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Introdução

A série Megassaudável tem entre seus objetivos explorar o potencial da escola 
como espaço promotor da saúde do adolescente e auxiliar professores da Rede 
Municipal a difundir conhecimentos importantes que contribuam para a qualida-
de de vida de seus alunos e respectivas famílias.

São sete vídeos que falam das transformações físicas, emocionais e comporta-
mentais da adolescência; informam sobre a influência dos componentes bioló-
gicos e socioculturais no crescimento e desenvolvimento; e enfocam questões 
associadas a essa fase de transição e de construção da identidade adulta, que 
pode e deve ser vivida de forma saudável e feliz.

Os programas foram estruturados tendo como ponto de partida encontros e 
debates realizados com alunos do segundo segmento das escolas municipais 
Rugendas (5ª CRE) e Orsina da Fonseca (2ª CRE). Depoimentos, troca de expe-
riências, dúvidas e opiniões que surgiram durante as gravações constituíram a 
base para a realização da série.

A publicação Megassaudável complementa e aprofunda as temáticas tratadas 
nos vídeos, para que o professor trabalhe com seus alunos questões ligadas à 
fase da adolescência. Com isso, abre um espaço em sala de aula para que eles 
compartilhem experiências, tirem dúvidas e se apropriem de informações impor-
tantes nesse momento de construção da identidade adulta.

Os textos priorizaram a orientação para a saúde e o bem-estar. Sua utilização 
por parte dos professores deve considerar os aspectos religiosos, culturais e os 
princípios familiares da comunidade de alunos de suas escolas.

A MultiRio realizou encontros com a assessora da Coordenadoria de Educação 
da SME, Gloria Macedo; a gerente do Niap, Mércia Cabral de Oliveira, e psicólo-
gas do Núcleo; a gerente dos GECs, Heloisa Mesquita; e representantes das CREs 
e dos GECs, para avaliação dos vídeos e das publicações (professor e aluno) 
da série Megassaudável. O grupo também debateu estratégias de utilização do 
material em suas escolas. 

O conjunto de vídeos e publicações (professor e aluno) teve a consultoria de 
Albertina Duarte, mestre e doutora em Ginecologia e Ginecologia da Adolescên-
cia; Viviane Castello Branco, coordenadora de Políticas e Ações Intersetoriais da 
Superintendência de Promoção da Saúde da SMSDC; Aline Bressan, gerente do 
Programa de Saúde Escolar da SMSDC; Sonia Eva Tucherman, médica e psica-
nalista; e Eloísa Grossman, médica e doutora em Saúde da Criança e da Mulher.
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Corpo como meio de interação com o outro e com 

o ambiente; hormônios em ebulição, transformações 

físicas e psíquicas; padrões de beleza; higiene.

 

AFINAL  

DE CONTAS,  

QUEM  

SOU EU?
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parece destinada a durar para sempre por 
receio de que, anos depois, aquele amigo se 
torne apenas um colega? Nem pensar!

O escritor irlandês chamado George Bernard 
Shaw disse certa vez que “a juventude é 
desperdiçada nos jovens”. Ele queria chamar 
a atenção para o descompasso entre a ple-
nitude física e a diversidade de caminhos e 
escolhas disponíveis (que seriam pontos fa-
voráveis da juventude) e a impaciência e a 
incapacidade de perceber o que é importante 
e o que não é tanto (pontos desfavoráveis).

Será que Shaw estava certo? Ou teria dito 
isso motivado por arrependimentos e frus-
trações que atormentaram sua vida adulta? 
É verdade que alguns adolescentes podem 
se mostrar impetuosos, precipitados e, por 
vezes, até inconsequentes. Mas não seriam 
exatamente essas características — junto 
com outras, como o vigor físico, a formação 
da identidade e a descoberta de liberdades, 
limites e responsabilidades —  que fariam 
essa fase da vida tão especial? 

Nunca saberemos, mas viver a adolescência 
com uma sabedoria de adulto provavelmen-
te não teria a mesma graça. Dá para ima-
ginar não se sentir desorientado e desajus-
tado com todas as transformações físicas 
pelas quais o corpo passa e, em vez disso, 
esperar pacientemente pelo fim dessa fase?

Aliás, bom saber que seguidamente a fan-
tasia supera a realidade. Não ter opiniões 
divergentes de adultos porque, mais adian-
te, esse mesmo adolescente mudará seu 
modo de pensar? Impossível, e, desde que 
ele se disponha a falar e a ouvir, a conversa 
será enriquecedora. Deixar de curtir inten-
samente uma amizade que, na adolescência, 

Nada será como antes

Talvez a crítica de Shaw à incapacidade dos 
jovens de aproveitar a juventude não pas-
sasse de saudade da sensação de descobrir 
o mundo, da fantástica capacidade de trans-
formar um simples “não” em um conclusi-
vo “cara, que absurdo, meus pais não me 
entendem”, da crescente autoestima ao se 
perceber como alguém capaz de tomar suas 
próprias decisões.

Seriam os hormônios?

Mas não dá para culpar o escritor por essa 
frase um tanto injusta, não é? Afinal, a ado-
lescência pode ser um período conturbado 
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conexões entre os neurônios, seguidas da 
eliminação das conexões que não servem 
mais. Esse fenômeno de descarte das si-
napses que não são mais úteis é chamado, 
pela neurociência, de “poda”. Suzana Her-
culano relata, a seguir, as mudanças mais 
específicas nessa fase:

• O córtex pré-frontal amadurece, permitindo 
o raciocínio abstrato, a melhora da memó-
ria e da concentração, e começando a pos-
sibilitar o controle dos impulsos;

• O circuito social somente amadurece no fi-
nal da adolescência, quando permite que o 
adolescente se torne uma pessoa sociável, 
mais empática, solidária, capaz de se co-
locar no lugar dos outros e de usar essa 
informação na hora de agir.

Ela ressalta a necessidade de conhecer e 
aceitar os próprios limites. O autoconheci-
mento é um dos estudos da neurociência e 
uma grande contribuição para o adolescente. 

“É importante saber que precisamos de estí-
mulos novos; que o cérebro se torna capaz 
de encontrar esses estímulos na literatura, 
no cinema, na música, no esporte, nas ami-
zades; que usar drogas na adolescência é 
uma péssima ideia, porque o sistema sobre 
o qual elas agem está em uma fase crítica 
de sua formação; que somos impulsivos na 
adolescência e isso nem sempre é bom; que 
ainda não somos capazes de encontrar, so-
zinhos, todos os fatores, ao menos os mais 
importantes, e de pensar na hora de tomar 
decisões, simplesmente porque a parte ne-
cessária do cérebro ainda não está pronta; e 
que, mesmo assim, precisamos tomar nos-
sas próprias decisões, porque é só assim 
que se aprende”, Suzana explica.

Em outras palavras, a área associada ao ra-
ciocínio consequente e à capacidade de pre-
ver os efeitos das próprias ações só estará to-
talmente formada no começo da idade adulta. 
Assim, algumas das atitudes inconsequentes 

mesmo, e muitas vezes quem está passando 
por ele não se dá conta do aprendizado e 
das oportunidades vivenciadas a cada dia.

A adolescência é tão complexa que sua defi-
nição, como a conhecemos hoje, surgiu ape-
nas no século XIX. Embora muitos povos da 
Antiguidade reconhecessem a existência de 
um período de transição entre a infância e a 
idade adulta, foi com a extensão da educa-
ção obrigatória e o adiamento da entrada no 
mercado de trabalho – fundamentais para o 
processo de “maturação” do indivíduo – que 
a adolescência passou a ser considerada 
uma fase distinta das demais.

E não pense que já se sabe tudo sobre a 
adolescência. Até recentemente, acredita-
va-se que os hormônios eram os principais 
responsáveis por atitudes consideradas 
típicas dessa fase, como comportamento 
arredio, impulsivo e humor f lutuante, en-
tre outras.

Cérebros em  
desenvolvimento:  
a neurociência e  
a adolescência

Sem dúvida, os hormônios têm papel im-
portante, principalmente no desenvolvi-
mento das características sexuais, mas a 
neurociência descobriu que adolescentes 
agem como tal porque seus cérebros tam-
bém estão... na adolescência! Ou seja, di-
versas regiões cerebrais estão passando 
por uma espécie de reorganização e de 
desenvolvimento que influencia o modo de 
agir de cada pessoa.

De acordo com Suzana Herculano, neuro-
cientista da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), a adolescência é uma 
época em que ocorre uma reorganização 
no cérebro do ser humano e também uma 
produção de matéria-prima, ou seja, mais 
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não são causadas apenas por irresponsabili-
dade ou por rebeldia, mas pela incapacidade 
de o cérebro prever os efeitos nocivos que 
elas podem gerar sobre a própria pessoa e so-
bre os outros. Isso, claro, não pode servir de 
desculpa para todo e qualquer tipo de com-
portamento. Entretanto, existem variações no 
desenvolvimento das pessoas que são con-
sequência das interações entre a constituição 
biológica e a constituição cultural.

Outra mudança importante ocorre no cha-
mado “sistema de recompensa”, acionado 
por atividades consideradas prazerosas, que 
motivam a desejá-las mais e mais. Esse sis-
tema fica menos sensível ao que já é conhe-
cido, e o que era legal passa a ser chato. As-
sim, brincar de boneca vira coisa de criança, 
e o carinho dos pais, antes aconchegante, 
torna-se grudento. Vêm daí mais sensações 
marcantes da adolescência: o tédio e a im-
paciência com o antigo e a busca por novi-
dades e riscos; tudo para reativar o “siste-
ma de recompensa”.

A pesquisadora Suzana Herculano afirma, 
ainda, que, por causa das transformações 
em seu cérebro, os adolescentes vivem gran-
des paixões; e entendem melhor e mais rápi-
do do que os pais como usar equipamentos 
novos, em parte pelo prazer de usar suas 
recém-descobertas habilidades de raciocínio 
lógico e intelectuais.

É uma fase de grandes descobertas literá-
rias, musicais, políticas e intelectuais de 
uma maneira geral, quando estantes e men-
tes começam a se encher de novas ideias. 
O fascínio recém-descoberto pelo abstrato 
leva o jovem não só a descobrir filosofias, 
como também a criar a sua própria.  E aqui 
os adolescentes levam uma enorme vanta-
gem sobre adultos: livres ainda de grandes 
responsabilidades sobre os ombros, eles 
têm tempo para curtir isso tudo.

Na realidade, temos aqui o sinal de que mui-
tas vezes o necessário é o diálogo entre dife-
rentes gerações. O controle dos impulsos e a 
capacidade de empatia (conseguir se imaginar 
no lugar de outra pessoa) também são habi-
lidades mentais somente adquiridas por com-
pleto ao final da adolescência. Em compensa-
ção, atenção, linguagem, memória e raciocínio 
abstrato se desenvolvem rapidamente.

Atenção, professor! Para 

além do desenvolvimento 

cerebral, deve-se levar 

em conta a história de 

vida de cada adolescente.



12

Tudo se transforma

Se o desenvolvimento do cérebro, que não 
pode ser visto, já causa tantas novida-
des, imagine os efeitos provocados pelas 
transformações na parte externa do cor-
po – estes sim visíveis a olho nu! A al-
tura aumenta, a coordenação motora fica 
descoordenada, os pelos aparecem, a voz 
muda, os órgãos sexuais se desenvolvem. 
Somando-se aí as mudanças neurológicas, 
já fica possível começar a entender aquela 
sensação de se sentir um estranho dentro 
do próprio corpo. 

Está parecendo complicado? É um pouco 
mesmo. E, para tornar tudo mais fascinan-
te, cada organismo tem um ritmo de cres-
cimento singular, determinado principal-
mente por questões genéticas e biológicas. 
Mas fatores ambientais e estilo de vida 
também podem influenciar positiva ou ne-
gativamente o desenvolvimento. Ao chegar 
à adolescência, o organismo traz os efeitos 
de anos de interação entre as característi-
cas genéticas e a cultura em que o adoles-
cente está imerso. 

Por exemplo, a altura de uma pessoa é de-
terminada por seus genes. No entanto, caso 
ela sofra de desnutrição ou se alimente de 
forma inadequada durante a infância ou a 
adolescência, é possível que não atinja a al-
tura que poderia atingir. Da mesma forma, 
um ambiente que estimule e acolha o ado-
lescente é fundamental para seu desenvolvi-
mento intelectual e emocional.

É bom lembrar que as diferenças no desen-
volvimento de cada indivíduo são enormes 
e trazem dúvidas, inquietações e questio-
namentos que poderiam ser atenuados pela 
simples lembrança de que nenhum ser hu-
mano é igual a outro. Por isso, criar expecta-
tivas irreais, baseadas em modelos de capas 
de revistas ou astros de TV, e comparar o 
corpo com o de amigos não ajuda muito.

Poder acolher os alunos, demonstrando co-
nhecer os processos pelos quais eles estão 
passando, é interessante para ajudá-los a vi-
ver a adolescência de forma tranquila: com 
erros, conflitos e decepções, sim, mas tam-
bém como uma fase plena de aprendizados, 
descobertas e conquistas.
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O crescimento nessa fase é rápido e, muitas vezes, pode assustar. Aos 13, muitas meninas já terão atingido 90% da altura que terão quando adultas. 

O tempo da puberdade 

A puberdade é a fase inicial da adolescência, 
caracterizada pelo início da transição entre o 
corpo infantil e o adulto. É um momento de 
grande insegurança em relação à aparência 
e à maneira como o(a) adolescente é visto(a) 
pelos amigos e pela sociedade. A preocupa-
ção com os seios que não crescem ou com 
a voz que não engrossa é normal, mas não 
deve ser motivo para ninguém se achar uma 
aberração. Tudo acontece a seu tempo.

• Para elas
Nas meninas, ocorre entre os 10 e 13 anos 
de idade. Sim, é verdade quando se diz 
que garotas amadurecem mais rapidamen-
te que garotos.

Um dos primeiros sinais do início da pu-
berdade feminina é o surgimento dos seios, 
conhecido como telarca. Demora de um a 
dois anos para que cheguem à metade do 
tamanho que atingirão ao final do desenvol-
vimento, e, durante essa fase, um pode ser 
um pouco diferente do outro. Surgem, tam-
bém, os primeiros pelos pubianos em volta 
dos grandes lábios, que crescem, fazendo 
com que a vulva pareça pequena em relação 
a eles. Nada de estranho, também, se fica-
rem mais escuros e, durante um tempo, com 
tamanhos diferentes, como os seios.

fica intensa. É a hora do primeiro desodorante. 
Os ossos da face e do corpo também estão 
mudando, deixando-os desproporcionais por 
alguns períodos. O nariz cresce mais depressa, 
as pernas ficam muito grossas ou muito finas.

Os quadris se alargam e a cintura se acentua 
suavemente devido ao acúmulo de gordura. 
Aparecem os pelos das axilas, o corpo passa 
a exalar odores mais fortes, e a transpiração 

A primeira menstruação, também chamada 
de menarca, costuma acontecer entre 12 e 
15 anos. Em algumas meninas, chega an-
tes mesmo dos 10 ou após os 16. Mas, se 
aos 14 anos não aparecer nenhum sinal de 
mudanças que indiquem o começo da pu-
berdade, é necessário consultar o médico. 
Depois da menarca, o crescimento desace-
lera, e a menina ainda poderá ganhar de 
dois a cinco centímetros. Mais do que isso 
é muito raro.



O ciclo menstrual tende a variar de 26 a 40 
dias e se torna regular, em média, após dois 
ou três anos. É normal um espaço de até 
seis meses entre a primeira e a segunda 
menstruação. Cada período menstrual dura 
de três até sete dias, e a quantidade de 
fluidos não deve ser maior do que a neces-
sidade de usar quatro absorventes diários. 
Os efeitos da tensão pré-menstrual (TPM) – 
alteração de humor, irritabilidade, falta de 
atenção e cansaço – podem-se confundir 
com características da própria adolescência.

• Para eles
Nos meninos, o estirão do crescimento costu-
ma ocorrer entre os 12 e 14 anos. Os pés e as 
mãos ficam maiores, os ombros se alargam, 
a massa muscular se desenvolve, e a esta-
tura aumenta até mais ou menos os 18 anos. 
A desarmonia de todo esse processo pode 
causar, para muitos meninos, a sensação de 
estranhamento em relação ao próprio corpo.

O aumento dos testículos e do pênis também 
não acontece simultaneamente. Os testículos 
se desenvolvem primeiro, o que faz parecer 

Cólicas menstruais, embora 
comuns, não devem ser 
aceitas passivamente. 

Para amenizá-las, 
recomendam-se 

caminhadas, exercícios de 
alongamento, além de uma 
dieta com pouca gordura e 

muito líquido, principalmente 
na semana anterior à 

menstruação. 

Se mesmo assim continuarem 
excessivas, deve-se procurar 

orientação médica.

que o pênis ficará pequeno, principalmente 
nos garotos que têm um pouco de gordura 
em sua base. E atenção: nada anormal se os 
testículos ficam com tamanhos diferentes. 

O corpo inicia a produção de espermato-
zoides, e o adolescente passa a ejacular. 
É comum haver ejaculações involuntárias 
durante o sono, chamadas de poluções 
noturnas. Por causa da ação dos hormô-
nios, alguns meninos podem ficar com as 
mamas inchadas por certo período. Se 
isso ocorrer somente de um lado e não 
desaparecer com o tempo, convém procu-
rar orientação médica.

Os hormônios também causam as variações 
no tom de voz, que ora afina, ora engrossa. 
Isso é normal e passageiro.



Cuidados importantes

Esse novo corpo exige novos cuidados, que 
não eram necessários durante a infância ou 
que ficavam a cargo dos responsáveis pela 
criança. Veja alguns deles:

• Alimentação equilibrada. O adolescente  
 sente muita fome em determinados momen- 
 tos e nenhuma em outros. Os dois extremos  
 são perigosos. O equilíbrio na alimentação é  
 importante para o desenvolvimento harmô- 
 nico do corpo;

• Banho diário é uma das garantias de saú- 
 de. Devem-se lavar bem os genitais e, no  
 caso dos meninos, limpar com muito cuidado 
 a  pele que recobre a ponta do pênis, puxando- 
 -a para poder tirar o acúmulo de secreções,  
 que causam irritações e mau cheiro;

• Para as meninas, cuidado redobrado com   
 a higiene durante a menstruação, trocando  
 o absorvente com frequência. Se for do  
 tipo interno, recomenda-se a troca, no má- 
 ximo, a cada quatro horas, para evitar mau  
 cheiro e irritação local. Antes de dormir,  
 deve-se colocar o absorvente convencional,  
 e não o interno;

• Se aparecerem secreções que manchem a     
roupa íntima, procurar ajuda e orientação 
médica. Ter atenção, também, a lesões na 
pele e a corrimentos. A intimidade com o 
próprio corpo ajuda na prevenção de pos-
síveis doenças e em seu tratamento;

• O cuidado com a higiene bucal  
 é muito importante, sendo  
 necessário escovar os dentes  
 ao acordar, antes de dormir e  

Principais mudanças
físicas nos garotos

• Aumento dos testículos e saco escrotal

 mais baixo, alongado e enrugado

• Aumento do pênis

• Oscilações na voz

• Crescimento repentino e acelerado

• Início da produção de espermatozoides

 e primeira ejaculação, sinalizando a

 capacidade de reprodução

• Surgimento de pelos faciais, 
 da barba e do bigode

• Surgimento de pelos nas axilas

• Aumento da oleosidade da pele

Principais mudanças
físicas nas garotas

• Aparecimento dos seios

• Quadris, nádegas e coxas assumem
 formas mais arredondadas devido ao 
 acúmulo de gordura

• Crescimento repentino e acelerado
 antes da primeira menstruação

• Primeira menstruação (também chamada
 de menarca), sinalizando a capacidade
 de reprodução

• Crescimento desigual dos ossos,
 principalmente no rosto

• Surgimento dos pelos pubianos

• Surgimento de pelos nas axilas

• Aumento da oleosidade da pele
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 após as refeições; e nada de compartilhar  
 as escovas de dente — cada um deve ter  
 a sua;

• A grande quantidade de hormônios circu- 
 lando no sangue faz o corpo exalar odores  
 mais fortes. É hora de recorrer aos desodo- 
 rantes, menos na região genital;

• Também por causa dos hormônios, o couro  
 cabeludo está mais sensível. Convém evitar  
 tinturas e escovas progressivas, pois po- 
 dem provocar queimaduras, alergias e en- 
 fraquecimento dos fios. Afinal, estes são  
 originados de proteínas, e sua saúde  
 depende de boa alimentação, de lavagem,  
 de secagem e de ventilação adequadas;

• Adolescentes podem apresentar piolhos e  
 caspa pelo uso de pentes, bonés e toalhas  
 dos amigos. Como prevenção, não devem  
 compartilhar vestimentas e objetos de  
 higiene pessoal;

• A consulta anual ao  
 oftalmologista é obri- 
 gatória, e somente ele  
 pode indicar óculos  
 ou lentes de contato;

• Ouvidos limpos previnem lesões. Impor- 
 tante evitar sons muito altos e o uso sis- 
 temático de fones de ouvido, que causam  
 danos à audição;

• Mãos e unhas estão sempre em contato  
 com micro-organismos, facilitando a ocor- 
 rência de infecções. É necessário lavar as  
 mãos antes de comer e também antes e  
 depois de ir ao banheiro;

• Lavar o rosto com maior frequência ajuda  
 a controlar a oleosidade da pele, que fica  
 mais ativa nessa fase. Indicam-se um sabo- 
 nete neutro e, no caso de peles muito ole- 
 osas, um produto de limpeza e um adstrin 
 gente. Nunca espremer cravos e espinhas;  
 isso é com o dermatologista;

• O metabolismo do adolescente exige o mí- 
 nimo de oito horas de sono por dia, e a  
 recomendação é respeitar esse tempo;

• Manter roupas e  
 calçados limpos,  
 trocando diariamen- 
 te as peças íntimas.  
 Perfumes e desodo- 
 rante não disfarçam  
 o cheiro de roupa suja;

• Esportes em geral, alongamento e cami- 
 nhadas são atividades físicas indicadas  
 em qualquer idade e também na adoles- 
 cência, sempre com a orientação de um 
 profissional de educa- 
 ção física. Deve-se  
 evitar a musculação,  
 que afeta estruturas  
 ainda em desenvolvi- 
 mento, como os  
 seios, as articula- 
 ções e o esqueleto.



EU,
VOCÊ,  
TODOS 

NÓS

Formação da identidade; busca da 

autonomia; conflito de gerações; 

diversidade; turmas e tribos; sexualidade; 

experiências afetivas; adultos adolescentes.
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E os desejos, nessa fase, convenhamos, são 
relativamente simples: colo, comida, um novo 
brinquedo, mais tempo em frente à TV.

Conforme se cresce física e intelectualmente, a 
presença dos adultos em torno do adolescente 
tende a diminuir, tanto por iniciativa dos mais 
velhos quanto por vontade dos jovens. Se, 
por um lado, os pais esperam que os filhos 
tenham algum grau de independência e res-
ponsabilidade, estes passam a encontrar mais 
prazer ao desfrutar dessa autonomia: pro-
curam momentos de solidão, refletem sobre 
experiências e sentimentos vividos, formulam 
opiniões próprias e tomam decisões sozinhos.

Essa transição de papéis sociais, no entan-
to, não é fácil. Tentando descobrir seu lu-
gar nesse admirável e, por vezes, assusta-
dor mundo novo dos adultos, é comum uma 
hora querer voltar a ser criança e, em outra, 
desejar a completa independência.

Choque de gerações

A partir do momento em que o adolescente 
formula vontades e opiniões, modificam-se 
as relações com os pais e outros adultos, e o 
confronto se torna inevitável. Ele quer escolher 
o que comer, a hora de dormir, o que vestir, 
aonde ir, e muito mais. As formas de pensar, 
muitas vezes, entram em choque, e descobre-
se que aqueles pais protetores e provedores 
da infância deixaram de existir. Não porque 
eles, de repente, se tornaram maus e opres-
sores, mas porque o jovem quer ter, cada vez 
mais, controle sobre a própria vida.

As transformações corporais, as dúvidas 
e os anseios que ocorrem na adolescência 
relacionam-se ao que médicos e psicólogos 
chamam de luto pela perda do corpo infan-
til. Como se não bastasse, acontecem outros 
dois lutos durante a adolescência, relaciona-
dos não às mudanças físicas, mas às mudan-
ças psicológicas: o luto pela perda da iden-
tidade infantil e o luto pela perda dos pais 
idealizados da infância.

Essas perdas simbólicas de nome complica-
do podem tornar a adolescência mais difícil, 
mas são fundamentais para um dos princi-
pais processos vivenciados nesse período: a 
construção da identidade adulta. 

A identidade de um indivíduo é a percepção 
que ele tem de si mesmo e de como os ou-
tros o veem. Claro que ela está em formação 
desde a infância, mas, na adolescência, o 
jovem deixa de ser encarado como criança 
pela família, pelos amigos e por ele próprio, 
começando a assumir, gradativamente, atri-
buições que fazem parte da vida adulta.

Transição de papéis

Sabe aquela história, que muita gente diz, so-
bre a infância ser a melhor fase da vida? Bem, 
pode não ser a melhor para todos, mas ge-
ralmente é nela que se têm menos preocupa-
ções. Afinal, enquanto se pertence ao mundo 
infantil, as necessidades costumam ser supri-
das pela família, que também toma decisões 
pelas crianças, como: a roupa a vestir, a es-
cola na qual estudar, a religião a seguir, etc. 

Formação da identidade
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Claro que esse processo de individuação não 
é curto nem ocorre exclusivamente na ado-
lescência. Quando uma criança de 4 anos 
prefere andar por si mesma a ser carregada 
no colo, já está demonstrando os primeiros 
sinais de autonomia. E, mesmo após a ado-
lescência, é comum que outros fatores rele-
vantes ainda estejam por ser conquistados, 
como a independência financeira, o aperfei-
çoamento intelectual, a maturidade emocio-
nal e a inserção no mercado de trabalho.

Conciliar o crescente desejo de agir livre-
mente com o fato de ainda não poder ser 
inteiramente autônomo é uma das princi-
pais dificuldades que se enfrentam enquanto 
adolescente e pode ser a origem de alguns 
comportamentos ditos rebeldes. Mas, se é 
verdade que nessa fase se vivenciam mais 
frequentemente carências e frustrações, tam-
bém é certo que essas situações serão recor-
rentes durante o resto da vida. É o momento 
de começar a exercitar habilidades que pa-
vimentarão o caminho para uma vida adulta 
bem-sucedida: o diálogo e a negociação.

não. Entre concessões, brigas, transgressões 
e castigos, aprende-se a negociar e a lidar 
com frustrações, e entende-se que a maturi-
dade não vem sem uma dose de sofrimento.

Como nossos pais

Nos embates familiares, a rebeldia e a con-
testação dos adolescentes são bem conheci-
das e consideradas as principais causas de 
desentendimentos. Mas outro motivo para 
essas brigas, que muitas vezes não é nem 
percebido, é o fato de os pais não saberem 
como agir diante do crescimento dos filhos. 
Alguns continuam a tratá-los como crianças, 
negando-lhes qualquer chance de ter uma 
opinião própria. Outros projetam as próprias 
frustrações e os próprios desejos sobre os 
filhos, submetendo-os a dificuldades que 
eles mesmos enfrentaram ou obrigando-os 
a realizar sonhos que sonhavam para si. Há, 
ainda, os que se sentem mal ao perder a po-
sição de única referência moral e afetiva.

Os pais ou adultos responsáveis devem acei-
tar e estimular o amadurecimento dos ado-
lescentes, concedendo-lhes, pouco a pou-
co, independência, sem perder de vista sua 
função de orientá-los; erros e transgressões 
também são inerentes à adolescência.

A arte da negociação

“Grandes poderes trazem grandes respon-
sabilidades.” Foi o que Peter Parker, o Ho-
mem-Aranha, aprendeu com seu tio. Todos 
podem aprender com pais, família, amigos, 
professores ou com a própria vida. Ser um 
indivíduo com autonomia de pensamento e 
ação é, sem dúvida, um grande poder e traz 
consigo uma grande responsabilidade.

Para que se aproveite a liberdade de manei-
ra responsável, é preciso valorizar o diálogo. 
Por meio dele podem-se estabelecer nego-
ciações que respeitem os valores de outras 

Esse exercício, em geral, começa em casa, 
no relacionamento com a família ao tentar 
negociar com os adultos responsáveis algu-
mas das escolhas que se colocam diante dos 
jovens: o horário de retorno de uma festa, 
fazer ou não uma tatuagem, as horas de es-
tudo ou o programa familiar do fim de se-
mana. Algumas vezes haverá acordo, outras 
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pessoas e aceitar as vontades de outros 
sem violentar os próprios valores.

É de negociação em negociação que se resol-
vem numerosas situações ao longo da vida, 
como namoro, amizades, problemas profissio-
nais, projeto de vida, etc. Espera-se que um 
indivíduo adulto seja capaz de estabelecer 
consensos por meio do diálogo para que as 
partes envolvidas se sintam recompensadas. 
Nesse sentido, é preciso autoconhecimento 
suficiente para saber do que se pode e do que 
não se pode abrir mão e estar ciente de que 
sucessos e fracassos acontecem com todos.

Os diferentes “eus”

ser vários: um time de futebol, um programa 
de TV, um livro, uma banda, um filme, um  
hobby, uma religião, entre outros. Além dos 
interesses comuns, o entendimento mútuo 
das dificuldades enfrentadas fortalece os 
laços entre os componentes de cada grupo.

À procura de uma identidade pessoal, o jovem 
abre-se a novas experiências e opiniões, reven-
do ou confirmando valores e abandonando ou 
adotando preconceitos. Ele é influenciado por 
seus pares, na mesma medida que os influen-
cia. Os diferentes grupos sociais funcionam 
como laboratórios nos quais se experimentam 
situações e ideias, registrando seus aspectos 
positivos e negativos. Esse microcosmo da so-
ciedade constitui uma etapa fundamental para 
a formação da identidade e um passo impor-
tante para a inserção na vida adulta.

A importância  
da diversidade

Ao conviver com novas pessoas, o adoles-
cente adota novas posturas que, em geral, 
não lhe causam danos, como mudar o jeito 
de se vestir ou de falar, adotar uma marca 
no corpo (tatuagem, piercing) e praticar uma 
atividade (andar de skate, tocar um instru-
mento musical ou frequentar determinado 
local). Mas é preciso tomar cuidado quando 
a necessidade de aprovação e de reconheci-
mento por parte de amigos e de outros jo-
vens faz com que se assumam riscos que, a 
princípio, não seriam assumidos. Às vezes, 
a pressão exercida pelo grupo é o principal 
motivador de comportamentos que podem 
ser nocivos para cada um e para o outro. 

Consumir drogas e praticar ações de vanda-
lismo são exemplos de transgressões que o 
adolescente pode ser levado a praticar apenas 
para fazer parte de uma turma. Muitas vezes, 
para essa finalidade, ele aceita até ser tratado 
de maneira desrespeitosa. A melhor maneira 
de se defender desses riscos é multiplicar as 
bases de apoio afetivo (incluindo a família). 

Apesar do conflito com pais e familiares, 
estes continuam sendo importantes atores 
na formação da identidade dos jovens. Con-
tudo, deixam de ser a única ou a mais in-
tensa influência, perdendo espaço para os 
grupos sociais formados, em geral, por ou-
tros adolescentes. Esses grupos permitem a 
descoberta de interesses comuns, gerando 
a sensação de pertencimento e tornando-se 
referência afetiva em substituição aos pais.

É a fase dos grupos, das turmas, das tribos. 
As primeiras relações sociais mais profundas 
são formadas com base na afinidade e na ad-
miração, e não na proximidade física e no pa-
rentesco. Os fatores de identificação podem 



2222

Desse modo, ele terá mais segurança para dizer 
“não”, pois não dependerá de apenas um grupo 
para sentir-se reconhecido. O acolhimento ne-
gado por um grupo poderá ser encontrado em 
outro que não exija algo que o prejudique.

Não existe uma idade certa para que isso ocor-
ra. Cada um percebe quando e por quem se 
sente atraído. A importância do amor próprio e 
da presença de variados pontos de apoio tam-
bém se aplica aos relacionamentos amorosos, 
pois podem proteger o adolescente de pesso-
as ciumentas e agressivas e de experiências 
sexuais indesejadas. Principalmente porque os 
sentimentos (paixão, frustração, ciúmes, admi-
ração), nessa fase, são bastante intensos.

Adultos adolescentes

A insubordinação, a experimentação de novida-
des e a ausência de grandes responsabilidades, 
tão associadas à adolescência, parecem atrair 
cada vez mais adultos que não conseguem se 
adaptar às demandas da maturidade. Viver 
despreocupado e descompromissado “como 
os adolescentes” é uma ilusão e um desejo do 
adulto inconformado com as restrições e com-
promissos que a vida em sociedade exige.

É preciso lembrar que a “rebeldia” adoles-
cente tem causas biológicas e sociais, como 
já vimos. Querer estendê-la por mais tempo 
que o necessário é ignorar as angústias e in-
certezas que acompanham e que, por vezes, 
são a razão de tal comportamento. Quem 
escolhe esse caminho se esquece de que, ao 
adiar certas responsabilidades que a idade 
impõe, está, na verdade, adiando o próprio 
crescimento, a conquista da autonomia e da 
tão sonhada independência. 

Por isso, por mais que o adolescente busque 
no outro características com as quais possa se 
identificar, é importante que ele tente diversi-
ficar os grupos dos quais participa. O conta-
to com a diferença dá a oportunidade de se 
desempenharem papéis variados, desenvolver 
a tolerância e a capacidade de negociação e 
aprender a lidar com a frustração. Estabelecer 
vínculos com pessoas de diferentes etnias, gê-
neros, credos, sexualidades, condições sociais, 
etc., aumenta as chances de se tornar um adul-
to flexível, criativo e com autoestima elevada.

Caso sério

Entre as relações sociais que se estabelecem, 
as experiências amorosas merecem destaque, 
pois fazem com que o jovem lide com o exer-
cício da sua sexualidade. Os envolvimentos 
amorosos aumentam o conhecimento que se 
tem do próprio corpo e do corpo da outra pes-
soa, tanto física quanto emocionalmente. No 
aspecto físico, a intimidade permite que se ex-
plorem zonas de prazer. No aspecto emocional, 
aprende-se sobre carências, vulnerabilidades 
e desejos, principalmente quando se conversa 
abertamente com o par. 

9 3
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diferenciações. Na adolescência, porém, o 
amadurecimento corporal e psicológico e a 
atração física que se sente por outras pes-
soas contribuem para a constituição da iden-
tidade sexual, fazendo com que cada um as-
suma características do gênero que integra.

Vida afetiva

Novas emoções à vista. Desejo, paixão, 
amor: sensações que se misturam e marcam 
a vida afetiva do adolescente. As ficadas e 
os namoros são importantes porque ajudam 
o jovem a descobrir sua identidade sexual, 
a entender melhor o olhar dos outros sobre 

As mudanças físicas e psicológicas que ocor-
rem na adolescência se relacionam, em algu-
ma medida, com a sexualidade. Os hormô-
nios desencadeiam o desenvolvimento dos 
órgãos sexuais e o surgimento dos caracte-
res sexuais secundários, assinalando o início 
da preparação para a idade reprodutiva. 

Nos homens, o principal desses hormônios 
é a testosterona, produzida pelos testículos 
e responsável pelo crescimento do pênis, o 
aparecimento dos pelos faciais e púbicos, 
o engrossar da voz, o aumento da massa 
muscular e o despontar do pomo de adão, 
o famoso “gogó”. Nas mulheres, o estrogê-
nio, produzido pelos ovários, está relaciona-
do ao aumento dos seios, alargamento do 
quadril, surgimento dos pelos púbicos, de-
senvolvimento da vagina e do útero e acú-
mulo de tecido adiposo em regiões como 
quadril e coxas.

Não é força de expressão dizer que algumas 
mudanças da adolescência se dão de um dia 
para o outro. A menstruação, nas mulheres, 
e a ejaculação, nos homens, são exemplos 
de transformações que, muitas vezes, che-
gam sem aviso. É claro que muitos já apren-
deram ou ouviram falar desses fenômenos 
biológicos antes de os vivenciarem, mas não 
há certeza de quando vão acontecer.

Na infância, a distinção entre masculino e 
feminino é muito mais experimentada por 
meio de convenções sociais: espera-se que 
meninos joguem bola e vistam azul; e me-
ninas brinquem com boneca e vistam rosa. 
A criança, por si só, não se impõe essas 

Hormônios que transformam
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ele e a aprender a construir novas relações. 
A outra pessoa se torna uma figura real que 
preenche fantasias e sonhos.

Nesse momento, infelizmente, pais e outros 
adultos podem ser bastante incompreensí-
veis com o que os jovens estão vivenciando. 
Podem tanto desdenhar dos relacionamen-
tos quanto transformá-los em algo para a 
vida inteira. Na verdade, tudo isso faz parte 
da dificuldade dos pais em lidar com o cres-
cimento dos filhos.

Essa dif iculdade leva alguns adultos a 
vigiar a vida social dos jovens, principal-
mente das meninas, e até a proibir que 
namorem. A reação pode ser de contesta-
ção e rebeldia ou de aceitação resignada 
às limitações impostas. Nenhum dos dois 
extremos é o ideal. A contestação distan-
cia, quando o momento é de contar com o 
apoio afetivo dos pais; a resignação não 
permite que o adolescente passe por situ-
ações essenciais para seu desenvolvimento 
social e emocional.

Por isso, a possibilidade de diálogo entre os 
adolescentes, os pais e adultos mais próxi-
mos é importante. Mas tem que ser um di-
álogo de verdade! As falas dos mais velhos 
devem suscitar a confiança necessária para 
a partilha das novas experiências, tendo em 
vista os limites próprios de cada família. Os 
adultos têm que se preocupar com os discur-
sos que não podem se resumir a receitas do 
tipo “faça isso, não faça aquilo”; ou “quando 
pensar em ter relações sexuais me avise que 
a levarei a um ginecologista” ou “quando qui-
ser tomar anticoncepcional, eu mesma com-
pro para você”. Frases assim são, na verdade, 
formas camufladas de se reprimirem as rela-
ções sexuais dos jovens. Estes, por sua vez, 
também não devem se sentir investigados e 
censurados, a todo momento e por todos. 

São muitas mudanças mesmo. Entre elas, o 
fato de que esses meninos e meninas, agora, 
em seu desenvolvimento, já estão em condi-
ções de gerar filhos. Para isso, seus corpos 
sofreram importantes transformações, das 
quais vamos falar a seguir.

NÃO VÁ FAZER 
NENHUMA BESTEIRA!

O QUE VOCÊ VIU NESSA GAROTA? 
QUANDO VÃO CASAR?

QUE FUTURO ELE PODE DAR A VOCÊ?

QUANDO TIVER 18 ANOS.
VOCÊ SÓ PODE NAMORAR 

NÃO VÁ FAZER NENHUMA BESTEIRA!
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Aparelho reprodutor feminino

Todo o aparelho reprodutor da mulher está 
localizado na parte baixa do abdômen (abai-
xo do umbigo). Consta de um útero, dois 
ovários, duas trompas e de uma vagina que 
comunica a vulva com o colo do útero. O 
útero tem a forma de uma pera e cresce na 
adolescência. Ele se liga à vagina em sua 
parte inferior, por onde desce a menstru-
ação, e na parte superior com as trompas, 
por onde caminham os óvulos que saem dos 
ovários direito e esquerdo. 

Uma troca de sinais entre a glândula hipófi-
se, os dois ovários e o útero faz acontecer a 
menstruação. A hipófise manda seus hormô-
nios avisarem a um dos ovários para enviar, 
mensalmente, um óvulo ao útero, que, por 
sua vez, prepara-se para uma eventual gra-
videz. Essa preparação se dá pelo engros-
samento de sua parede interna, chamada 
endométrio, criando uma espécie de ninho 
para abrigar o óvulo fecundado. 

Se não houver fecundação, ou seja, se não 
houver gravidez, essa camada mais grossa 
formada por células e sangue se desgruda 
da parede do útero e sai pela vagina, na for-
ma de menstruação. A primeira, chamada de 
menarca, chega normalmente por volta dos 
12 anos (pode ocorrer antes dos 10 ou após 
os 16), e esse ciclo acompanha a mulher por 
toda a sua vida fértil – período em que ela 
tem a capacidade de engravidar.

Hoje, no Brasil, a idade média 
para a primeira menstruação 
é dois anos mais cedo do que 

no tempo de nossas avós e 
bisavós. Muitos pesquisadores 

investigam a causa dessa 
redução, mas ainda não 

chegaram a uma resposta. 

Trompas de falópio

Ovário Ovário

Útero

Colo uterino

Vagina Miométrio

Endométrio



Além do desconforto provocado pelas cóli-
cas, que na adolescência costumam ser mais 
intensas, antes de a menstruação chegar, a 
mulher pode sentir um conjunto de sintomas 
denominado tensão pré-menstrual, ou TPM. 
Até pouco tempo, não havia nenhuma expli-
cação para o fato, mas, agora, sabe-se que 
a retenção de líquido no corpo leva a essas 
manifestações físicas e emocionais, em me-
nor ou maior intensidade. 

É importante que as meninas, desde cedo, 
marquem em sua agenda os dias da mens-
truação, até como forma de acompanhar me-
lhor o ritmo do próprio corpo. É importante 
também que os garotos se familiarizem com 
os ciclos das garotas com quem convivem 
para se conscientizarem das diferenças bio-
lógicas entre os sexos e (por que não?) se-
rem mais compreensivos e pacientes com 
elas durante esses períodos.
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Perguntas e respostas

•	As	primeiras	menstruações	são	regulares?

 Não. São irregulares, podendo acontecer em um mês e, no outro, não.  

 Mas, depois de dois a três anos, o ciclo geralmente se torna regular.

•	O	que	é	o	ciclo	menstrual?
 É o período que vai do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia  

 da menstruação seguinte. O ciclo menstrual não é o mesmo para todas as 

 mulheres, podendo variar de 26 a 40 dias.

•	Quando	a	mulher	para	de	menstruar?

 A mulher menstrua todos os meses até atingir a menopausa, que acontece  

 entre os 45 e os 52 anos de idade.

•	Durante	a	menstruação,	ela	pode	lavar	a	cabeça,	comer	ovos	ou	tomar	sorvetes?

 A mulher menstruada deve levar sua vida normalmente. Pode lavar a cabeça,  

 ter relações sexuais, beber gelado, comer frutas ácidas, ovos, como sempre  

 faz. Nada disso prejudica sua saúde.

•	Por	que	acontecem	cólicas? 
 As cólicas são contrações do útero para eliminar a menstruação. Para a   

 maioria das mulheres, a menstruação vem sem nenhuma indisposição, mas

 algumas podem sentir, além das cólicas, inchaço, seios doloridos e crescidos, 

 dores nas costas, nas pernas e na cabeça, irritabilidade e cansaço. A mens-

 truação não deve causar problemas, mas, se estiver interferindo nas ativi-

 dades diárias, convém procurar orientação médica.

•	Meninas	virgens	podem	usar	absorventes	internos?

 Depende do tipo de hímen. Nem todos têm espaço para a entrada do   

 absorvente. É preciso consultar um médico. Mas quem optar por ele deve  

 trocá-lo a cada três horas, no máximo, e não usá-lo para dormir.



Aparelho reprodutor masculino

Com os homens, a desarmonia corporal cos-
tuma ser maior, porque o amadurecimento 
do corpo masculino é mais lento. Enquanto 
as garotas crescem pouco após a primeira 
menstruação (2 a 5cm, no máximo), eles não 
têm esse limite, continuando a crescer mes-
mo depois da primeira ejaculação.

Ejaculação é a saída de esperma pelo pênis. 
O esperma, também chamado de sêmen, é 
um fluido formado por espermatozoides, pro-
duzidos nos testículos, e por líquidos da ve-
sícula seminal, da próstata e da glândula bul-
bouretral. Começa a ser produzido por volta 
dos 12 anos, primeiro em pequena quanti-
dade, até atingir consistência e quantidade 
satisfatórias. Nessa fase, ocorre a chamada 
polução noturna, que consiste na ereção do 
pênis e na ejaculação durante o sono, em ge-
ral acompanhadas de sonhos eróticos.

Entre os meninos, as maiores dúvidas sobre 
o corpo costumam se referir ao tamanho do 
pênis. É comum e até inevitável a compara-
ção do próprio órgão com o dos amigos. Mas 
isso não deve ser motivo de preocupação. 

Como a adolescência é uma fase de cres-
cimento, o tamanho do pênis e de todo o 
corpo ainda não é definitivo. Além disso, o 
comprimento, a rigidez e a direção se modifi-
cam muito conforme o momento. Em repouso, 
mole, é de um jeito. Em ereção, duro, é de 
outro. Às vezes, parece pequeno, em repou-
so, mas pode aumentar muito quando ereto. 

Alguns são mais inclinados para a direita ou 
para a esquerda, outros centralizados; uns 
são mais curvos, outros menos. É uma carac-
terística de cada pessoa, como os dedos ou 
o nariz. E um não será igual ao outro. 
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Perguntas e respostas

•	Acho	meu	pênis	pequeno.	Será	que	posso	dar					

 prazer a uma garota?

O tamanho médio do pênis ereto de adultos 

gira em torno de 14cm. A vagina tem, em média, 

9cm de profundidade, e as terminações nervo-

sas que dão prazer à mulher se encontram mais 

próximas da parte externa. Além disso, é um 

órgão muito elástico e pode moldar seu formato. 

Por isso, mais importante do que o tamanho é a 

maneira como se usa o pênis, sempre lembran-

do que não é um centímetro a mais ou a menos 

que vai determinar o prazer da parceira, mas 

sim a troca de amor e de carinho.

•	O	que	é	varicocele?

É uma dilatação das veias que passam pelos 

testículos e pode fazer a temperatura destes au-

mentar, o que prejudica a formação de esperma-

tozoides, reduzindo a fertilidade do homem. Não 

é grave, mas em alguns casos recomenda-se 

uma pequena cirurgia para corrigir a anomalia.

•	O	que	é	fimose?

A pele que cobre a cabeça do pênis (glande) 

chama-se prepúcio. A fimose acontece quando 

o prepúcio perde sua elasticidade, cobrindo 

ou apertando a glande durante a ereção ou 

atrapalhando o ato de urinar. Para isso, é indi-

cada uma cirurgia muito simples chamada pos-

tectomia, que retira o excesso de pele, deixando 

a glande livre. Muita gente opera o prepúcio por 

questões religiosas, como é o caso da circunci-

são, praticada na cultura judaica.

•	Tenho	um	testículo	maior	do	que	o	outro.	 

 É normal?
Os testículos podem apresentar leves variações 

de tamanho e de posição. Porém, há situações 

que podem causar diferenças significantes 

entre um e outro e que devem ser tratadas. Por 

exemplo, hidrocele (acúmulo de líquidos em 

um dos testículos), inflamação, atrofia, cistos e, 

principalmente, tumores. Ao notar uma diferença 

grande, deve-se procurar um urologista.

•	Homens	podem	ter	mamas	grandes? 

Assim como as mulheres, homens também têm 

mamas, só que menos desenvolvidas. Tudo por 

causa do hormônio prolactina, que circula no 

sangue da mulher em quantidade muito maior. 

Na adolescência, esse hormônio pode provocar o 

aumento das mamas em alguns garotos também, 

mas a tendência é que elas diminuam, natural-

mente, com o tempo, a não ser que contenham 

muita gordura localizada. Nesse caso, somente 

uma cirurgia plástica vai resolver.

Masturbação

Durante a adolescência, a masturbação é 
uma das formas de expressão do exercício 
da sexualidade. É uma maneira de descarre-
gar a energia sexual. A masturbação ainda 
é cercada por muitos tabus e preconceitos, 
mas pode ajudar a conhecer melhor o pró-
prio corpo e suas áreas de prazer.

A primeira vez

A primeira relação sexual, na maioria dos 
casos, não costuma ser planejada, acon-
tecendo sem local ou hora programados. 
Em geral, é motivada, além da vontade, 

pela curiosidade ou por outros motivos 
como: concretizar fantasias com o objeto 
de sua paixão, comprovar a própria sexu-
alidade (“sou normal, senti prazer”, “não 
sou impotente”, “fui capaz”), sentir-se 
desejado(a) e até mesmo compensar frus-
trações afetivas.

O começo do relacionamento sexual é 
acompanhado por medos e por dúvidas 
que atormentam garotos e garotas: “Será 
que fiz bem?”, “Será que ele(a) não vai me 
decepcionar?”, “Será que ele(a) vai contar 
para os(as) amigos(as)?”, “Vão falar mal de 
mim?”, “Acho que meu corpo não estava 
preparado”, “Será que meu corpo vai mu-
dar?”, “Será que vão desconfiar?”. 
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Esses são sentimentos normais nessa 
fase de imaturidade e de carência afetiva, 
quando ainda não está definida sequer a 
própria identidade.

Seria ideal que os adultos soubessem lidar, 
sem traumas, culpas, cobranças e ameaças, 
com a descoberta da primeira relação se-
xual dos filhos. Mas, na maioria das vezes, 
assim como muitos adolescentes, eles não 
estão preparados para falar sobre o assunto. 

Demonstrações de carinho e de compreen-
são ajudam bastante a que cada um assuma 
sua sexualidade com responsabilidade. 

Embora seja difícil, é bom imaginar que um 
dia os pais falarão sobre o assunto com na-
turalidade. Afinal, no começo da vida sexu-
al, o adolescente precisa contar com fatores 
protetores que fortaleçam sua autoestima e 
façam com que se sinta mais autônomo e 
responsável por suas escolhas.

Perguntas e respostas

•	Como	saber	se	o	tamanho	do	pênis	é	normal?

 Na adolescência, os pênis têm tamanhos diferentes porque o desenvolvimento 

 acontece em estágios variados. Meninos de mesma idade podem ter a mesma 

 altura e o mesmo peso, mas o tamanho do pênis ser diferente.

•	Como	saber	se	a	minha	namorada	era	virgem?	 

  Na primeira vez que transamos, não sangrou.

 O jeito mais fácil e objetivo é perguntar a ela. Se existe um clima de amor e de 

 confiança entre o casal, a menina é a pessoa mais indicada para dar essa informação. 

 Quanto ao fato de não sangrar na primeira vez, acontece. Não são todos os himens que 

 sangram ao se romperem e existe até um tipo de hímen (não muito comum), chamado 

 complacente, que é tão elástico que só será rompido em caso de parto normal.

•	Minha	namorada	reclama	que	eu	ejaculo	muito	rápido.

 Vários motivos contribuem para a “ejaculação precoce”. O mais frequente entre os 

 adolescentes é a energia sexual, muito intensa na idade. Quando eles começam a 

 namorar, não podem ter sexo na hora que desejam, mas quando é possível, o que 

 gera ansiedade, preocupação e influi no desempenho. Mas a ejaculação precoce 

 também pode estar ligada a causas físicas, como inflamações no pênis, fimose, 

 freio curto, etc. Vale a pena consultar um médico para verificar se os genitais 

 estão em ordem.

•	Depois	que	tenho	uma	relação,	demoro	a	ter	outra	ereção.	Por	quê?	

	 Qual	a	frequência	normal	de	relações	sexuais? 

 A ereção do pênis é um fenômeno complexo, e, depois da ejaculação, é necessário 

 um tempo para que ela possa ocorrer novamente. Esse tempo varia de situação para 

 situação e de pessoa para pessoa. Quanto ao número normal de relações, é difícil 

 especificar. Não se deve procurar por um número normal ou anormal, mas sim 

 saudável. Algumas pessoas têm uma relação por semana e estão satisfeitas; outras 

 têm relações todos os dias e, mesmo assim, estão insatisfeitas. Em outras palavras, 

 a qualidade é muito mais importante do que a quantidade.
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setembro

Métodos  
anticoncepcionais

Antes mesmo de começar a vida sexual, é 
importante saber as maneiras de se evitar 
uma gravidez indesejada. Os métodos anti-
concepcionais têm o objetivo comum de im-
pedir o encontro entre o óvulo (célula repro-
dutora feminina) e o espermatozoide (célula 
reprodutora masculina), evitando a fecun-
dação e a gravidez. Na verdade, pesquisas 
mostram que a maioria dos adolescentes co-
nhece os métodos, mas não os utiliza.

Todos os métodos apresentam vantagens 
e desvantagens, que devem ser avaliadas 
pelo médico ginecologista, que vai conside-
rar as características de cada adolescente. 
Também devem ser considerados os aspec-
tos religiosos e os valores familiares antes 
de qualquer decisão. A seguir, os métodos 
mais usados:

•	Tabelinha
Baseia-se na abstinência de relações sexu-
ais durante o período fértil da mulher. Para 
utilizá-la, primeiro é preciso descobrir a du-
ração do ciclo menstrual.
Vantagens: é gratuita, não acarreta proble-
mas ao organismo e possibilita à mulher a 
oportunidade de conhecer melhor o funcio-
namento do seu corpo.
Desvantagens: exige um controle rigoro-
so e contínuo dos ciclos, não podendo ser 

adotada de imediato. Exige, também, disci-
plina para manter a abstinência sexual du-
rante o período fértil, o que pode interferir 
na espontaneidade da relação.
Indicações: mulheres que têm ciclos mens-
truais regulares.
Contraindicações:	mulheres com ciclos mens-
truais irregulares, o que é comum na adoles-
cência e após o parto; mulheres que pararam 
de usar recentemente pílula anticoncepcional 
ou DIU; mulheres que estão amamentando.
Cuidados especiais: durante os seis meses ne-
cessários à análise do ciclo menstrual, deve-se 
usar, sob orientação médica, diafragma, esper-
micida ou camisinha, evitando a pílula, pois 
ela regula artificialmente o ciclo menstrual.
Atenção: estresse, viagens, doenças, mudanças 
constantes no horário de trabalho, dificuldades 
emocionais e financeiras podem alterar a fase 
de ovulação. Portanto, nessas circunstâncias, 
existe o risco de a tabelinha falhar. 

•	Camisinha	masculina
É o mais popular método anticoncepcional 
utilizado pelos homens. Trata-se de um en-
voltório feito de látex e de outros materiais 
que vem em diferentes tamanhos e tipos e 
recobre o pênis durante o ato sexual. A cami-
sinha deve ser colocada antes de cada rela-
ção. Retém o sêmen ejaculado, impedindo a 
entrada de espermatozoides na vagina.
Vantagens: baixo custo; facilmente encon-
trada nas farmácias; eficiente também na 
proteção contra as doenças sexualmente 
transmissíveis; não requer acompanhamento 
médico; não interfere no equilíbrio hormonal.
Desvantagens: alguns homens dizem que colo-
car a camisinha atrapalha a espontaneidade da 
relação, além de diminuir a sensibilidade do pê-
nis. Segundo especialistas, isso não é verdade. 
Indicações: especialmente nas primeiras sema-
nas após o parto; quando não se conhece bem 
o parceiro; quando a atividade sexual é espo-
rádica; após tratamento de doenças genitais; 
e para aumentar a eficácia de outros métodos.
Contraindicações: anormalidade fisiológica 
da uretra ou do pênis; ejaculação precoce.
Cuidados especiais: deve ser colocada antes 
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de qualquer contato do pênis com a vagina, 
pois a eliminação do esperma pode ser an-
terior à ejaculação. A retirada é logo após a 
ejaculação, com o pênis ainda ereto. Depois 
de usada, a camisinha é descartada, sem 
reutilização. É importante ficar atento ao 
prazo de validade escrito na embalagem.
Atenção: a camisinha deve ser aberta ape-
nas quando for utilizada, evitando-se manu-
seá-la com objetos afiados, dentes ou unhas 
longas, que podem danificá-la. A camisinha 
masculina não pode ser usada ao mesmo 
tempo que a feminina, porque o atrito do 
látex aumenta o risco de elas furarem. 

•	Camisinha	feminina
Segue a mesma lógica da camisinha mascu-
lina, mas, em vez de ser colocada no pênis, 
é inserida na vagina. Do mesmo modo, im-
pede o contato direto entre os órgãos se-
xuais, evitando tanto a gravidez quanto as 
doenças sexualmente transmissíveis.
Vantagens: material mais resistente e mais fino 
do que a camisinha masculina; assim como o 
preservativo masculino, não requer acompa-
nhamento médico e não interfere no equilíbrio 
hormonal; por recobrir uma área maior da vagi-
na, oferece mais proteção contra algumas do-
enças; pode ser colocada até oito horas antes 
da relação sexual; proporciona à mulher mais 
autonomia e segurança, pois ela deixa de de-
pender do homem para o uso do preservativo.
Desvantagens: custo superior ao da camisi-
nha masculina; não deve ser usada na pri-
meira vez da menina, pois pode romper o 
hímen ao ser colocada.
Cuidados especiais: depois de usar, descar-
tar e não reutilizar. É importante ficar atento 
ao prazo de validade escrito na embalagem.

•	Pílula	anticoncepcional
Constituída de hormônios femininos, é de uso 
oral. A maioria contém estrógenos e progeste-
rona (pílulas combinadas), mas há pílulas fei-
tas apenas de progesterona (minipílulas), reco-
mendadas somente em casos especiais, que 
devem ser analisados pelo médico.
Vantagens: protege durante todo o mês, 

independentemente da frequência das rela-
ções sexuais; regula menstruações irregula-
res; alivia cólicas.
Desvantagens: requer disciplina, pois é de 
uso diário; é um produto químico que atua 
em todo o organismo, apresentando efeitos 
colaterais entre 5% e 10% das mulheres. Os 
mais comuns são: manchas na pele, dores 
nas mamas e redução do fluxo menstrual. 
Os mais raros: acne, aumento de pelos no 
corpo, formação de telangiectasias (vasi-
nhos vermelhos nas pernas que lembram ra-
biscos) e mudança no comportamento sexu-
al, com diminuição da libido. Também pode 
causar tromboembolismo, que é a formação 
de coágulos nas veias e artérias; e aumentar 
o risco de doenças cardiovasculares.
Indicações: anormalidades graves do útero; 
cólicas e hemorragias abundantes durante 
a menstruação; inexistência de fatores que 
possam impedir o seu uso.
Contraindicações: durante a amamentação; 
antes de completar dois anos da primeira 
menstruação; diabetes, obesidade, flebites, 
glaucoma, catarata, pressão alta, distúrbios 
neurológicos, renais, do fígado, da vesícula, do 
coração, taxas elevadas de colesterol, tumores 
dependentes de estrógenos, como os cânceres 
de mama e os de colo do útero.
Cuidados especiais: de preferência, criar 
uma rotina de horário para tomar a pílula, 
evitando o esquecimento.

Além dos métodos citados, 

existem outros, como: 

anticoncepcionais injetáveis, 

dispositivo intrauterino (DIU), 

diafragma, espermicidas, anel 

vaginal, implante subdérmico, 

adesivo transdérmico. Só 

para lembrar: qualquer um 

deles deve ser indicado pelo 

médico ginecologista. 



Perguntas e respostas

•	Sou	homem,	sei	que	devo	usar	camisinha,	mas	acho	ruim	interromper	a	relação	para	colocá-la.
 A relação não é interrompida desde que vocês encarem a colocação da camisinha como 
 parte do ritual do sexo. Pense, também, que usá-la é mais uma prova de carinho com você 
 mesmo e com sua parceira.

•	Queria	saber	quando	posso	transar	com	a	minha	namorada	sem	perigo	de	engravidá-la.
 A gravidez só acontece quando a mulher está ovulando. As mulheres que menstruam 
 regularmente há vários anos podem até saber quando estão ovulando. Mas as adolescen-
 tes não têm ciclos menstruais regulares, pois não estão completamente maduras 
 do ponto de vista hormonal, podendo ovular durante qualquer período do ciclo menstrual. 
 Por isso, utilizar a tabelinha na adolescência representa um grande risco de engravidar. 

•	Ouvi	dizer	que	uma	garota	pode	ficar	grávida	mesmo	sem	penetração.	É	verdade?
 Sim, se ela estiver no período fértil e houver ejaculação bem perto da vagina, os espermato- 
 zoides que têm muita mobilidade conseguem penetrar. Além disso, o líquido que sai do  
 pênis quando se está excitado também contém espermatozoides. Isso explica por que não  
 é impossível engravidar mesmo sendo virgem ou sem ter havido ejaculação ou penetração.

•	Como	sei	que	estou	grávida?
 O primeiro sintoma é o atraso da menstruação. Os outros são: aumento do tamanho  
 dos seios, vontade mais frequente de urinar e enjoos com alguns alimentos. A certeza 
 da gravidez é obtida com testes próprios propostos pelo ginecologista. Embora muitas 
 adolescentes façam o teste de farmácia, o exame de sangue é o que oferece certeza.

•	É	possível	engravidar	na	primeira	vez? 
 Se ocorrer durante o período fértil, sim. É preciso atenção para evitar surpresas.

•	Se	a	garota	estiver	menstruada,	mesmo	assim	pode	engravidar? 
 Em geral, não, porque durante a menstruação os níveis hormonais impedem a ovulação. 
 Mas atenção! Na adolescência, os ciclos menstruais são mais irregulares, deixando em 
 dúvida qual o exato período fértil. Algumas meninas também podem confundir um pequeno 
 sangramento com a menstruação e deixar de se cuidar.

•	Qual	é	o	método	contraceptivo	mais	indicado?
 Na adolescência, é a camisinha. A pílula é mais usada, mas deve ser receitada por um médico.

•	O	que	é	a	pílula	do	dia	seguinte?
 É um método de contracepção de emergência, que só está indicado em situações como: 
 abuso sexual, sexo sem proteção, rompimento da camisinha ou quando não houver nenhum 
 outro método em uso. Deve ser ingerida o mais rápido possível após a relação sexual, para 
 melhor efeito.  Quanto mais curto for esse intervalo, menos chances de gravidez. A contra-
 cepção de emergência não deve ser utilizada como método anticoncepcional regular porque 
 tem um elevado índice de falha e grandes quantidades de hormônios que, se inseridos 
 constantemente, prejudicam a saúde da mulher.
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Doenças sexualmente  
transmissíveis

Como o próprio nome diz, as DSTs são do-
enças transmissíveis pela relação sexual. 
Qualquer pessoa que fizer sexo com alguém 
contaminado pode contrair uma delas, in-
clusive a aids. 

Antigamente, elas eram conhecidas como do-
enças venéreas e atingiam alguns grupos es-
pecíficos com mais frequência, como homens 
entre 20 e 30 anos. Hoje, com a existência de 
anticoncepcionais mais eficientes e o início 
precoce da vida sexual, as DSTs afetam pes-
soas de ambos os sexos e de qualquer idade, 
classe social ou região geográfica.

Mas é possível evitá-las pela prevenção. 
Isso significa:

• Não manter relação sexual com pessoas  
 desconhecidas. Se acontecer, lavar a região  
 genital com água e sabonete após o sexo.  
 Assim, se o parceiro estiver contaminado  
 por alguma doença, a higiene reduz a quan- 
 tidade de germes inoculados no organismo,  
 diminuindo o risco de contaminação;

• Sempre usar o preservativo (camisinha  
 masculina ou feminina) durante o ato sexual;

• Não usar toalhas ou roupas íntimas de  
 outras pessoas;

• Tomar banho diário com água e sabonete,  
 de preferência neutro. A limpeza adequada  
 ajuda a manter as defesas genitais em  
 ordem, reduzindo a possibilidade de germes  
 se instalarem;

• No caso de mulheres, visitar o ginecologista  
 uma vez por ano, no mínimo. Com isso, é  
 possível detectar distúrbios cujos sintomas  
 ainda não estão bem caracterizados. Os  
 homens, igualmente, devem fazer uma con 
 -sulta anual ao urologista.

É importante ter atenção a mudanças estra-
nhas no corpo, como a secreção de líquidos 
de cor amarelada, esverdeada ou branca 
e com cheiro desagradável. Feridas, cocei-
ras, verrugas e dores durante a relação se-
xual ou para urinar também são sintomas 
que podem indicar a existência de alguma 
DST. Diante de algum desses sinais, deve-se 
procurar logo o ginecologista e interromper 
qualquer contato sexual. 

Por serem doenças de fácil contágio, o(a) 
parceiro(a) pode ter sido contaminado(a) e deve 
ser avisado(a) para que possa tratar-se também.

Ao suspeitar de DST, a orientação médica é 
sempre o melhor caminho porque:

• Talvez os sintomas não estejam relaciona- 
 dos a doenças sexualmente transmissíveis; 

• Muitas DSTs têm sintomas parecidos e po- 
 dem ser facilmente confundidas por quem 
 não é especialista. Portanto, há o risco de 
 tomar o remédio errado;

• Mesmo que a medicação esteja indicada,  
 tem que ser repetida pelo tempo determi- 
 nado, para se atingir a cura total ou evitar  
 a reincidência;
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Caso se confirme, a pessoa necessita to-
mar alguns cuidados para não contaminar 
ninguém, para não se recontaminar (o que 
aumenta a quantidade do vírus no orga-
nismo) e para ter um acompanhamento 
médico adequado. 

Hoje já existem medicamentos que ajudam 
as pessoas infectadas (soropositivas) a 
viver melhor, mas ainda não existe cura 
para a doença.

O HIV pode ser adquirido quando se entra 
em contato com sangue, esperma, secreção 
vaginal ou leite materno contaminados. Por 
isso é tão importante usar camisinha (mas-
culina ou feminina) em todas as relações 
sexuais e não compartilhar seringa, agulha 
ou qualquer outro objeto cortante com ou-
tras pessoas, como alicates de unha e lâmi-
nas de barbear.

A aids não é transmissível por meio de con-
tatos sociais, como apertos de mão, abraços 
e beijos; por espirros; ou no compartilha-
mento de copos, de talheres, de assento sa-
nitário; no banho de mar, de piscina ou em 
outros espaços de uso comum.

• No caso específico de antibióticos, há ainda  
 o perigo de germes tornarem-se resistentes  
 ao medicamento, dificultando a cura posterior;

• Pode haver outras infecções associadas, que  
 também necessitam de cuidados especiais;

• Alguns dos remédios utilizados para com- 
 bater as DSTs têm potencial tóxico e só  
 devem ser utilizados sob rigoroso acompa- 
 nhamento médico;

• A automedicação retarda a procura do pro- 
 fissional de saúde e, consequentemente,  
 a aplicação do tratamento adequado. As- 
 sim, aumentam as possibilidades de com- 
 plicações com sequelas irreversíveis;

• Não se devem tomar remédios indicados 
 por algum conhecido ou pelo balconista  
 da farmácia; 

• Independentemente da doença, qualquer tra- 
 tamento estabelecido precisa ser seguido à  
 risca, mesmo que os sintomas tenham desa- 
 parecido antes de terminá-lo. O retorno pos- 
 terior ao médico também é obrigatório para  
 verificar se o agente causador está mesmo  
 sob controle. Somente depois de assegurada  
 a cura é que se deve voltar à atividade sexual.

Aids

A aids, sigla em inglês para a Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida, é causada por 
um vírus chamado HIV, que ataca os glóbu-
los brancos (linfócitos), as células do siste-
ma imunológico responsáveis pela defesa 
do organismo. O HIV pode ficar anos no 
corpo sem manifestar qualquer sinal de do-
ença. Por isso, se houver alguma dúvida, é 
importante fazer um exame de sangue para 
se certificar do possível contágio.

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (Informe de 2011, 

Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio), em todo o mundo, 

aproximadamente 23% das 
pessoas soropositivas são 

menores de 25 anos. 

Os jovens entre 15 e 24  
anos representam 41% dos  

novos infectados.



A VIDA 
SONHADA

DAS FADAS

Gravidez na adolescência para ele e para ela; 

cuidados na gestação; o papel da família; 

a gravidez como projeto de vida e o projeto de 

vida como estratégia para adiar a gravidez.
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Ao longo da história e até o início do sécu-
lo passado, as mulheres se casavam bem 
jovens ainda e logo se tornavam mães. Se 
fizermos uma rápida pesquisa em nossas fa-
mílias, não será difícil encontrarmos bisavós 
e tataravós que foram esposas e tiveram um 
ou mais filhos antes dos 20 anos. 

De lá para cá, muitas mudanças acontece-
ram. Entre elas, o fortalecimento da ideia 
de adolescência como uma fase de transi-
ção entre a infância e a vida adulta, além 
da conquista de direitos sociais por parte 
das mulheres, que levaram ao adiamento do 
casamento e da maternidade.

Mudanças sociais

direção à maturidade, mas também a uma 
preparação social para a vida adulta. Isso 
inclui: completar os estudos, aprender uma 
profissão, começar a trabalhar e a ganhar o 
próprio sustento. Além disso, as mulheres 
deixaram de ser apenas mães e donas de 
casa. Elas entraram no mercado de trabalho, 
tomaram as rédeas de suas vidas e ganha-
ram controle sobre a fertilidade, a partir da 
descoberta de métodos anticoncepcionais 
mais seguros.

Do ponto de vista biológico, o 

corpo feminino é considerado 

fisicamente maduro para levar 

uma gravidez até o final, sem 

riscos ou complicações, cerca 

de cinco anos após a primeira 

menstruação. Ou seja, em 

média, por volta dos 17, 18 

anos, as mulheres estariam 

prontas para ter filhos.

Um caminho a percorrer

Como já vimos, a adolescência, nos dias 
atuais, não corresponde somente a uma 
fase de transformação física e mental em 
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Tantas mudanças levaram para mais adiante 
a idade considerada adequada para se casar 
e ter filhos. Afinal, se a maturidade física e 
emocional e as condições socioeconômicas 
para assumir os deveres da vida adulta só 
chegam ao fim da adolescência, é normal 
que uma responsabilidade enorme como a 
de ter filhos seja esperada somente para de-
pois dessa fase. Assim, a maioria dos pais 
deseja que seus filhos tenham uma trajetó-
ria de vida sem imprevistos, seguindo a or-
dem habitual: formação escolar, carreira pro-
fissional, autonomia financeira e, só então, 
constituição de família. 

Há outras diferenças entre a geração atual 
e a de nossas bisavós e tataravós. Uma 
delas, que favorece o aumento de gravi-
dez entre adolescentes, é a ocorrência, 
cada vez mais cedo, da primeira menstru-
ação. Outra é que, embora muitas das mu-
lheres de antigamente tenham tido f ilhos 
bem jovens ainda, a maioria delas já ha-
via se casado. 

Atualmente, poucas são as adolescentes que 
engravidam estando casadas ou em uma 
relação estável. Uma gravidez nessa fase, 

portanto, pode ser um grande desvio nos 
planos de vida da jovem, pelo menos nos 
planos imaginados por seus pais.

Por que adolescentes 
engravidam?

Uma gravidez precoce tem várias causas: fal-
ta de informação sobre métodos anticoncep-
cionais, falta de acesso a eles, negligência 
em utilizá-los, submissão ao parceiro, bai-
xa autoestima, falta de um projeto de vida. 
Pode acontecer acidentalmente ou mesmo 
de forma consciente e planejada, com ou 
sem o apoio da família.

É preciso lembrar todas as transformações 
que acontecem durante a adolescência para 
entender melhor a ocorrência de gravidez 
nesse momento. A descoberta da sexuali-
dade e o início da vida sexual deveriam vir 
acompanhados de compreensão da família 
e de programas de saúde sexual e repro-
dutiva nas escolas. Mas se, de um lado, os 
pais têm dificuldades para entender que 
seus filhos podem sentir desejo e ter rela-
ções sexuais, em muitas escolas há pouca 
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ou nenhuma divulgação de informações e 
orientações sobre sexo. 

A impossibilidade de dialogar com um adul-
to de confiança sobre o assunto deixa o jo-
vem inseguro, cheio de dúvidas, incertezas 
e sem condições de avaliar a importância de 
se proteger antes de ter relações.

Impulsivo por natureza, o jovem não con-
segue prever as consequências de suas 
ações; tem a sensação de que exerce con-
trole absoluto sobre sua vida e de que 
nada de errado acontecerá com ele. Des-
sa forma, rende-se à paixão e à excitação. 
Pensa que uma gravidez imprevista é algo 
que só acontece com os outros e, por isso, 
não faz uso da camisinha ou de outro mé-
todo contraceptivo.

Outras causas

A presença ou a ausência de vínculos afe-
tivos variados, com parentes ou amigos, 
também influi na ocorrência de gravidez na 
adolescência. Isso porque, quanto menor a 
autoestima, maiores as chances de se as-
sumirem comportamentos de risco. Algumas 
garotas, mesmo conhecendo as possíveis 
consequências, aceitam ter relações sem 
proteção por medo de perder o parceiro ou 
de não lhe agradar. 

Em casos mais graves de carência afetiva 
e de dificuldades econômicas, muitas de-
las não conseguem imaginar um futuro, fa-
zer projetos para suas vidas. São aquelas 
que estão fora da escola; as que não têm 
perspectiva de trabalho; as que vivem em 
um ambiente familiar conflitante; as que 
não conseguem fazer ou manter amigos, etc. 
Esse grupo, em geral, adota uma atitude au-
todestrutiva, sem cuidados e amor próprio, 
que poderia levar a uma situação de gravi-
dez não planejada; ou faz da própria gravi-
dez seu projeto de vida, imaginando que a 
maternidade trará dias melhores.

Sobre a influência dos níveis de educação 

e de renda, o censo aponta um índice de 

20,2% de gestantes entre 15 e 19 anos com 

o Ensino Fundamental incompleto. Ou seja, 

uma em cada cinco garotas que não estu-

daram até o 9º ano engravidou. Esse índi-

ce cai para 8,9%, mais ou menos uma em 

cada 11 garotas, entre as que completaram 

o Ensino Fundamental.

Quanto à condição econômica, entre as 

adolescentes cuja renda familiar é nenhu-

ma ou chega a um salário mínimo, o índice 

de gravidez gira em torno de 20%, ou seja, 

uma em cada cinco garotas. A porcenta-

gem cai para 15,6% nas famílias que rece-

bem de um a dois salários mínimos; para 

11,5% na faixa de dois a três salários; para 

9% na faixa de três a cinco salários; e se-

gue caindo quanto maior for a renda.

Todos esses números indicam que, no 

Brasil, a gravidez na adolescência é, em 

grande parte, um fenômeno social e ocorre 

com mais frequência entre garotas sem o 

Ensino Fundamental completo e oriundas 

de famílias pobres. 

O que mostram os números

No Brasil, a gravidez na adolescência acon-
tece mais frequentemente entre as jovens 
de pouca escolaridade e/ou baixa renda. 

Segundo o Censo 2010/IBGE, entre os 
mais de 8 milhões de meninas de 10 a 
14 anos de idade no Brasil, 37.180 ou 
0,44% delas já estiveram grávidas. Uma 
das explicações seria a de que essa fai-
xa de idade concentra a maior incidência 
de meninas vítimas de abuso sexual. 

Entre as adolescentes de 15 a 19 anos, 
que somam um pouco menos de 8,5 mi-
lhões, cerca de um milhão ou 11,9% delas 
já tiveram pelo menos uma gravidez. São 
números bem maiores do que os da faixa 
anterior porque adolescentes entre 15 e 
19 anos têm uma vida sexual mais ativa 
do que garotas entre 10 e 14 anos.
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Engravidou. E agora?

A última coisa que uma adolescente grávida 
precisa é de um olhar de rejeição ou de uma 
longa recriminação sobre como sua vida será 
mais difícil dali para frente. Possivelmente, 
essa gravidez é sinal de que a garota está 
passando por alguma dificuldade social ou 
emocional. E, mesmo que tudo tenha sido 
planejado, a futura mamãe precisará de ajuda 
durante a gestação e a criação de seu filho.

Quando a gravidez não é planejada, a pró-
pria adolescente tem dificuldades em admi-
tir que possa estar esperando um bebê. Ela 
continua aguardando pela menstruação que 
está atrasada há semanas e ignora os pri-
meiros sinais de que há algo diferente com 
seu corpo. Para os pais, se já é difícil ad-
mitir que suas filhas adolescentes tenham 
uma vida sexual ativa, mais difícil ainda é 
imaginar que elas possam ser mães antes 
do tempo esperado. 

Muitas jovens tentam esconder a gestação 
o máximo de tempo possível, por medo da 
reação da família. Esta, quando descobre, 
costuma se dividir entre a culpa, por pensar 
que falhou na criação da filha, e a cobrança 
quanto ao futuro.

A demora em assumir e divulgar a gravidez 
pode fazer com que os três primeiros meses, 
que são os mais importantes na formação 
do feto, passem sem o acompanhamento 
médico ideal. Isso é perigoso, pois as chan-
ces de ocorrer uma gravidez de risco são 
grandes na adolescência.

A prova é que os índices de mortalidade 
materna (quando a mãe morre durante ou 
pouco tempo depois do parto) e de mortali-
dade infantil (quando o bebê morre antes de 
completar 1 ano) são maiores entre adoles-
centes, que desenvolvem com mais frequên-
cia complicações como anemia e eclampsia. 
Assim, os exames pré-natais ao longo dos 
nove meses são fundamentais para garantir 
a saúde da mãe e do bebê.

A eclampsia é a principal 
causa de morte materna 

e se caracteriza por 
pressão alta durante a 
gestação, inchaço e 

surgimento de proteínas 
na urina. O controle desse 
risco é feito por meio do 

acompanhamento médico 
pré-natal.

O lado emocional

Do ponto de vista psicológico e social, a 
adolescente deve receber apoio para que a 
vida escolar e as metas para o futuro não 
sejam interrompidas. É comum sentir medo, 
insegurança e solidão, principalmente no 
momento da descoberta, mas a gravidez 
não pode ser tratada como um fato que tra-
rá somente consequências desastrosas. E 
nem a jovem mamãe ser tachada de promís-
cua e irresponsável porque engravidou. 
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Convém lembrar que, grávida ou não, ela está 
em pleno processo de formação da identida-
de, e é normal que seja influenciada pelas 
características que lhe são atribuídas, sejam 
elas boas ou ruins.

A falta de uma percepção positiva de si 
mesma abre espaços para pensamentos 
destrutivos e para que se assumam os rótu-
los impostos como verdade. Com isso, cres-
cem as possibilidades de essa jovem se tor-
nar uma mãe desatenciosa ou de engravidar 
de novo precocemente. 

Infelizmente, muitos profissionais de saúde 
agem de maneira preconceituosa em rela-
ção às adolescentes grávidas. Comentários 
como “deveria estar brincando de boneca” 
e “não vá engravidar novamente, tome juízo” 
são comuns e demonstram falta de sensibili-
dade e de respeito.

Novas responsabilidades

Ser mãe e criar um filho é muito diferente 
de estar grávida. Essa diferença, às vezes, 
não é considerada pelas garotas, mesmo 
por aquelas que engravidam de forma pla-
nejada. Elas desejam ser mães, mas não têm 
ideia de todas as responsabilidades que te-
rão pela frente. 

Os planos terão que ser refeitos, algumas 
oportunidades serão perdidas, mas será um 
período de aprendizado, de experimentação 
e de amadurecimento. E justamente para 
cumprir tantas responsabilidades que che-
garão antecipadamente com a maternidade 
é que a jovem mãe precisa de uma rede de 
apoio afetivo e social bem estabelecida. Afi-
nal, planejada ou não, uma gravidez é sem-
pre um evento de impacto na vida de uma 
pessoa, em qualquer idade.

O pai adolescente

Difícil para as meninas, não menos para 
os meninos, embora, na maioria dos casos, 
eles abandonem sua parceira grávida antes 
mesmo da hora do parto. Algumas vezes, a 
própria garota nem chega a contar que en-
gravidou, por medo da reação ou por não 
conhecer bem o rapaz. 

Todos me chamam de 
irresponsável, acho que 

devo ser mesmo.

Se sou vista 
como promís-
cua, vou agir 
como tal. Não 

tenho nada 
a perder.
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A pressão social sobre um adolescente que 
será pai é bem menor se comparada àquela 
sofrida pelas garotas, mas pode influenciar 
negativamente seu comportamento. Ao rotu-
lá-lo de irresponsável e imaturo, a sociedade 
acaba levando-o a realmente agir assim e 
abandonar a parceira. Acontece, ainda, de 
ele decidir assumir sua responsabilidade e 
ser excluído da criação do filho pela própria 
família da parceira.

A imaturidade emocional e os preconcei-
tos sociais também causam problemas. Por 
exemplo, por falta de sensibilidade e conhe-
cimento mesmo, alguns garotos reclamam 
do ganho de peso das parceiras, das mu-
danças no corpo, do aparecimento de man-
chas e estrias, das oscilações de humor. Isso 
justamente no momento em que elas estão 
emocionalmente mais fragilizadas. 

A verdade é que, tanto quanto a mãe, o pai 
adolescente também precisará de apoio da 
família e dos amigos para replanejar sua 
vida e assumir as novas responsabilidades, 
sem abrir mão de seus projetos.

Como prevenir?

A adolescência não é mesmo a fase ide-
al para uma gravidez, do ponto de vista 
físico-biológico, emocional e social. Mesmo 
as garotas que alegam ter engravidado de 
maneira planejada dizem não querer que 
o mesmo aconteça com seus f ilhos e f i-
lhas. Mas é preciso melhorar muito a forma 
como a sociedade trata essa adolescente 
gestante, respeitando-a mais e garantindo 
seus direitos. 

Tratar abertamente de temas da saúde se-
xual e reprodutiva nas escolas e na família, 
criando um canal aberto de diálogo entre 
adolescentes e adultos, tem-se mostrado 
uma estratégia importante para evitar a gra-
videz precoce. Não é suficiente, porém, pois 
pesquisas mostram que, mesmo conhecen-
do sobre métodos anticoncepcionais, muitos 
garotos e garotas não os utilizam.

A melhor forma de se prevenir uma gravidez 
na adolescência é, de fato, aumentar a ofer-
ta de garantias sociais que permitam aos 
jovens construir um projeto de vida. Saúde, 
educação, cultura, lazer, trabalho e laços 
afetivos possibilitam uma perspectiva de fu-
turo na qual a decisão de ter um filho pode-
rá ser tomada de maneira mais consciente e 
na hora mais adequada.



Alternâncias do humor;  

prazer e recompensa; rebeldia; timidez;  

uso de drogas; limites e referências;  

o papel do adulto; transtornos e distúrbios.

COMO 

UMA ONDA 

NO MAR
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Enfrentar as mudanças físicas durante a ado-
lescência não é fácil para ninguém. E, como 
se não bastassem os efeitos psicológicos 
causados por elas, acontecem outras trans-
formações internas, que não são visíveis, mas 
nem por isso menos intensas ou sofridas tan-
to pelo jovem como por quem convive com 
ele. As constantes alternâncias de humor, o 
comportamento contraditório e a dificuldade 
em lidar com a temporalidade são algumas 
das principais manifestações desse processo 
de amadurecimento emocional.

Como já falamos anteriormente, o aumento da 
produção de hormônios e as transformações 
no cérebro são as principais causas fisiológicas 
da montanha-russa de sensações experimenta-
da por adolescentes. Esse percurso acidentado 
é acentuado pela passagem do mundo infan-
til para o mundo adulto, um processo quase 
sempre tumultuado no qual adolescentes não 
sabem muito bem como agir e adultos não sa-
bem ao certo o que esperar dos jovens.

Metamorfose ambulante

O quarto desarrumado, característica de 
dez em cada dez adolescentes, é mais um 
reflexo do fato de a região cerebral ligada 
à organização espacial ainda não estar em 
pleno funcionamento e também serve como 
metáfora para a reorganização pela qual o 
cérebro passa nessa fase.

Com mais hormônios circulando, a área res-
ponsável pelo processamento de emoções, 
por exemplo, funciona em um ritmo mais 

Amadurecimento 
emocional

acelerado do que a de um adulto. Soma-se 
a isso o desenvolvimento incompleto de ou-
tras áreas, como aquelas responsáveis pelo 
pensamento complexo e pela tomada de de-
cisões. Tudo somado, já seria suficiente para 
explicar os momentos de euforia seguidos 
por surtos de tristeza e por outras incons-
tâncias no humor.

Também poderia ser entendida, com base 
nisso, a impulsividade dos adolescentes, já 
que as reações são tomadas instintivamente, 
e não a partir de reflexões. Biologicamente 
predispostos a assumir riscos em troca de 
prazer, ansiosos por novas experiências e 
preocupados em serem aceitos por seus pa-
res, os adolescentes pensam mais em obter 
recompensas imediatas do que em analisar 
se suas atitudes terão desdobramentos po-
sitivos ou negativos.
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Prazer e recompensa

O que mais interessa são as sensações de 
prazer e de recompensa ativadas pela do-
pamina, mesmo que, mais tarde, as conse-
quências sejam danosas. Por isso, frequen-
temente os jovens se colocam em situações 
perigosas, o que torna ainda mais importan-
tes a orientação e o acompanhamento por 
parte de adultos.

A dopamina é um 

neurotransmissor relacionado 

à sensação de bem-estar no 

cérebro, tendo como função 

a atividade estimulante do 

sistema nervoso central.

Em geral, as sensações de prazer e de re-
compensa são obtidas a partir de experiên-
cias marcantes da adolescência: conquistas, 
superações e o reconhecimento por parte de 
amigos. A questão é que essas experiências 
se apresentam de maneiras distintas. Uma 
conquista, por exemplo, pode ser represen-
tada tanto por um bom desempenho escolar 
quanto pela quebra de uma regra. O reco-
nhecimento dos amigos pode vir de uma ha-
bilidade pessoal ou de uma atitude rebelde. 

Tais comportamentos se relacionam a outros, 
comuns na adolescência, como a dificuldade 
em lidar com o tempo cronológico e a neces-
sidade de intelectualizar e fantasiar. Dessa 
forma, a festa do fim de semana pode ser 
mais importante do que a prova do dia se-
guinte, porque a festa representa mais pos-
sibilidade de prazer, a curto prazo, mesmo 
que uma nota baixa signifique repetir de ano. 

Fazer projeções para o futuro distante não é 
uma tarefa simples para adolescentes. Mui-
tos sonham em ser modelo, artista ou jo-
gador de futebol, sempre imaginando essas 
atividades associadas à fama e ao dinheiro. 
Com isso, deixam de construir um projeto de 
vida, de investir em suas reais competências 
e na formação escolar.

A face perigosa  
da adolescência

Impulsividade, rebeldia, inconsequência e 
necessidade de reconhecimento são carac-
terísticas próprias da idade e necessárias 

Rebeldes com causa

Adultos que convivem com adolescentes 
podem achá-los complicados e rebeldes. E 
são mesmo. Afinal, formar sua identidade, 
descobrir seu lugar no mundo e planejar 
a vida futura são processos complicados 
para qualquer indivíduo, ainda mais para 
quem tem pouca maturidade e experiên-
cia de vida. Portanto, cabe aos adultos 
compreendê-los e orientá-los.

É preciso entender que a rebeldia é ine-
vitável e, até mesmo, indispensável para 
que o adolescente encontre sua própria 
forma de ser. Muito mais preocupante 
seria a falta de discussões e confrontos, 
ou seja, a submissão e dependência exa-
geradas. Atitudes rebeldes são, de fato, 
um sinal de que o adolescente está ama-
durecendo de forma sadia.
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para a formação da autonomia, mas tam-
bém deixam os jovens mais vulneráveis a 
comportamentos de risco, como sexo des-
protegido e uso de drogas lícitas e ilícitas. 
Perceber a diferença entre manifestações 
normais de rebeldia e condutas perigosas 
é difícil. Mais difícil ainda é evitar que um 
adolescente não vivencie risco algum du-
rante essa etapa.

Em vez de tentar sempre protegê-los, é me-
lhor prepará-los para que façam escolhas 
responsáveis e conscientes quando se en-
contrarem nessas circunstâncias. Para isso, 
a melhor estratégia é municiá-los de infor-
mações, construir um canal de diálogo e 
estimular gradativamente a independência 
e a autonomia.

O uso de drogas, lícitas ou ilícitas, repre-
senta uma transgressão, podendo gerar 
reconhecimento por parte de alguns co-
legas e proporcionar sensações prazero-
sas; ou seja, tudo o que um adolescente 
quer. Além disso, pode ser uma maneira 
de vencer medos, inseguranças, timidez, 
ansiedade e outros traços da personalida-
de. Assim, é importante que o adulto fale 
abertamente sobre os riscos que as drogas 
causam, tire dúvidas e ofereça alternativas 
saudáveis para que o jovem obtenha as 
mesmas recompensas. A prática de espor-
tes e de atividades artísticas é uma boa 
opção, pois possibilita conquistas pessoais 
e reconhecimento.

Adolescentes precisam de limites e referên-
cias e, às vezes, até pedem por isso, mes-
mo que de forma não explícita. Mas também 
precisam de espaço. O principal é auxiliá-
los na descoberta e no desenvolvimento de 
seus interesses e talentos, pois a transgres-
são não significa, obrigatoriamente, a infra-
ção de uma regra. Representa, muito mais, 
a quebra dos padrões estabelecidos pelos 
adultos para que lhes seja possível tomar 
suas próprias decisões.

O mundo lá fora

O período de instabilidade do corpo e da 
mente coincide com sua maior exposição às 
demandas da vida adulta. Sem poder mais 
contar com as condescendências oferecidas às 
crianças e ainda sem a capacidade de assu-
mir tantas responsabilidades, os adolescentes 
saem do limitado e protegido mundo infantil e 
são expostos a uma nova realidade, que exige 
flexibilidade, maturidade e outras característi-
cas não consolidadas. Essa posição indefinida 
– nem criança, nem adulto – confunde e refor-
ça um comportamento inconstante.

Promover e reforçar

• Confiança e iniciativa

• Autoestima, autoimagem positiva 
 e autocuidado

• Aceitação e valorização do corpo

• Revisão construtiva de seus problemas
 pessoais e de seu meio

• Fortalecimento dos vínculos familiares
 e grupais

• Noções de equidade de gênero e
 igualdade de direitos

• Juízo crítico e exercício da cidadania

• Elaboração de projetos de futuro
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Por exemplo, é comum, em algumas ocasi-
ões, os responsáveis cobrarem dos jovens 
atitudes próprias de adultos, como: “Pen-
se no seu futuro!”, “É isso o que você quer 
para a sua vida?”, “Parece que não cresce, 
continua agindo como criança!”, “Você já é 
uma mocinha, já menstruou e usa sutiã!”; 
para, logo em seguida, tratá-los como se 

fossem crianças: “Não se meta nesse as-
sunto, você é muito novo para isso”, “Nem 
tente argumentar, eu mando e você obe-
dece”, “Sua única obrigação na vida é es-
tudar”, “Para que você precisa se pintar 
toda para sair?”.

Adultos sabem o quanto a vida é complexa 
e instável. Por isso, em vez de esperar dos 
adolescentes comportamentos que muitas 
vezes nem mesmo os mais velhos conse-
guem desempenhar, devem ajudá-los a se 
preparar, gradualmente, para assumir res-
ponsabilidades e se tornar flexíveis frente 
às reviravoltas do mundo.

Quando a adolescência 
não é a questão

É muito importante saber distinguir entre 
flutuações de humor típicas dessa fase e 
manifestações patológicas que podem in-
terferir no desenvolvimento. Deve-se estar 
atento para perceber sintomas como insô-
nia, desnutrição, excesso de isolamento ou 
de agressividade, que podem indicar a pre-
sença de depressão, fobia social, transtor-
no de deficit de atenção com hiperativida-
de (TDAH) e outros males. Conversar com o 
adolescente e procurar a ajuda de um profis-
sional de saúde especializado são atitudes 
necessárias para se certificar da existência 
ou não de alguma doença e começar o trata-
mento indicado.

Adultos podem ajudar

os jovens a refletir sobre:

• As exigências contraditórias da sociedade

• A possibilidade de os pais e familiares

 confundirem problemas pessoais com

 os do adolescente

• Os prejuízos gerados por situações

 não resolvidas

• Como lidar com aspectos da idade que  

 podem gerar conflitos (crescimento irre-

 gular, transtornos alimentares, acne, etc.)

• A capacidade de avaliar de maneira

 realista os recursos e as possibilidades

 existentes ao seu redor

• As próprias atitudes contraditórias

 de seu dia a dia

• As repercussões de atitudes agressivas

 e impensadas



Crescer no mundo digital; real x virtual;  

redes sociais; privacidade; segurança; ciberbullying; 

uso exagerado do computador e seus efeitos na saúde 

e no comportamento; a vida além da internet. 

O MUNDO 
NA PALMA 
DA MÃO
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Adolescer em um mundo estático já seria 
complicado o bastante para gerar dúvidas, 
anseios e conflitos entre os jovens e as 
pessoas em seu entorno. Imagine todo 
esse processo acontecendo em um mundo 
em constante transformação, no qual até 
mesmo os adultos se deparam com situ-
ações em que não sabem ao certo como 
agir. É um exercício permanente de resili-
ência e adaptação.

Com o desenvolvimento das tecnologias de 
informação e comunicação, das quais a in-
ternet é o principal exemplo, as mudanças 
parecem ocorrer em um ritmo ainda mais 
acelerado, e os novos aparatos surgidos a 
cada ano trazem consigo novos hábitos e di-
lemas. Crescer e ser educado paralelamente 
a avanços como a internet de banda larga, 
as redes sociais, os smartphones e os ta-
blets faz, muitas vezes, com que os adoles-
centes de hoje estejam mais inseridos nessa 
vida digital do que adultos que se mostram 
resistentes às novidades tecnológicas. Com 
isso, o choque de gerações se torna ainda 
mais intenso, já que pais e professores des-
conhecem conceitos e técnicas que seus fi-
lhos e alunos dominam.

Nesse contexto, a vantagem é das gerações 
mais novas, já que os gadgets, as telas 
onipresentes e a comunicação instantânea 
vieram para ficar. De nada adianta encarar 
essas novidades apenas como modismo 
passageiro ou fonte de riscos. Para os ado-
lescentes, são, de fato, um meio de expres-
sar ideias, obter conhecimento e se relacio-
nar com outras pessoas. 

Adolescente.com

De fato, a tecnologia é apenas uma ferramen-
ta, e o uso que se faz dela depende, muito 
mais, do desenvolvimento do bom senso e da 
responsabilidade – virtudes que acompanham 
a humanidade desde antes do surgimento da 
internet – do que de características suposta-
mente inerentes a esta ou àquela inovação.

Novo cenário,  
questões de sempre

Por mais que o mundo e a sociedade se trans-
formem de uma geração para a outra, os de-
safios enfrentados pelos adolescentes atuais 
não são muito diferentes daqueles encarados 
por seus pais: a busca por novas experiências 
e pelo reconhecimento dos amigos, a constru-
ção da identidade e a conquista da autonomia.

Muda, sim, a forma como as novas tecno-
logias influenciam esses processos. A ins-
tantaneidade de comunicação que a internet 
proporciona, por exemplo, ao mesmo tempo 
que facilita a socialização, pode intensificar 
a distorção temporal típica da adolescência, 
levando os jovens a se tornarem impacientes 
e imediatistas. O acesso fácil a uma quan-
tidade imensa de informação alimenta sua 
sensação de liberdade e autonomia, mas 
pode expô-los a tomar contato com informa-
ções para as quais ainda não desenvolveram 
maturidade suficiente. 

Assim, é importante orientá-los a utilizar o po-
tencial criativo das novas tecnologias para am-
pliar seus horizontes e a evitar os riscos físicos 
e sociais que podem vir de seu uso indevido. 
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Real x virtual

A experimentação de independência pro-
porcionada pela internet, com a qual é 
possível desempenhar diferentes papéis 
sociais, relacionar-se com quem e como 
quiser e construir uma nova identidade, 
exerce fascínio nos adolescentes. A falta 
de interesse e/ou de conhecimento dos 
pais e responsáveis pelas atividades exer-
cidas on-line pode reforçar esse fascínio, 
pois faz com que os jovens consigam ter 
uma privacidade em relação aos adultos, 
um espaço no qual têm seus segredos e 
suas vontades próprias.

A privacidade e a independência são con-
quistas desejáveis em qualquer adolescên-
cia saudável, mas devem ser obtidas gradu-
almente. As novas tecnologias podem tornar 
esses processos mais conturbados, pois 
muitos jovens têm dificuldade em perceber 
a relação exata entre as vidas real e virtual. 
Alguns podem pensar que as ações no mun-
do digital não têm consequências no mundo 
físico, o que pode explicar, em parte, atitu-
des como o ciberbullying, de que muito se 
tem falado, e a exposição exagerada de sua 
intimidade. Outros podem achar mais impor-
tante dedicar tempo à obtenção de admira-
ção na internet do que ao estreitamento de 
laços com pessoas próximas.

Para evitar comportamentos e atitudes 
prejudiciais no meio digital, vale a boa e 
velha estratégia de estabelecer uma rela-
ção de confiança e respeito com os ado-
lescentes. Conversar abertamente sobre 
questões complicadas, como sexualidade, 
autoexposição e intimidade, é necessá-
rio. Por mais complicado que possa ser, 
melhor mostrar que a família e a escola 
estão abertas às suas dúvidas do que ig-
norar suas incertezas. Se os adolescentes 
não tiverem orientação e se tornarem vul-
neráveis às informações inadequadas na 
internet, as chances de eles cometerem 
equívocos serão muito maiores.

Navegando em  
mares seguros

É importante conscientizar os adolescentes 
sobre a relevância da privacidade, mostran-
do-lhes o que deve e o que não deve ser 
compartilhado com os outros e ajudando-os 
a distinguir pessoas confiáveis de outras 
não confiáveis. Conversar sobre o que eles 
costumam postar e contar na rede, assim 
como mostrar que a internet é um espaço 
público, no qual também existem indivídu-
os mal-intencionados, vai ajudar bastante. 
Mesmo que eles dividam um texto, uma 
foto ou um vídeo apenas com amigos próxi-
mos, é muito difícil controlar o destino des-
sas informações depois que são colocadas 
no mundo virtual. Até mesmo opiniões pre-
cipitadas, frases impensadas e declarações 
feitas em momentos de raiva vão afetar a 

Etiqueta digital

O uso inadequado das novas tecnologias 
não é exclusividade dos adolescentes. 
Médicos que interrompem consultas para 
responder a um torpedo, motoristas que 
falam ao celular enquanto dirigem, pais 
que levam o laptop para a mesa de jantar 
e pessoas que dão mais atenção a seus 
telefones do que aos amigos ao lado são 
exemplos disso. 

Atitudes assim, vistas várias vezes ao 
longo de um dia, são referências ruins 
para os adolescentes e sinalizam que os 
avanços tecnológicos afetam a todos. De 
pouco adianta um professor tentar con-
vencê-los a não usar o celular durante a 
aula se deixar o próprio aparelho ligado. 
A construção das regras de convivência 
nesse novo cenário deve ser conjunta, e, 
mesmo que os adultos por vezes também 
fiquem perdidos, não devem se esquecer 
de ensinar aos adolescentes atributos 
como o respeito ao próximo, a capacida-
de de concentração e a importância de 
refletir sobre suas atitudes.
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imagem de seus autores, seja no dia se-
guinte ou anos depois, já que tudo pode 
ficar armazenado.

A melhor forma de não ter problemas no fu-
turo é refletir bem antes de postar algo e 
evitar a publicação de informações pessoais, 
como endereço, telefone e nome da escola, 
e o registro de imagens íntimas. Também é 
preciso cautela na hora de adicionar desco-
nhecidos nas redes sociais. O simples fato 
de alguém ser “amigo de um amigo” não 
significa proximidade e confiança suficientes 
para que ele passe a ter acesso a determina-
das informações.

Ao preservarem a própria privacidade, os 
adolescentes serão mais capazes de respei-
tar a privacidade alheia. Poderão perceber 
que compartilhar fotos e vídeos de outras 
pessoas sem o consentimento delas é uma 
maneira de invasão de privacidade, mesmo 

as fotos e os vídeos em que eles apareçam. 
Da mesma forma, pode ser mais fácil impe-
dir que cometam ou que sejam coniventes 
com o ciberbullying ou que, ao se sentirem 
vítimas de atos desse tipo, saibam identifi-
car e contar a um adulto de confiança.

O mundo além  
do computador

Conteúdos impróprios

Quando se pensa nos perigos que a in-

ternet pode levar aos mais jovens, logo 

vêm à cabeça a pornografia e a pedofi-

lia. Esses são riscos reais, mas não os 

únicos. Há que se prevenir contra sites 

que exaltam a violência, que espalham 

ideias criminosas como racismo, xenofo-

bia e homofobia; práticas nocivas como 

anorexia e bulimia; jogos de azar e gol-

pes virtuais que causam prejuízos finan-

ceiros, entre outros conteúdos.

Para minimizar esses riscos, não é ne-

cessário espionar todos os sites visita-

dos, mas é imprescindível ter uma ideia 

do que os adolescentes buscam na in-

ternet e orientá-los a respeito desses te-

mas. Os adultos auxiliam muito ao indi-

car sites de credibilidade para pesquisas, 

empresas de confiança para compras 

on-line e ao se mostrarem disponíveis 

para esclarecer dúvidas, mesmo sobre 

assuntos delicados ou polêmicos.

Nada em excesso faz bem, como sabemos, 
e a internet não é exceção. O isolamento 
físico provocado pelas horas e horas em 
frente ao computador pode prejudicar a 
socialização dos adolescentes, mesmo que, 
virtualmente, estejam bem acompanhados, 
pois as dinâmicas sociais são distintas nos 
dois universos. Não se trata de afirmar aos 
jovens uma suposta superioridade das rela-
ções pessoais diante das relações virtuais, 
o que não é verdade, mas de lembrá-los 
que as duas categorias são complementa-
res. Por isso, a autonomia experimentada 
através da internet não deve ser confundi-
da com autossuficiência.
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Alguns adultos, por medo da violência ur-
bana, até preferem seus filhos diante do 
computador a vê-los na rua, por acreditarem 
que, assim, estes estariam mais seguros. 
Em alguns casos, pode ser verdade, mas é 
importante oferecer e estimular atividades 
igualmente prazerosas que envolvam outras 
pessoas e outros lugares, pois o contato 
pessoal possibilita formas de aprendizado 
diferentes do contato virtual e uma vivência 
direta do mundo através dos sentidos, sem 
uma tela como intermediária.

O uso exagerado da internet pode causar 
numerosos danos físicos, como problemas 
na visão, lesões por esforço repetitivo, ten-
dinites, dores musculares, sedentarismo, 
obesidade e desvios na coluna. Já está pro-
vado, também, que a má utilização dos fo-
nes de ouvido, muito associados ao uso do 
computador e de smartphones, provoca per-
da auditiva. Outros sintomas relacionados 
são alterações no humor e no sono, ansie-
dade e dependência.

Qualquer um desses danos vai afetar a ro-
tina do adolescente tanto no mundo físico 
quanto no virtual, pois o uso dos aparelhos 
terá que ser diminuído, seja por causa da 
dor, do tempo gasto no tratamento ou mes-
mo à força, para impedir desdobramentos 
mais graves. Eles precisam saber disso! Já 
o uso moderado das novas tecnologias per-
mite aproveitar todas as vantagens que elas 
oferecem e deixa tempo para vivenciar todas 
as outras oportunidades oferecidas nessa 
fase da vida.

Quer saber quando o adoles-
cente pode estar usando a 
internet de modo excessivo ou 
inadequado? Observe se ele:

• Tem queda no rendimento escolar

• Dorme menos horas por noite ou 
 demora a querer se deitar

• Desliga o computador ou muda de 
 tela abruptamente quando alguém 
 se aproxima

• Tem dificuldade em interromper o uso
 do computador/telefone

• Não consegue cumprir rotinas e tarefas
 domésticas como estudar, arrumar o 
 quarto, tomar banho ou fazer as 
 refeições com a família

• Prefere se manter conectado a estar 
 com amigos e parentes

Afinal, a internet veio para ficar. Mas a 
adolescência, feliz ou infelizmente, sempre 
passa e leva, com ela, momentos preciosos 
que não se voltará a viver. E para no futuro 
não aparecer aquela sensação de se ter des-
perdiçado a juventude, nada melhor do que 
aprender a aproveitá-la, saudavelmente, em 
sua plenitude.



Violência familiar e na escola; violação 

de direitos básicos; sinais de violência; 

importância do diálogo; cultura da paz; 

bullying; desigualdades sociais; resiliência.

CAMINHO 
DA PAZ
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Para que o desenvolvimento físico e mental 
dos adolescentes ocorra de forma plena, é 
necessário um ambiente adequado, que in-
centive sua socialização, reconheça seus ta-
lentos e acolha suas diferenças. A transição 
do círculo familiar para círculos sociais mais 
amplos permite aos jovens se reconhecerem 
e serem reconhecidos como pessoas produ-
tivas e que podem contribuir para o bem 
comum. Essa entrada na vida adulta terá 
mais chances de ser bem-sucedida se acom-
panhada de condições propícias à consoli-
dação da identidade e à formação de uma 
autoimagem positiva.

Quando não acontece assim, aumentam os ris-
cos de que o adolescente se torne vítima de 
atos violentos. E, ao não conseguir fazer ou se 
sentir parte da sociedade, é mais provável que 
ele também seja autor de atos violentos. Por 
isso, negar ao jovem o direito a um desenvol-
vimento pleno já é, em si, uma violência.

O Ministério da Saúde define a violên-
cia contra crianças e adolescentes como: 
“Quaisquer atos ou omissões dos pais, pa-
rentes, responsáveis, instituições e, em úl-
tima instância, da sociedade em geral que 
redundam em dano físico, emocional, sexual 
e moral às vítimas”.

A violação de direitos básicos como edu-
cação, saúde, lazer, alimentação, respeito 
e integridade física configura grave forma 
de violência. Infelizmente, é mais comum 
do que se imagina e, muitas vezes, de 

Direitos básicos

responsabilidade do próprio Estado. Contra 
esse mal, qualquer pessoa que conheça uma 
criança ou um adolescente vítima de violên-
cia pode (e deve) acionar o Conselho Tutelar 
mais próximo ou ligar para o número 100, 
do Disque Direitos Humanos.

Sinais que podem indicar que o 
adolescente é vítima de violência:

• Choro e irritabilidade frequentes 
  sem motivo aparente

• Tristeza constante

• Distúrbios de alimentação e do sono

• Incontinência urinária

• Dificuldades de socialização e

 tendência ao isolamento

• Queda do rendimento escolar

• Comportamentos extremos de

 agressividade ou destrutividade

• Ansiedade ou medo ligado a  
 determinadas pessoas, sexo,  
 objetos ou situações

• Pesadelos frequentes, terror noturno

• Tiques ou manias

• Comportamentos obsessivos ou  
 atitudes compulsivas

• Baixa autoestima e autoconfiança

• Automutilação

• Sintomas de hiperatividade

• Comportamento de risco, levando  
 a traumas ou acidentes frequentes

• Uso abusivo de drogas
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A paz começa em casa

É em casa, com a família e ainda na in-
fância, que adolescentes têm os primei-
ros exemplos, bons ou maus, de como li-
dar com os conflitos. Alguns pais seguem 
o modelo autoritário, agredindo os filhos 
física ou psicologicamente, por não terem 
aprendido outro modo de ensinar normas 
de comportamento ou por não reagirem 
bem a qualquer transgressão. Além disso, 
são mais propensos a se envolver em bri-
gas e discussões com outras pessoas. Esse 
modelo de comportamento pode acabar 
sendo internalizado pelo filho, que passa 
a encarar como normal o uso da violência 
para a resolução de divergências.

No outro extremo, algumas famílias são mui-
to permissivas, não impondo limites e regras 
claras. Crianças criadas nesses ambientes 
tendem a se tornar adolescentes e adultos 
egoístas, impulsivos e com dificuldades de 
expressar sentimentos como empatia, solida-
riedade e respeito. Diante de conflitos, são 
mais propensos a recorrer à violência.

O valor do respeito e da disciplina e a im-
portância da obediência a regras de conduta 
devem ser transmitidos durante a infância. 
Se os responsáveis conseguirem dizer “não” 
às crianças nos momentos certos e de for-
ma não violenta, talvez não tenham tantos 
problemas durante a adolescência, quando 
os desentendimentos entre adultos e jovens 
são mais intensos.

Diálogo e negociação

A melhor maneira de transformar um confli-
to em uma experiência positiva é por meio 
do diálogo e da negociação. Os envolvidos 
em uma briga costumam sentir raiva e se 
preocupam mais em julgar e acusar o ou-
tro do que em resolver a situação da melhor 
maneira possível. Assim como os conflitos, 
a raiva também faz parte da vida, e não se 

O ciclo da violência

Algumas pessoas não conseguem associar a 
negação dos direitos básicos citados acima a 
corriqueiras e recorrentes formas de violência, 
como uma palmada, um xingamento ou uma 
ameaça. No entanto, a repetição sistemática 
desses atos, por ser mais difícil de ser identi-
ficada e por ocorrer em espaços cruciais para 
o desenvolvimento infantojuvenil, como o lar 
e a escola, é tão ou mais perigosa até do 
que atitudes mais extremas. Mesmo porque, 
essas pequenas violências do dia a dia cos-
tumam ser praticadas por pessoas próximas, 
como parentes, colegas e professores.

Muitas vezes, o motivo que leva alguém a 
cometer uma agressão física ou emocional 
não tem nenhuma relação com a vítima. Um 
pai com problemas no trabalho pode ser 
agressivo com o filho; um professor que 
passa por dificuldades pessoais pode gri-
tar desnecessariamente com os alunos; um 
adolescente vítima de violência pode des-
carregar sua raiva e frustração em outro 
adolescente. Descontar os sentimentos ne-
gativos nos outros pode até trazer um alívio 
momentâneo, mas não soluciona as causas 
desses sentimentos e, pior ainda, dá sequên- 
cia ao ciclo da violência ao envolver pessoas 
que, a princípio, nada tinham a ver com o 
fato motivador de tais atos.

Para entender e interromper esse ciclo, é 
preciso compreender que desentendimen-
tos são comuns na vida de qualquer pes-
soa. Cada um tem sua personalidade, suas 
vontades, seus gostos e valores, e, inevita-
velmente, haverá choque de opiniões entre 
quem pensa diferente. Até mesmo casais e 
grandes amigos divergem, e isso não é ne-
cessariamente ruim. O importante é saber 
lidar com os conflitos surgidos dessas di-
ferenças de opiniões. Muitos deles acabam 
em violência. No entanto, se forem bem ad-
ministrados, podem gerar oportunidades de 
diálogo, de crescimento pessoal e de forta-
lecimento das relações.
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devem tomar decisões ou atitudes levado 
por esse sentimento, que deixa as pessoas 
menos capazes de escutar e de entender os 
sentimentos e as razões dos outros, o que 
torna o diálogo impossível.

Em vez de alimentar o ciclo da violência, o 
ideal é se acalmar, pensar e refletir para ten-
tar identificar o verdadeiro problema e suas 
origens. Procurar alguém próximo para de-
sabafar ajuda bastante. O conflito deve ser 
enfrentado de mente aberta, com disposição 
para ouvir o que o outro tem a dizer e expor 
suas razões claramente, sem ironias e acusa-
ções. É preciso, também, responsabilizar-se 
pelas próprias atitudes, pelos comportamen-
tos e erros. A partir daí, é possível negociar 
uma solução que satisfaça os envolvidos ou 
que, ao menos, respeite a integridade física 
e emocional de todos. Às vezes, a presença 
de um mediador, uma pessoa não envolvida 
na questão, pode facilitar um acordo.

A capacidade de negociação para a reso-
lução de conflitos deve ser apresentada e 
estimulada desde cedo nos adolescentes. É 
preciso mostrar a eles que a harmonia entre 
as pessoas não é algo permanente; ao con-
trário, requer um esforço constante de todos 
para sua manutenção.

Cultura de paz

Como espaço de aprendizado e socialização, 
o ambiente escolar é um local estratégico 
para a disseminação de uma cultura de paz, 
que valorize a resolução não violenta de 
conflitos. Mas, para ser bem-sucedida nes-
sa tarefa, a escola precisa estar atenta aos 
tipos de violência que ocorrem em seu inte-
rior e rever algumas de suas práticas. 

A violência institucional, que estigmatiza 
os alunos com dificuldades de aprendizado 
ou com problemas comportamentais, ainda 
é comum. Muitas vezes, é praticada pelos 
próprios professores, que humilham e zom-
bam dos estudantes com baixo desempenho 
escolar e/ou negligenciam o aprendizado da-
queles com comportamentos inadequados. 
Atitudes como essas prejudicam ainda mais 
a vida escolar desses adolescentes, pois 

Masculinidade e violência

Pesquisas sobre o tema mostram que pes-

soas do sexo masculino se envolvem muito 

mais com a violência, tanto como agressor 

quanto como vítima, do que aquelas do 

sexo feminino. São dados que explicam por 

que muita gente ainda associa a masculi-

nidade à violência. Mas atenção! Tem sido 

frequentes também relatos de crescimento 

da violência entre mulheres. 

Família e escola têm um papel funda-

mental em desconstruir a ideia de que é 

natural ou normal os homens serem mais 

agressivos, desencorajando comportamen-

tos violentos como forma de meninos e 

rapazes expressarem sua masculinidade. 

Estimular o senso crítico para questionar 

estereótipos reproduzidos na mídia e na 

sociedade e valorizar formas pacíficas de 

autoafirmação são as melhores maneiras 

de extinguir a visão de que homens se-

riam menos homens se não brigassem.
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dificultam o estabelecimento de relações de 
confiança entre eles e os educadores, po-
dendo estimular a violência entre alunos.

Um dos modos mais perigosos no qual a vio-
lência entre alunos se manifesta é o bullying, 
para o qual a escola precisa estar atenta, já 
que nem sempre a vítima tem condições de 
denunciar as agressões que recebe. O bullying 
é caracterizado por repetitivos episódios de 
humilhação, discriminação, exclusão, rejeição 
ou violência física e psicológica. Pode ocorrer 
no espaço físico ou no virtual (ciberbullying).

À escola cabe também estimular relações, 
inclusive as de ensino e aprendizagem, ba-
seadas no diálogo e na participação. A reso-
lução de conflitos entre alunos pode se dar 
por meio da negociação e da aceitação das 
diferenças, devendo ser passado que cada 
um é responsável por suas atitudes. Afinal, 
se o objetivo é formar cidadãos responsá-
veis, com senso crítico, capazes de refletir 
sobre suas ações e abertos à diversidade, a 
escola precisa ser coerente e colocar esses 
valores em prática cotidianamente.

Para isso, é importante a organização de es-
paços e momentos de conversa e troca, nos 
quais os adolescentes possam aprender a ex-
pressar suas opiniões de forma adequada e a 
ouvir e aceitar posições diferentes das suas. 
Também é necessário estimular o desenvolvi-
mento de valores como o respeito, a solida-
riedade e a tolerância.

A adolescência, na maioria das vezes, é o 
momento da vida em que se definem pon-
tos importantes da identidade. O adoles-
cente pode se enxergar como um bom alu-
no, um religioso, um atleta, um trabalhador, 
um artista ou outros perfis, dependendo 
das experiências que tem. Para alguns, ser 
violento é uma forma de definir sua identi-
dade. Mesmo de um modo distorcido, uma 
gangue ou um grupo criminoso podem ofe-
recer um sentido de pertencimento e reco-
nhecimento para seus integrantes.

Jovens de baixa renda e socialmente ex-
cluídos estão mais vulneráveis a grupos 
e a atividades ilegais por terem poucas 
oportunidades de encontrar outras formas 
de identif icação. Quando esses mesmos 
jovens têm a possibilidade de vivenciar di-
ferentes modos de vida, sólidos vínculos 
afetivos e perspectivas de futuro que lhes 
permitam construir um projeto de vida, as 
chances de que não se tornem vítimas ou 
autores de violência são muito maiores.

Resiliência

Como se pode explicar que adolescentes que 
compartilham o mesmo ambiente e têm ex-
periências similares possam reagir e se de-
senvolver de forma tão distinta? Embora não 
haja resposta simples e definitiva para essa 
pergunta, até considerando a individualidade 
e a responsabilidade de cada um por suas 
próprias escolhas, o conceito de resiliência 
ajuda a compreender como algumas pessoas 
conseguem superar adversidades.

Com origem no campo da Física, a resiliência 
é a propriedade que alguns materiais têm de 
voltar ao seu estado original após terem so-
frido forças externas. Molas e elásticos são 
exemplos de objetos resilientes, já que, mes-
mo esticados ou comprimidos, retornam a 
suas formas originais sem deformações.

Adaptado para as Ciências Humanas, esse 
conceito trata da capacidade das pesso-
as de enfrentar problemas e de lidar po-
sitivamente com experiências negativas e 
não sofrer danos psicológicos permanen-
tes. Assim, mesmo aqueles que passam por 
situações de risco têm a possibilidade de 
contorná-las sem comprometer seu desen-
volvimento. Segundo especialistas, a resi-
liência pode ser desenvolvida por qualquer 
um com base em vínculos emocionais com 
familiares e/ou amigos e no cultivo de ca-
racterísticas como elevada autoestima, au-
tocontrole e flexibilidade.



ESTRATÉGIAS DE UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS

Nos encontros realizados pela MultiRio 

com a Coordenadoria de Educação da Se-

cretaria Municipal de Educação, gerente e 

equipe do Núcleo Interdisciplinar de Apoio 

às Unidades Escolares (Niap), representan-

tes das CREs, e gerente e representantes 

dos GECs, foram sugeridas algumas estra-

tégias para utilização dos materiais Me-

gassaudável: vídeos, publicação para o 

professor e publicação para o aluno. 

A maioria dos participantes concordou 

que “o conteúdo poderá servir como 

base para a formulação de uma discipli-

na eletiva sobre adolescência ou como 

complemento para o Projeto de Vida nos 

Ginásios Experimentais Cariocas.”

Veja, a seguir, as sugestões dadas:

- O GEC Nicarágua enviou, posteriormen-

te, à MultiRio sua proposta de utilização 

do Megassaudável dentro das ativida-

des do Projeto de Vida ao longo de um 

bimestre. Primeiro, no Centro de Estu-

dos, com a exibição de Afinal de contas, 

quem sou eu?, episódio inicial da série, 

e apresentação das publicações (pro-

fessor e aluno). O passo seguinte seria 

a exibição do mesmo vídeo para toda 

a escola, com discussões entre os alu-

nos. Os desdobramentos dos debates 

seriam trabalhados nos Clubes Juvenis 

e, possivelmente, nas Eletivas com base 

em atividades elaboradas pelos profes-

sores do Projeto de Vida e sugestões 

do próprio material. Os temas conside-

rados mais densos e polêmicos seriam 

vistos, previamente, pelos pais dos alu-

nos, que autorizariam ou não, que fos-

sem exibidos para seus filhos. O GEC 

também promoveria parceria com as uni-

versidades da região para encontros de 

aprofundamento das temáticas. Ao final 

do bimestre, está prevista uma avaliação 

por parte dos alunos, pais e professores. 

- O conjunto de materiais deve ser rigoro-

samente analisado pelo professor para 

se familiarizar com seu conteúdo. Só 

assim poderá selecionar que temas po-

dem ser abordados com suas turmas a 

partir das características (sociais, cultu-

rais, religiosas, etc) de cada uma delas.

- O público-alvo preferencial são alunos 

do 8º e 9º anos, que vivem a adoles-

cência em sua plenitude. No entanto, 

alguns temas, como a entrada na pu-

berdade, a violência, o uso das novas 

tecnologias, poderiam ser apresenta-

dos também ao 6º e 7º anos.

- A adolescência é um assunto interdisci-

plinar. Apresentar e discutir o material 

com os demais professores e a direção 

da sua escola torna-se uma estratégia 

interessante para o melhor aproveita-

mento com os alunos.

- O Centro de Estudos se apresenta como um 

espaço adequado para debater as ques-

tões trazidas nos vídeos e publicações. 

- O material aborda temas que envolvem 

valores construídos pela família. Por 

isso, seria interessante envolver pais 

e responsáveis no projeto de utiliza-

ção dos materiais. Tanto eles poderiam 

apenas autorizar a participação dos 

alunos no trabalho como serem convi-

dados a partilhar os momentos de im-

plementação das atividades. 

- Por tratar de um tema tão complexo 

como a adolescência, Megassaudá-

vel não esgota o assunto. É importan-

te avaliar, com base no histórico dos 

alunos, a necessidade de informações 

complementares que podem ser obtidas 



em estudos e pesquisas mais aprofun-dadas, palestras de profissionais (psi-cólogos, sexólogos, médicos, etc) ou outros meios.

- Os profissionais do Programa Saúde na Escola podem ser ótimos parceiros durante a aplicação do Megassaudável.

- Os alunos devem ser estimulados a ex-pressar suas opiniões sobre o tema ado-lescência, a partir de suas experiências pessoais. Pode ser escrevendo na própria publicação que vão receber, em discus-sões em sala de aula, trabalhos escolares, rodas de conversa ou outras atividades.
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