU
Rua Clark, 213 - Mooca 

São Paulo - SP - 03167-070 
fone: 11 2174.6422 | fax: 11 2174.6424 
csjt@csjt.com.br  |  www.csjt.com.br
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Ainda no primeiro semestre 
deste ano, o Colégio São Judas 
Tadeu questionou seus segui-
dores no Facebook sobre suas 
ações para utilizar a água com 
responsabilidade. A ideia era 
que alunos e ex-alunos, pais, 
professores e demais pessoas da 
comunidade, ao compartilharem 
suas atitudes, pudessem in-
fluenciar mais pessoas a utilizar 
conscientemente a água diante 
de um momento sem preceden-
tes, em que os reservatórios da 
cidade de São Paulo estão em 
níveis críticos. O retorno desse 
chamado foi bastante positivo. 
Muitas contribuições foram 
divididas e quem ainda não havia 
pensado sobre isso, com certeza, 
passou a se preocupar e a agir 
de maneira mais responsável.

3OuT2014 GErAçãO SãO JudAS
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reportagem de capa
Fotos Foter / Divulgação

Receber apelidos, sofrer humilhações, ameaças, intimidação, roubo 
e agressão moral e física: o bullying é um mal a ser combatido no 
ambiente escolar

*O nome das alunas e das mães citadas na reportagem foram trocados para preservar suas identidades.

bullying se tornou, na última década, um assunto bastante discutido 
no Brasil. Hoje, boa parte da sociedade já sabe que esta palavra de-
fine comportamentos nada saudáveis dentro do ambiente escolar. O 
termo é usado para definir situações em que crianças e adolescentes 

recebem apelidos que os ridicularizam e sofrem humilhações, ameaças, intimida-
ção, roubo e agressão moral e física por parte dos colegas. Entre as consequên-
cias desse tipo de comportamento estão o isolamento e a queda do rendimento 
escolar das vítimas. Em alguns casos extremos, o bullying pode afetar o estado 
emocional de tal maneira que a pessoa pode partir para reações trágicas.

O assunto se tornou tão relevante na pauta nacional que a Comissão de Educa-
ção da Câmara Federal aprovou, em julho deste ano, um projeto de lei que prevê 
a obrigatoriedade de campanhas contra o bullying em todas as escolas do país.  
O projeto, ainda não sancionado, determina que as ações ocorram anualmente, 
durante uma semana, na primeira quinzena de abril do ano letivo. E isso vale para 
escolas de Ensinos Fundamental e Médio. Segundo o PL 6.504/13, o bullying se 
caracteriza como “qualquer prática de violência física ou psicológica, intencional 
e repetitiva, entre pares, que ocorra sem motivação evidente, praticada por um 
indivíduo ou grupo de indivíduos, contra uma ou mais pessoas”. 

Construindo o respeito

No Colégio São Judas Tadeu, esse assunto não é considerado brincadeira. Ao 
contrário, os professores buscam constantemente despertar nos estudantes 
a empatia, a solidariedade e o respeito, como estratégia cotidiana de trabalho. 
“Desde a Educação Infantil, os educadores têm a preocupação de trabalhar na 
literatura e em projetos o combate ao preconceito, o respeito às diferenças, a 
solidariedade, a amizade e a conduta ética”, afirma a diretora Sineide Esteves 
Peinado. São trabalhados textos que embasam a discussão a respeito de valores 
morais, sentimentos e atitudes necessárias para uma vida saudável e solidária. 
Nas aulas de Educação Física são usados jogos cooperativos, que ensinam a tra-
balhar em equipe e a respeitar a individualidade de cada um. 

Segundo o diretor José Ribeiro Filho, a adolescência é uma etapa que merece 
muita atenção também, pois há uma marcante busca pela identidade. “As roupas, 
o penteado, os costumes, as gírias, os grupinhos que se formam muitas vezes são 
motivos para que os alunos discriminem ou façam piadas. Ficar isolado, fugir das 
atividades escolares, contrariar as regras e até mesmo agir com agressividade 
podem ser algumas das consequências”, diz Ribeiro. O diretor afirma que, quando 
observam o problema, os professores são orientados a imediatamente interceder 
e, quando necessário, comunicar a coordenação e a direção. “Procuramos valori-
zar as qualidades de comportamento, de aproveitamento escolar e de relaciona-
mento do aluno que fez a agressão, e também buscamos descobrir o motivo que 
o levou àquela ação, no intuito de ajudá-lo”, afirma.
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Bullying digital: as agressões podem ocorrer 
nas redes sociais ou por aplicativos de bate-

papo. Isso exige que os adultos orientem e 
supervisionem crianças, adolescentes e jovens 

no uso dos recursos tecnológicos

reportagem de capa

A diretora Sineide chama a atenção, ainda, para o uso das redes 
sociais. “Na maior parte das vezes, elas são usadas para expor sen-
timentos e opiniões sobre outras pessoas de forma inadequada e, 
o que é pior, sem o conhecimento da família. Como o jovem ainda 
está desenvolvendo seu senso de certo e errado, é fundamental a 
supervisão do que ele faz no ambiente virtual, pois a informação 
se difunde ali de maneira muito rápida”, alerta Sineide. Para ela, 
escola e família precisam se unir para reforçar nas crianças e nos 
jovens o conceito de que a conversa é a melhor ferramenta na 
resolução de conflitos. 

A fAmíliA preCisA orientAr

Também a família precisa estar alerta. Seja no sentido de iden-
tificar se o filho é vítima de bullying (veja mais nos boxes) ou,  
tão grave quanto, se seu filho é um dos agressores. É fundamental 
que os pais orientem crianças, adolescentes e jovens em relação 
ao problema. Jamais devem incentivar que os filhos batam ou 
agridam verbalmente um colega para resolver conflitos surgidos 
na escola. Há alguns anos, direção e professores do Colégio São 
Judas Tadeu precisaram mediar uma situação conflituosa que en-
volvia a família. Tudo começou com uma briga infantil, entre duas 
coleguinhas de turma. Quem narra esta história é Joana*, mãe da 
aluna Jéssica. “Não dei atenção no começo, pois para mim era 
apenas um desentendimento entre crianças”, conta. Uma colegui-
nha havia dito a Jéssica que sua mãe era feia e chata. Ela ficou 
triste, mas sua mãe  conversou com ela, explicando que não deve-
ria ficar chateada por causa daquilo.

No entanto, o que era simples ganhou proporções bem maiores. 
A mãe da outra criança foi à escola reclamar, dizendo que quem 
havia sido agredida era sua filha. Em vez de orientar, a mãe da  
menina começou a alimentar a animosidade entre as duas crian-
ças. A mulher chegou a ir à escola para ameaçar Jéssica e outras 

coleguinhas, no momento da entrada. A irmã mais velha da meni-
na passava em frente a Jéssica e sinalizava como que iria “cortar 
seu pescoço”. Era evidente que aquela situação, em que tanto Jés-
sica como a outra criança sofriam, estava sendo alimentada por 
uma adulta.

Em parceria com a escola, Joana orientou Jéssica a respeitar 
sempre a menina, manter distância, não ofender, não retrucar e 
sempre chamar a professora ou a diretora Sineide se algo ocorres-
se. Ao mesmo tempo, a direção chamou a mãe da garota para uma 
conversa e, quando o Conselho Tutelar foi envolvido, finalmente 
as perseguições cessaram. “Depois das férias, a Jéssica chegou em 
casa contando que havia feito um trabalho em dupla com aquela 
menina. Minha outra filha disse que elas não poderiam mais ser 
amigas. Discordei e disse: Vocês podem ser amigas de quem qui-
serem, desde que exista respeito na relação”, afirma Joana. Suas 
duas filhas estudam no São Judas desde o maternal e ela diz ter 
um ótimo relacionamento com a escola. “Acho que a gente conse-
guiu levar a coisa de maneira tranquila. É essencial que a família 
oriente seus filhos. Lamento também pela outra criança, que foi 
incentivada a estar numa situação triste”, diz Joana. 

um reComeçAr

Uma das alunas do São Judas vivenciou uma situação muito 
crítica quando estava matriculada em outra escola. Lúcia* conta 
que a filha, na época com 12 anos, era agredida e perseguida na 
escola por um menino, de maneira constante. Certo dia, ela entrou 

na sala de aula e sentou-se no lugar do garoto. Por 
causa disso, ele desferiu um soco contra seu rosto 
e ela teve o nariz quebrado em três partes. “Minha 
filha sentia muito medo. A direção não tomava pro-
vidências e ela começou a passar mal todos os dias. 
Ficou muito traumatizada, chorava muito e tinha 
pesadelos”, lembra a mãe. Ao procurar uma nova 
escola para a filha, Lúcia decidiu conhecer o São 
Judas. Foram três visitas ao todo, antes de fazer a 
matrícula. Foi uma verdadeira mudança na vida da 
aluna. “Você não imagina o bem que o Colégio faz 
para a minha filha. Ela gosta de ir para a escola, se 
dedica, faz os trabalhos na casa dos amigos”, conta.

Num dos primeiros dias de aula no São Judas, Vi-
tória foi até a sala de aula e deixou sua mochila 
sobre uma das mesas. Ao conversar com colegas, 
descobriu que aquela mesa era onde se sentava 
um garoto. O medo tomou conta da menina. E se 
acontecesse de novo? E se ele quisesse bater nela? 
E se destruíssem suas coisas? Correu o máximo que 
pode. Ao chegar na sala, o susto: o menino estava 
com a mochila dela em suas mãos. Alguns segun-
dos de tensão e o menino disse: “Oi, estou colocan-
do sua mochila aqui, viu?”. Um alívio; um gesto de 
gentileza. A partir daquele momento, a confiança de 
Vitória nos colegas, nos professores e no ambiente 
escolar só cresceu. “Quando ela entrou no São Ju-
das, ela me disse que só iria estudar e que entraria 
muda e sairia calada da escola. Hoje, a minha filha 
voltou a ser a pessoinha que eu conheci lá atrás, an-
tes de tudo acontecer. E isso eu devo ao São Judas”, 
conclui Lúcia. •

O que a escOla precisa fazer para cOmbater O bullying?
• Esclarecer o que é bullying
• Avisar que a prática não é tolerada na escola
• Conversar com os alunos e escutar atentamente reclamações  

ou sugestões
• Estimular os estudantes a informar os casos
• Reconhecer e valorizar as atitudes dos alunos no combate ao problema
• Estar atento para identificar possíveis agressores e vítimas
• Acompanhar o desenvolvimento de cada um
• Criar com os estudantes regras de conduta que tomem por base  

o respeito mútuo
• Estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo  

futuros casos
• Interferir diretamente nos grupos, o quanto antes, para quebrar  

a dinâmica de bullying
• Prestar atenção nos mais tímidos e calados (geralmente as vítimas  

se retraem)

O que família pOde fazer?
• Observar mudanças no comportamento dos filhos no dia a dia

• Buscar acompanhar o rendimento escolar

• Se houver sinal de que algo não vai bem, conversar com a direção e com os professores

• Falar ao filho sobre bullying, esclarecendo a diferença entre brincadeira e violência

• Não estimular que o filho resolva o problema sozinho, ou de maneira violenta

• Orientar para que ele comunique os professores caso seja agredido

• Estar atento ao tempo que o filho gasta na internet

• Monitorar a navegação na internet e o perfil nos sites de relacionamento

• Se algum conhecido está sendo vítima do bullying ou de cyberbullying, encorajar o filho a apoiar o colega e ajudá-lo a denunciar 
a agressão aos professores

estranha

covarde

gorda

feia

p≥Ú#@

Fonte: Abrapia - 
Associação Brasileira Multiprofissional 
de Proteção à Infância e à Adolescência 
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que aconteceu na história. Aguardamos as respostas de todos e dia-
logamos com as crianças sobre a trama. Também pedimos que regis-
trem por meio de desenhos as partes da história que mais gostaram.

A avaliação da linguagem e da expressão oral das crianças nos 
mostra se os pequenos são capazes de ouvir e interpretar as 

histórias que escutam. Essa avaliação é feita por 
meio da observação e do registro da partici-

pação e do envolvimento das crianças. Re-
gistramos com imagens vários momen-

tos, como a roda de leitura e o contato 
individual com o livro. Por fim, mon-
tamos um portfólio com os desenhos 
realizados e as fotos tiradas durante o 

ano. Entregamos esses registros no fim 
do ano aos pais e responsáveis como con-

clusão do projeto. A ideia é mostrar as apren-
dizagens de seus filhos.

Um trabalho como esse proporciona não só aprendiza-
gens às crianças. Nós, professoras, aprendemos muito. Elas estão 
cada vez mais inseridas num mundo repleto de informações e 
imagens e trazem consigo uma bagagem de conhecimento que 
nos surpreendem, com suas respostas criativas e que nos instiga 
a estudar ainda mais.

Aprendemos ainda que o nosso papel é fundamental na formação 
dos pequenos. Um trabalho de leitura e escrita não se esgota em ape-
nas um ano de escolaridade. Plantamos apenas uma sementinha para 
que nos próximos anos ela seja cultivada, cresça e possa gerar muitos 
frutos, ou seja, transformar essas crianças em reais leitores. •

econhecer a importância da literatura e incentivar a forma-
ção do comportamento leitor em cada uma das crianças é 

primordial na Educação Infantil. Também entendemos que as narrati-
vas indicadas para o público infantil é um dos caminhos que levam a 
criança a desenvolver a imaginação, as emoções e os sentimen-
tos de maneira prazerosa e significativa.

Com essas premissas, no planejamento do iní-
cio do ano de 2014, criamos o projeto Roda 
da Leitura, direcionado para as turmas de 
Infantil I (4 e 5 anos de idade). O objeti-
vo é aproximar os pequenos do univer-
so da leitura e da escrita, estimulando 
esse gosto neles e, como consequência, 
apostar em um futuro como grandes lei-
tores. O trabalho também tem a finalidade 
de atribuir mais significado aos livros que todos 
já possuem em casa.

Funciona assim: toda sexta-feira, uma criança leva para 
casa uma maleta (dentro dela, contém apenas a explicação sobre o 
projeto para os pais ou responsáveis). A missão é devolver a maleta na 
próxima segunda-feira com um livro de literatura infantil preferido 
para compartilhar com os colegas.

Essa atividade acontece em sala de aula, com todos sentados no 
chão, organizados em um círculo. O dono do livro conta a história, 
mostrando as imagens da obra para os demais da roda. Nós, profes-
soras, auxiliamos sempre o narrador. No fim de sua contação, fazemos 
a interpretação oral do que foi contado e questionamos todos sobre 
alguns pontos da narrativa, como características dos personagens e o 

Fo
to

s 
Fo

te
r /

 A
rq

ui
vo

 C
SJ

T

Helen B. P. Ferreira e Juliana G. da Silva Guessi*

*As professoras Helen Ferreira e Juliana Guessi lecionam para as crianças
da Educação Infantil I, de 4 e 5 anos de idade, no Colégio São Judas Tadeu

nós fazemos assim

projeto de leiturA Com turmA de 
eduCAção infAntil inCentivA o 

ComportAmento leitor

8 GErAçãO SãO JudAS OuT2014

Crianças da Educação Infantil se sentam 
em roda para contar aos colegas sobre os 

livros que leram
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aluna repórter

inha relação com o Colégio São Judas Tadeu é bas-
tante enraizada. Tudo começou com a entrada da 
minha mãe na escola, quando ela tinha 12 anos de 
idade. Seu nome é Geny Villalobos Lucena de Almei-
da. Isso foi em 1956. Ela ingressou na Admissão (que 

correspondia à segunda etapa do Ensino Fundamental de hoje) e só 
saiu na conclusão do curso, ou seja, em 1962. Naquela época, o São 
Judas já era uma grande referência escolar não só na Mooca, mas 
para toda a cidade de São Paulo.

Quando chegou a minha vez de ir para a escola, ela não teve dú-
vidas. Com base na experiência positiva que levou de lá, também 
me matriculou no CSJT. Entrei na Educação Infantil (antigo Dente 
de Leite) em 1974 e fiquei até 1976. Depois, passei para o antigo  
1º grau (hoje, Fundamental I) em 1977 e lá estudei até 1981  
(4ª série, atualmente 5º ano). Depois que saí do São Judas, passei 
por mais cinco escolas, mas nenhuma se compara. Foi nela que  
tive todo o alicerce escolar que garantiu que eu me tornasse um 
homem de bem.

Lembro com carinho da professora Maria Paula Del Bianco. Atual-
mente, ela é professora do meu filho. Veja só: a história se repetiu. 
Estimulado pelo mesmo apreço que a minha mãe tinha pela escola, 
também matriculei meu filho (Gustavo Ruiz Villalobos Almeida), que 
cursa o 7º ano do Ensino Fundamental. Outra figura marcante para 
mim foi a ex-diretora Maria Conceição de Barros Nogueira (a tia 
Con). Não me esqueço dela.

Ainda tenho contato com alguns ex-alunos, mas não nos reu-
nimos ainda. Quem sabe um dia! Inclusive, esse é um dos maiores 
legados que o São Judas deixou na minha vida: as boas amizades. 
Também levo comigo valores como humildade e persistência, tão 
importantes para seguir a vida com os meus sonhos. Não fiz facul-
dade. Cursei o Ensino Profissionalizante e fiz muitos outros cursos 
promovidos pela própria Brastemp, onde trabalho. •

no meu tempo...

Gerson Villalobos de Almeida estudou no São Judas 
por influência de sua mãe. Hoje, é ele quem faz 
esse papel com seu filho

Três gerações 
no Colégio São Judas

Por um 
mundo melhor

Um dia com 
os velhinhos

escola cheia de vida

Visitação a asilo da capital paulista 
emociona alunos e educadores

Yasmin M. R. Koso, 13 anos, 8° ano C do Ensino Fundamental
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professora Maria Paula Del Bianco, responsável pelas 
disciplinas de Gramática e Técnicas de Redação,  
realizou um trabalho de conscientização sobre o uso 

da água e o descarte do lixo. O objetivo foi alertar as crianças 
sobre assuntos relacionados à sustentabilidade, além de tor-
nar consciente o que é correto. Para isso, era necessário que 
nossa turma, de alunos mais velhos, fosse exemplo para elas.  
Sabemos da importância de os menores se basearem em bons mo-
delos para que, no futuro, possam transferir seus aprendizados 
ao próximo. Só assim também temos a segurança de que nosso 
mundo ficará em boas mãos. Os alunos do 8° ano C confecciona-

ram cartazes com textos e fotos e realizaram uma apresentação 
para as turmas do Ensino Fundamental I. 

Tivemos a experiência de ver a grande ingenuidade de crian-
ças de 7 a 10 anos, que atentamente nos receberam, partici- 
param e nos mostraram de que forma elas pretendem ajudar  
o meio ambiente para um futuro próspero. O recado foi dado.  
Trocamos informações sobre as ações para ajudar a utilizar  
a água, descartar o lixo com consciência e falamos sobre sus-
tentabilidade no geral. Foi uma troca de experiência entre as  
turmas regada de muita informação para um mundo melhor. 
Valeu a pena! •

erson Villalobos de Almeida tem 44 anos e é 
coordenador técnico da empresa Brastemp. 
Também possui um pet shop. Seu filho, Gustavo 
Ruiz Villalobos Almeida, está no 7° ano do São 
Judas. Gerson optou por não cursar o Ensino 

Superior. Fez até o Ensino Profissionalizante, mas não deixou 
de se atualizar com cada um dos cursos promovidos pela 
empresa em que trabalha. Para conversar com Gerson, seu 
e-mail é unopreto@bol.com.br.

o dia 27 de junho, fim do primeiro semestre deste ano, os alunos do 8º EFTC, as professoras Márcia Regina Moreno Salomão 
e Monica Broti, além da coordenação pedagógica e da direção, realizaram um trabalho no asilo Casa Divina Providência,  
na Vila Formosa, em São Paulo (SP). O objetivo foi mostrar aos alunos as diferenças sociais e suas implicações no cotidiano. 
O assunto foi trabalhado nas disciplinas de História e Ciências.

Após a discussão de problemas sociais e as diferenças nos vários países, os estudantes iniciaram uma campanha para arrecadação 
de meias e cachecóis para doação no asilo. No dia da visita e, em grupo, prepararam lanches para oferecer aos idosos.

Enquanto estavam lá, perceberam a importância dessa convivência. Conversaram, trocaram experiências de vida e, depois, serviram 
o lanche (pão com frios, suco, leite e arroz-doce). Muitos se emocionaram ao perceberem a necessidade de eles cantarem marchinhas 
carnavalescas de épocas passadas, recitarem poesias e, principalmente, em constatar a carência que os idosos têm de companhia  
e atenção. •
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Em sentido horário, 
dona Geny, em seus 
tempos de São Judas; 
o prontuário de Gerson; 
as três gerações reunidas 
na imagem abaixo:
avó, pai e filho
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entrevista

CurriCulum 

dúvida sobre qual profissão seguir atormenta a vida de 
grande parte dos adolescentes, que estão prestes a sair 
do Ensino Médio. O psicólogo Leo Fraiman, especializa-
do em orientação profissional, concedeu uma entrevista 

exclusiva para a revista Geração São Judas. Nela, ele sugere ativi-
dades para a escola desenvolver com os estudantes desde muito 
cedo (ainda na Educação Infantil). O especialista ainda revela qual 
é o papel da família no processo de escolha profissional e conta 
como chegou à conclusão de que deveria ser psicólogo e não ad-
ministrador de empresas.

GerAção são judAs – Qual é o papel da escola na escolha da pro-
fissão de um estudante?
leo frAimAn – Uma escola pode contribuir de diversas maneiras 
com a escolha profissional de um aluno. Num sentido mais pro-
fundo, ela pode inserir em sua grade curricular, desde a Educação 
Infantil, atividades sistemáticas para a sondagem de interesses e 
aptidões, com um trabalho focado em autoconhecimento. É im-
portante estimular a curiosidade e orientar os alunos sobre como 
fazer escolhas de maneira autêntica, segura, lúcida, por meio de 
intervenções em aulas de Projeto de Vida ou Escolha Profissional, 
além de atividades interdisciplinares.

Gsj – É possível indicar atividades que ajudam nessa busca?
leo frAimAn – Quando trabalhei em escolas, gostava de propor 
atividades como a criação de mural de profissões e debates sobre 
empregabilidade e empreendedorismo. Além disso, levar os alunos 
a feiras de profissões externas e organizar, na escola, feiras inter-
nas, onde os próprios alunos apresentem projetos sobre as car-
reiras que lhes interessem, traz uma conexão muito interessante 
entre os desejos e a realidade.

Gsj – Quais são os mitos que devem ser combatidos pela escola na 
escolha da futura profissão?
leo frAimAn – O papel da escola é promover e mediar o debate crí-
tico e expandir o repertório conceitual e de realidade do educador. 
Isso se faz informando pais e alunos sobre os perigos das verdades 

prontas que, na maioria das vezes, são mitos criados e absorvidos 
pela sociedade. Alguns mitos são: “profissão mais fácil” ou “pro-
fissão mais difícil”, “profissão que exige muito” ou “profissão que 
exige pouco estudo”, “profissão de mulher”, “profissão de homem” 
ou ainda o velho mito da “carreira que dá mais dinheiro que outra”. 
A melhor maneira de lidar com verdades prontas é buscando infor-
mações de fontes diversas e refletir sobre elas. Notícias e estudos 
que mostrem dados objetivos sobre as situações de uma carreira 
podem ajudar, mas devem ser analisados criticamente, pois há ex-
ceções em todos os casos.

Gsj – Como a escola pode orientar os pais nesse assunto?
leo frAimAn – É muito importante que a escola oriente os pais. 
Um meio é o envio de cartas informativas sobre o assunto ou de 
newsletters nas quais se reflita sobre escolhas profissionais, su-
cesso, felicidade, mercado de trabalho, empregabilidade e empre-
endedorismo, entre outros. Essa é uma grande oportunidade de 
se trabalhar em duas frentes, de sensibilizar os pais à medida que 
eles se sintam bem atendidos, bem como orientá-los em relação 
ao seu papel. Muitas vezes, na adolescência, os pais não percebem 
que devem mudar de comandantes e pilotos da vida do filho, papel 
importante que deve ser assumido na infância, para um papel de 
copiloto, de parceiro, de acompanhante, de companheiros.

Gsj – Como foi a sua escolha pela psicologia.
leo frAimAn – Na época em que comecei a pensar sobre escolha 
profissional, tive muitas dúvidas principalmente porque gostava 
de áreas variadas. Tive dificuldade em escolher uma só profissão 
– pensei em publicidade, direito, engenharia, educação física, ar-
quitetura etc. A primeira faculdade que prestei foi Administração e 
foi um momento muito difícil, pois depois de um ano percebi que 
não era aquilo que eu queria. E me veio aquele questionamento: “E 
agora? Meus amigos estão indo para a frente e eu não. Estou com 
medo de mudar de ideia e errar de novo”. Até o dia em que percebi 
que ali eu não seria feliz – o que para mim é um bem máximo, um 
valor inegociável. Gosto da vida e quero estar bem com as minhas 
escolhas. Tomei coragem e fiz uma nova escolha, a psicologia. • 

Psicólogo dá dicas de como ajudar os jovens na escolha da carreira

Decisão certa pela profissão

Leo Fraiman é psicólogo. Antes de decidir pela carreira, cursou Administração por um ano, mas 
abandonou a faculdade porque percebeu que não seria feliz. Há mais de 20 anos, trabalha com 
Orientação Profissional. Possui um consultório e também ministra palestras sobre o tema pelo Brasil. 
Para conhecer um pouco mais sobre seu trabalho, acesse www.leofraiman.com.br.

A íntegra da entrevista com Leo Fraiman você lê no site do Colégio São Judas Tadeu. 
Acesse www.csjt.com.br.
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