
Crise Existencial na
Adolescência

Buscamos informação com
pessoas de várias formações para
ajudar você que está passando
por isso.

PÁG. 2

“Ah, mas isso não é machismo!”

Machismo em Serra do 
Salitre

Fizemos uma pesquisa na cidade
para saber quem dirige melhor,
homens ou mulheres, entre
outras perguntas.

PÁG. 3

Você conhece as Pedras 
Apaixonadas?

Uma fotonovela com a história
contada por Dona Bernadete
sobre como aconteciam os
namoros na cidade antigamente.

PÁG. 3

Oficinas de 
Educomunicação

Saiba o que foi, como foi e o que
os jovens de Serra aprenderam e
produziram quando participaram
dessas oficinas.

PÁG. 2

Serra do Salitre não 
tem nada pra fazer?

Será que nossa cidade não tem
nada para fazer ou são as pessoas
que são difíceis de se adaptar e
agradar?

PÁG. 4

Acidentes na Rodovia 
146

Preserve sua vida! Dicas de como
prevenir possíveis acidentes na
rodovia conhecida por trágicos
acontecimentos.

PÁG. 4

Você é produtor de notícias!
As oficinas de Educomunicação foram repletas de
muitos aprendizados e descobertas. Evoluímos desde o
primeiro encontro até hoje. Não pensávamos nem que
conseguiríamos produzir um fanzine, imagine este
jornal? Deu trabalho, muito trabalho, mas o processo
mostrou que não é um bicho de sete cabeças. Com
direcionamento e ajuda certa conseguimos fazer tudo.
Enxergamos nossas capacidades, foi uma descoberta
sobre nós mesmos e sobre como queremos atuar no
mundo. A sociedade está passando por diversas
mudanças, estamos no meio de tudo isso e podemos
contribuir, expondo o que está acontecendo de várias
maneiras. Conseguir impactar a sociedade e fazê-la
pensar de uma forma diferente, traz uma sensação
inexplicável. Esta é a nossa tentativa, estamos
orgulhosos do resultado e esperamos que dê certo.
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Boa leitura!
Lais, Nathália e Osório

um jornal dos jovens para todos 
Serra do Salitre, setembro, outubro e novembro de 2017.



Encontre palavras relacionadas a Educom:

Formada por jovens, as oficinas de Educom aconteceram em Serra do Salitre com realização do Instituto Lina
Galvani, e apoio da Escola Estadual de Serra do Salitre, ETM e Construcap, com o intuito de utilizar os meios
de comunicação para gerar conteúdos de informação, educação e potencializar o desenvolvimento
comunitário em Serra. Foi dividida em três módulos e em cada um foi produzido um meio de comunicação
diferente sendo eles: um fanzine, uma fotonovela e por último este jornal que você está lendo.

O que ser quando “crescer”? O que fazer pelo resto
da vida? Qual curso escolher após o Ensino Médio?
Por que escolher tão rápido? Por que não ter dúvidas
sobre este assunto?
Essas são algumas das várias perguntas que são feitas
durante uma crise existencial. Isso tem se tornado
muito comum (infelizmente) entre adolescentes e
jovens no momento em que estão migrando da
adolescência para a fase adulta, pois é nesse instante
que começam as principais mudanças da vida. Essa
crise existencial é saudável, mas pode piorar muito o
bem estar mental. De acordo com a psicóloga Ana
Clara Dumont, os adolescentes estão em uma fase do
desenvolvimento em que é completamente normal
estarem em crise. “Estão formando sua identidade,
organizando e definindo quem são, seus valores,
quais bandeiras querem levantar e de que forma
querem imprimir sua personalidade no mundo. Além
disso, terem ainda que escolher o que fazer pro resto
da vida é muito pesado. A escolha da profissão
deveria ser feita com calma, com cuidado, focando
nos seus talentos naturais e gostos pessoais, e não
nas expectativas dos outros”, complementa ela.
Ao conversar com algumas pessoas, com idades e de
lugares diferentes, é possível perceber que muitas
delas passam por isso. O Osório e a Laís, ambos de 17
anos, por exemplo, não sabem ainda o que querem
fazer após o Ensino Médio. Porém, a diferença entre
eles é que a Laís está mais preocupada com o
imediatismo imposto pela sociedade: “Eu me sinto
sem saída, por um lado uma pessoa quer que eu faça

uma coisa, enquanto a outra diz pra eu fazer outra
coisa. Na minha opinião, deveria ter mais ajuda e
apoio das pessoas, elas impõem as coisas, mas não
ajudam.” Já o Osório não se importa com a
sociedade: “Não decidi ainda o que quero fazer e não
me sinto nem um pouco preocupado e nem
pressionado com isso.”
O Kaio Nunes, de 23 anos, mora em São Paulo e
afirma que já passou por isso também: “Eu cursei
duas faculdades antes de chegar ao Jornalismo, onde
eu atuo hoje. Eu ignorei toda essa pressão psicológica
e decidi seguir o que eu queria. O apoio da minha
mãe foi importante, pois todo o resto da minha
família foi contra. Eu acho que quem está passando
por isso precisa ser egoísta nesse ponto, não pensar
tanto nos outros e mais em si mesmo. A pessoa não
pode ter medo de arriscar, não tem problema você
parar uma faculdade e começar outra, o importante
é se descobrir e fazer o que gosta.”
A Meiri Oliveira, professora de Português da Escola
Estadual de Serra do Salitre, que convive com jovens
do Ensino Médio, dá algumas dicas para enfrentar
essa crise: “Quando você sai da escola, é necessário
desligar um pouco a euforia e a ilusão, porque
quando realmente entra em uma faculdade é
totalmente diferente. Uma boa conversa com os pais
ajuda a resolver toda essa questão sobre o que fazer.
Só você pode escolher o que fazer de acordo com
seus gostos pessoais. É uma escolha séria, analisar e
escolher bem é importante.”
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Crise existencial: quem nunca passou por uma?

Educomunicação na prática! 

escuta
criticidade
participação
protagonismo
autonomia
coletivo
empoderamento
cooperação
diálogo

Caça-Palavras 



Machismo! Enraizado na sociedade desde que o
mundo é mundo, o avanço nos meios de
comunicação tem conscientizado e incentivado as
pessoas a terem opiniões diferentes sobre o tema. E
Serra do Salitre? O que pensa sobre o machismo? A
sociedade serralitrense é machista?

Uma pesquisa realizada com os moradores da cidade
pode responder essas questões. Doze pessoas foram
escolhidas aleatoriamente e entrevistadas, o que elas
responderam pode ser esclarecedor.
Sabe aquelas famosas frases, “mulher no volante,
perigo constante”, “mulher e trânsito não
combinam”, “tinha que ser mulher”? Pois é, as
mulheres são vítimas de preconceito no trânsito, pois
há muito tempo foi uma tarefa considerada
masculina, mas será que essa é mesmo a realidade?
50% dos entrevistados acreditam que homens são
melhores no trânsito do que as mulheres, 17%
acreditam que mulheres são melhores motoristas e
33% acham que mulheres dirigem tão bem quanto os

homens. Esses mesmos entrevistados responderam à
pergunta: “Quem causa mais acidentes no trânsito?”
92% acredita que os homens causam mais acidentes.
Mas afinal, se a maioria dos entrevistados disse que
homens são melhores motoristas, porque essa
mesma maioria disse que os homens são os maiores
causadores de acidentes no trânsito?
Uma justificativa dada por eles foi o fato de exisitir
mais motoristas do sexo masculino. Segundo dados
do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAM)
71% dos acidentes são provocados por motoristas do
sexo masculino, 11% provocados por pessoas do sexo
feminino.
Sobre a pergunta: “Quem deve pagar a conta em um
encontro?” 58% respondeu “o homem” e 42%
afirmou que a conta precisa ser dividida. O motivo
dado para quem respondeu “o homem” é que ele
deve ser cavalheiro. Precisamos repensar o conceito
de cavalheirismo e porque ele acontece.
Uma matéria da revista Época constatou que a cada
11 minutos uma mulher sofre abuso sexual no Brasil,
e infelizmente algumas pessoas ainda acham que a
culpa é da roupa que a mulher está usando. Na
pesquisa feita, 33% dos entrevistados acredita que é
errado mulher usar roupa curta e que elas “devem se
dar ao respeito”, 14% acredita que a culpa do
estupro é da mulher. O que a sociedade deve
aprender é que independente de roupa, hora ou
local, a culpa é sempre do estuprador e nunca da
vítima. O respeito dado a uma mulher de calça jeans
deve ser o mesmo respeito dado a uma mulher
usando roupa curta.
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“Ah, mas isso não é machismo!”

Você sabia que 
antigamente os nossos
avós vinham aqui pra 

namorar?

Sério?

Sério, a dona Bernadete 
disse que juntava a 

“maió galera” aqui pra
cantar, tocar violão e

flertar.

Legal, então 
aqui era o

“point” deles.

E ela ainda disse que 
chamavam aqui de 
“Pedras Apaixonadas”.

Que 
Romântico!

#FicaDica
Para qualquer denúncia de abuso
sexual ligue 180 ou vá até a delegacia
da mulher mais próxima de você.

FIM



HORÓSCOPO: um presente para cada signo

Uma das principais rodovias de Minas Gerais, a BR
146, elo entre a área rural e urbana de Serra do
Salitre, é utilizada por muitos caminhoneiros.
Localizada entre o município e o distrito Catiara, a via
é muita conhecida por seus acidentes frequentes,
deixando, cada vez mais, a população chocada com a
intensidade dos mesmos, fazendo com que cobrem
de seus governantes possíveis soluções para esse
problema. No entanto, o governo se sente
encurralado por já ter tomado muitas medidas de
sinalização para essa rodovia.

Foi perguntado para algumas pessoas que passam
diariamente nesse local como elas se sentem, e a
resposta dadas foram muito semelhantes: se sentem
com medo e inseguras. Também foi perguntado se
acreditam que o motorista influencia nessas
sensações sentidas e as respostas, em sua maioria,
foi afirmativa e, de acordo com um dos
entrevistados, quando se conhece o motorista ela se
sente mais segura por conhecer sua forma de dirigir.
E aí, será que os acidentes são culpa dos órgãos
responsáveis por essa BR ou você acha que a
sociedade tem sua parcela de culpa?

#FicaDica
 Respeite a velocidade indicada e as placas de sinalização;
 Não faça ultrapassagens arriscadas;
 Foque na estrada;
 Mantenha-se sempre calmo(a);
 Use sempre o cinto de segurança.
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Acidentes na rodovia: de quem é a culpa?

A população serralitrense reclama que não há
eventos culturais em nossa cidade, mas quando eles
acontecem boa parte da população não valoriza.
Recentemente aconteceram duas exposições
fotográficas que poderiam ter sido mais apreciadas
pela comunidade, no entanto, de acordo com um
dos organizadores da Exposição Memórias de
Setembro, Tharly’s, “muitas vezes, os moradores não

comparecem ou reclamam que não têm opção de
lazer na cidade, não se importam e não possuem
interesse. Porém, acredito que boa parte da
população demonstrou orgulho e satisfação com a
exposição. Essas pessoas valorizaram e nos fizeram
acreditar que eventos como esse fazem a diferença,
são válidos e devem continuar sempre. Se depender
do grupo, isso acontecerá”.

Serra do Salitre não tem nada pra fazer? 

#FicaDica: valorizem os eventos culturais e de resgate histórico de Serra do Salitre. A Cidade é rica nesse
universo e devemos, sempre, valorizar essas ações.

Afff! Não tem 
nada pra fazer 

nessa 
cidade...

Estranho... 
Reclama que 

não tem lugar 
pra ir e quando 

tem não vai. 

E aí cara bora 
pra uma 

exposição? 

Ah! Não 
estou 

muito afim.

ÁRIES

luvas de box

TOURO

bolo e rede

GÊMEOS

duas máscaras

CÂNCER

carta de amor

LEÃO

coroa

VIRGEM

caixa organizadora

LIBRA

vale-presente

ESCORPIÃO

kit Nazaré 
Tedesco

SAGITÁRIO

passagem pro 
Brejo Bonito

CAPRICÓRNIO

fita métrica

AQUÁRIO

máquina de
escrever

PEIXES

caixa de lenços


