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INTRODUÇÃO

Estação Adolescência. Um lugar a que você chega criança 

ainda e quando sai, quase sem perceber, já está entrando 

na idade adulta. Muitas coisas acontecem na Estação 

Adolescência: o corpo muda, a cabeça começa a pensar 

diferente, você convive com novas sensações, novos 

medos, com a descoberta do amor e do sexo, passa de 

uma enorme tristeza à mais completa alegria em um 

piscar de olhos, fica meio desligado, desengonçado, fala 

demais ou de menos. Tudo é intenso; tudo é muito; tudo, 

de fato e de direito, está em transformação! 

E como mudanças e novidades sempre assustam um 

pouco, criamos o diário de bordo Megassaudável, para 

acompanhar você nessa viagem tão especial da sua vida. 

Como todo diário de bordo, tem espaço para você anotar 

experiências, impressões, ideias, dúvidas para tirar 

com seus familiares ou professores, escrever poesias, 

comentários e o que mais quiser. 

Da nossa parte, contribuímos com informações 

importantes de especialistas em saúde e 

comportamento, com lembretes, com indicações de 

filmes, músicas e livros, com histórias em quadrinhos, 

megadicas e megarreflexões, sempre sobre o mesmo 

tema: adolescência!

Agora, é só embarcar e viver cada momento dessa viagem 

cheia de aventuras. O que desejamos é uma adolescência 

megassaudável para você. Estamos juntos nessa!





AFINAL DE CONTAS,  

QUEM SOU EU?

Corpo como interação · hormônios  

transformações físicas e psíquicas  

padrões de beleza · higiene
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AFINAL  

DE CONTAS,  

QUEM  

SOU EU?

Essa pergunta tem 
vindo a sua cabeça 
com mais frequência 
recentemente? Se 
respondeu que sim, 
fique certo: você é  
um adolescente! 

A adolescência é uma das 
etapas do desenvolvimento 
humano. Vem depois da 
infância e antes da fase 
adulta e é marcada por 
grandes transformações 
físicas e emocionais. São 
transformações que vão 
preparar o adolescente para 
a vida adulta, quando, do 
ponto de vista biológico, seu 

Você já parou para pensar sobre o que é ser adolescente?
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corpo atinge o auge do 
desenvolvimento  
e se torna capaz de gerar 
filhos. Do ponto de 
vista emocional, ganha 
o poder de assumir 
responsabilidades e de 
escolher ideais e valores 
com os quais se identifica.

Além das mudanças,  
a adolescência costuma 
ser marcada por muitas 
experiências, boas  
e ruins. A descoberta 
de interesses, novas 
amizades, “ficadas” 
e namoros vêm 
acompanhados por 
dúvidas, angústias  
e conflitos. E, para tornar 
tudo mais complexo, 
essas experiências são 
vividas de uma forma 
muito intensa porque, 
durante a adolescência, os 
sentimentos estão à flor 
da pele.

Quer saber mais 

sobre esse turbilhão 

emocional? É só dar 

uma conferida no 

capítulo 5.

Ai, não vejo a hora de 
deixar de ser adoles-
cente! Quero logo é 
ser adulta, não ter 

que dar satisfação a 
ninguém, ter minha 

própria vida!

É... Mas será que é assim 
tão melhor? Tem um 

monte de adulto e idoso 
aí que diz que morre de 
saudades do tempo em 

que era adolescente. 
Por que será?
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Que tal uma 
olhada rápida no 

espelho? Percebeu 
que seu corpo está 

mudando?

Ultimamente, 

tem se achado feio, 

meio desengonçado e 

cheio de espinhas?

Conto: O Destino Desfolhou, de 

Caio Fernando Abreu. Para ler, 

acesse: http://goo.gl/fI9YR

É durante a adolescência que a percepção 
de ser um indivíduo autônomo se fortalece; 
um indivíduo que começa a formar 
opiniões próprias e a tomar decisões.  
O momento exige atenção: são tantas coisas 
acontecendo ao mesmo tempo que, às vezes, 
mal se percebem as oportunidades e os 
aprendizados típicos dessa fase.
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“A juventude é desperdiçada nos jovens.” A frase 
é do escritor irlandês George Bernard Shaw. Você 
concorda com essa afirmação? O que tem feito para 
aproveitar bem a sua juventude?
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SERÁ QUE  

SOU NORMAL?

Ver tantas mudanças no próprio corpo – crescimento 
de pelos, aumento da altura, alterações na voz, 
menstruação, desenvolvimento dos órgãos sexuais 
– pode fazer bater aquela insegurança, não é 
mesmo? Vergonha, incertezas e medos surgem a 
todo momento. E, com certeza, não são sentimentos 
que você só está conhecendo agora. Afinal, quem 
nunca acordou assustado com um barulho estranho 
no meio da madrugada ou nunca sentiu um frio na 
barriga no primeiro dia de aula na escola nova?

Será que os outros me 

acham atraente?

Será que os outros me 

acham legal?
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É importante saber que 
é possível aprender  
a lidar com os medos 
e até superá-los, desde 
que você consiga falar 
claramente sobre eles 
e entender por que 
acontecem. Quando as 
dúvidas e os fantasmas 
são escondidos, não há 
mesmo possibilidade de 
enfrentá-los. E tratar 
seus medos como se 
fossem bobagens ou 
sentir vergonha de 
compartilhá-los com 
alguém de confiança  
só torna mais difícil  
a tarefa de vencê-los.

Os medos que 

eu tenho...

Filme: Buenos Aires 100km, 
de Pablo José Meza. Conta as histórias de vida de cinco amigos adolescentes que vivem na Argentina.  

http://youtu.be/YmAilDX858c
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UMA CONVERSA 

ENTRE AMIGOS

A série de TV 
Megassaudável foi gravada 
nas escolas municipais do 
Rio. Os alunos falaram 
sobre suas dúvidas, seus 
medos, suas expectativas 
de vida e muito mais. 
Selecionamos algumas 
frases ditas durante 
as filmagens e vamos 
reproduzir aqui, sempre 
com a ilustração do Kiko 
ou da Lalá, os personagens 
dos programas. Leia e 
pense: não acontece assim 
igualzinho com você?

...uma coisa que 
eu quero mudar 

em mim: eu quero 
crescer!

Coisas que quero 

mudar em mim...
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Como vimos, a adolescência é uma etapa do desenvolvimento. 
A puberdade, que muitas vezes é citada como sinônimo de 
adolescência, na verdade é uma parte dela. A puberdade 
envolve o conjunto de transformações físicas que acontecem 
a partir do final da infância. Veja a seguir. Mas, se ainda não 
está passando por alguma delas, não se preocupe. É só uma 
questão de tempo.

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 dos pelos pubianos;

• Surgimento de pelos nas axilas;

• Aumento da oleosidade da pele.
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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.

Para saber mais 

sobre as mudanças 

relacionadas aos 

órgãos sexuais, leia o 

capítulo 3.

Megadica!Na puberdade, ganhamos cerca de 20% da estatura final e 50% do peso adulto. Imagine um adulto de 1,65m e 60kg; estima-se que ele cresceu aproximadamente 33cm e ganhou 30kg durante a puberdade.  Muita coisa, não é?

Vídeos: Geração Saúde 2,  

episódio 2: As Grandes 

Transformações da Puberdade. 

Fala sobre as modificações que 

acontecem no 

corpo dos meninos 

e das meninas. Quer 

ver? Acesse: http://

goo.gl/UJOJR
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ISSO ACONTECEU 

COM VOCÊ? 

Durante o estirão puberal 
(entre 10 e 13 anos, nas 
meninas, e entre 12 e 14 anos, 
nos meninos, embora varie 
muito de pessoa para pessoa), 
ocorre uma aceleração do 
crescimento. Nos garotos, 
em torno de 10cm por ano, 
e, nas garotas, de 8 a 9cm 
por ano. As roupas ficam 
pequenas, os sapatos apertam 
e é difícil acostumar-se com 
um corpo que mudou muito 
em tão pouco tempo. Alguns 
adolescentes ficam desajeitados 
por um período e um tantinho 
estabanados também.

Mudanças que 

aconteceram e estão 

acontecendo comigo...

Música: Não Vou Me 
Adaptar, dos Titãs. Para ouvir, acesse: http://goo.gl/mHNqIX



20

Você pode reparar: na sua 
turma, existem meninos  
e meninas de diferentes 
alturas e pesos. Como falamos, 
as meninas começam o pulo 
de altura mais cedo do que os 
meninos, e estes costumam 
ficar mais altos e musculosos. 
Fatores genéticos (herdados 
do pai e da mãe) e fatores 
ambientais (climáticos, 
nutricionais, entre 
outros) influenciam 
o crescimento e o 
desenvolvimento dos 
adolescentes. Alimentação 
balanceada, prática de 
atividades físicas e sono de 
pelo menos oito horas por dia 
são atitudes importantes para 
uma adolescência saudável.

Você está preocupado com o seu tamanho? Já teve algum apelido por causa disso? 

...vaidade às vezes 
estraga; as pessoas 
acabam fazendo 

loucuras!

Livro: Por que Estou Assim? 

– Os Momentos Difíceis da 

Adolescência, de Cybelle 

Weinberg. Situações do cotidiano 

são usadas pela autora para 

mostrar o que se passa na cabeça 

e no coração dos adolescentes.
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DE OLHO  

NA IMAGEM 

Alguns jovens estão em 
guerra permanente com sua 
imagem. Passam horas na 
frente do espelho ou trocando 
confidências com os amigos 
sobre as mudanças que 
observam no corpo. Acham 
que para serem admirados 
pelo grupo precisam ficar 
parecidos com algum artista 
ou esportista famoso. Nas 
novelas, nas revistas e nos 
filmes, as mulheres são 
magras e têm cabelos lisos; os 
homens são altos e atléticos.

Mas essa busca pelo corpo 
perfeito, às vezes até por meio 
de procedimentos estéticos ou 
cirurgias plásticas, tem exposto 
os jovens a riscos desnecessários 
e a uma série de frustrações, 
porque os resultados nem 
sempre vão trazer a sonhada 
aceitação social.

Para evitar essas frustrações, 
é importante lembrar que 
nenhum ser humano é igual 
a outro. Com tantas variáveis 
em jogo, seja no próprio 
corpo, seja no ambiente em 
que vive, cada adolescente se 
desenvolve a seu tempo  
e a sua maneira. E, pensando 
bem, não vale mais a pena 
descobrir e aproveitar as 
próprias qualidades do que 
tentar copiar as características 
de outras pessoas?

O processo de autodescoberta 
é difícil mesmo. Por mais 
informações que se tenha 
sobre as transformações da 
adolescência, é mais do que 
normal se sentir confuso ou 
triste de vez em quando. Pode 
apostar: o garoto e a garota 
mais populares da escola 
também se sentem assim. 
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Nesses momentos, dê uma 
parada para se acalmar e pensar. 
Mas, se demorar a passar, uma 
boa ideia é procurar um adulto 
(pais, familiares, professores, 
médicos ou qualquer outro de 
sua inteira confiança) para uma 
conversa franca e sem rodeios.

Você está satisfeito 

com a sua aparência? 

Já parou para pensar 

sobre isso? Pode dizer o 

que gosta mais e o que 

gosta menos em você?
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DIETA BALANCEADA 

PARA NÃO LUTAR 

CONTRA A BALANÇA

Uma das consequências da 
busca por esse corpo perfeito 
que não existe é a preocupação 
excessiva que se tem com o 
peso. Repare só: nas conversas 
com amigos, esse é um dos 
principais assuntos. Pode 
parecer que as garotas dão 
mais atenção a isso, mas os 
rapazes logo dão apelidos 
maldosos àqueles com uns 
quilinhos a mais.

O curioso é que durante  
a adolescência é comum sentir 
mais fome. Isso porque  
o crescimento está acelerado 
 

como nunca e o corpo 
pede vitaminas, proteínas, 
gorduras... Ou seja, comida! 
Mas é preciso tomar cuidado, 
pois, na correria do dia a dia 
e também para compensar 
tantas ansiedades, geralmente 
esse apetite é saciado com 
doces, frituras, refrigerantes 
e outros alimentos não muito 
saudáveis.

O peso deve se tornar uma 
preocupação para adolescentes 
somente quando começa  
a interferir na saúde.  
É o caso da obesidade, 
que pode ser causada pelo 
consumo excessivo dos 
alimentos citados acima. 
Outras pessoas, de tão 
preocupadas com a balança, 
desenvolvem transtornos 
alimentares como a bulimia  
e a anorexia.

Megadica!A obesidade, a anorexia e a bulimia são doenças e, por isso, devem ser tratadas pelo profissional de saúde. Fazer dieta por conta própria não é legal e pode trazer ainda mais problemas. 
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Uns acham a beleza interior 
mais importante; outros 
valorizam mais um rosto 
bonito e um belo corpo. 
Chame seus colegas e façam 
uma lista, de um lado, 
escrevendo o que vocês 
entendem por beleza interior 
e, do outro, por beleza 
exterior. Vai ser divertido 
descobrir os diferentes jeitos 
de pensar do grupo.

Beleza interior é: 

Beleza exterior é: 

...cada um tem a 
sua... sua beleza 

interior e exterior.
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NOVOS HÁBITOS PARA 

UM NOVO CORPO

Na adolescência, seu corpo 
passa a exigir algumas 
medidas que não eram 
necessárias antes. Além disso, 
você passa a ser capaz de 
cuidar melhor de si mesmo e já 
pode assumir alguns cuidados 
que, durante a infância, 
ficavam a cargo da família.

Veja a seguir algumas  
dessas medidas:

• Com o início da atividade 
hormonal, o corpo começa  
a exalar, junto com o suor, 
odores fortes. É hora de re-
correr aos desodorantes para 
evitar o desagradável cê-cê;

• Tomar banho diariamente é 
garantia de saúde. Atenção 
especial para se lavarem 
bem os genitais. No caso dos 

meninos, limpar cuidadosa-
mente a pele que recobre  
a ponta do pênis, puxando-a 
para poder tirar o acúmulo 
de secreções, que causam 
irritações e mau cheiro;

• De nada adianta tomar ba-
nho e não trocar as roupas, 
que absorvem o mau cheiro  
e também precisam ser lava-
das. Perfumes e desodoran-
tes não disfarçam o cheiro de 
roupa suja;

• O couro cabeludo está mais 
sensível. Sua saúde depende 
de boa alimentação, de lava-
gem, de secagem e de venti-
lação adequadas. Tinturas  
e escovas progressivas devem 
ser evitadas, pois podem pro-
vocar queimaduras, alergias  
e enfraquecimento dos fios; 
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• Evite compartilhar roupas  
e objetos de higiene pessoal, 
como bonés, pentes e toalhas, 
pois você pode pegar caspa  
e piolho de seus colegas; 

• O cuidado com a higiene 
bucal é muito importante.  
É necessário escovar os 
dentes ao 
acordar,  
após as 
refeições  
e antes de  
dormir.  
E atenção: não compartilhe 
escovas de dente; cada um 
deve ter a sua!;

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

• Ouvidos limpos previnem 
lesões. Importante evitar sons 
muito altos e o uso sistemático 
de fones de ouvido, que 
causam danos à audição;

• Sempre lave as mãos antes 
de comer e depois de ir ao 
banheiro e mantenha as 
unhas bem cortadas para 
evitar o acúmulo de sujeira  
e micro-organismos;

• Lavar o rosto com sabonete 
neutro ajuda a controlar 
a oleosidade da pele e a 
prevenir espinhas. Nunca 
esprema cravos e espinhas; 
isso é com o dermatologista;

• Esportes em geral, 
alongamento e caminhadas 
são atividades físicas 
indicadas na 
adolescência, 
sempre com 
a orientação 
de um 
profissional 
de educação física. Deve-se 
evitar a musculação, que 
afeta estruturas ainda em 
desenvolvimento, como os 
seios, as articulações e o 
próprio esqueleto. 
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EU, VOCÊ, 

TODOS NÓS

Identidade · autonomia · conflito de gerações  

diversidade · sexualidade · experiências afetivas
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Ver o próprio corpo mudar 
tanto em tão pouco tempo 
não é nada fácil mesmo. 
E nem poderia. Mas as 
novidades da adolescência 
não ficam apenas na parte 

física. A mente também se 
transforma. Já reparou? 
Você deixa de se ligar em 
algumas coisas de que 
gostava, e outras, que não 
chamavam a sua atenção, 
começam a interessar.

Experimente listar nas linhas 
a seguir as coisas de que você 
não gosta mais e aquelas de 
que passou a gostar. Quantas 
mudanças, hein?

Coisas de que eu 

gostava quando criança 

e não gosto mais

Coisas de que passei 

a gostar durante a 

adolescência

EU, VOCÊ, 

TODOS NÓS



29

As brincadeiras, os 
programas de TV, os estilos 
musicais, os passeios de fim 
de semana; tudo vai mudando 
aos poucos conforme se entra 
na adolescência, e por um 
motivo muito simples: você 
está deixando de ser criança!

Aí vem aquela sensação 
de deslocamento que todo 
adolescente sente de não ser 
mais criança mas também 
de ainda não ser adulto. 
Os mimos da infância vão 
embora, e a independência da 
vida adulta demora a chegar.

Durante a adolescência,  
você vive experiências  
e sensações que talvez não 
tenha sentido antes e que 
nem vá sentir depois. Nesse 
processo, são definidos 
aspectos importantes da sua 
identidade: a autoimagem, 
o que gosta de fazer, o que 
planeja para a vida, como 
gostaria de ser visto por 
seus amigos e tantas outras 
questões que passam pela 
sua cabeça quando alguém 
pergunta “quem é você?”.

Quais as vantagens da adolescência em relação à infância e à vida adulta? 
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NINGUÉM  

ME ENTENDE!

A família é o ponto de partida 
em que a pessoa começa  
a definir sua identidade.  
A família é formada por um 
conjunto de pessoas de idades 
diferentes que compartilham 
sentimentos, em uma 
constante relação de troca. 
Cada grupo familiar estabelece 
suas próprias normas 
de comportamento  
e determina os direitos 
e deveres de cada um 
dos seus componentes.

Provavelmente, quando 
você era criança, os 
adultos da sua família 
decidiam quase tudo 
em seu nome: o que 
comer nas refeições, que 
roupas usar, a escola 
que ia frequentar, a hora 
de dormir, os passeios, 
etc. Mas, conforme você 

Você concorda com as regras estabelecidas na sua casa? 
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cresce, fisicamente, e amadurece, 
suas vontades e opiniões vão 
ficando mais firmes. 

E aí, quando você decide ficar 
acordado até mais tarde, ou 
prefere sair com amigos a 
visitar a avó, ou, ainda, quer 
fazer alguma coisa que seus pais 
ou responsáveis não aprovam, 
não adianta mais eles somente 
insistirem ou mandarem. 
Você bate o pé, se aborrece. 
Adolescentes gostam de estar 
com outros adolescentes, de 
explorar o mundo fora de 
casa. Esse desejo de andar com 
as próprias pernas modifica 
a relação que havia com os 
adultos durante a infância.

Use as linhas a seguir 

para responder:

Do que você gosta e não 

gosta na sua família?

Filme Pequena Miss 

Sunshine, de Jonathan 

Dayton e Valerie Faris. 

Durante uma viagem 

inesperada, os membros 

da família Hoover terão que superar 

desavenças e aprender a conviver. 

http://goo.gl/yJafpZ
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Essa relação não fica mais 
difícil apenas para os 
adolescentes. Os adultos 
também têm dificuldades em 
perceber e aceitar  
o crescimento das 
crianças. Em uma família, 
é importante que todos 
tenham a possibilidade 
de expressar suas ideias 
e seus sentimentos por 
meio do diálogo. A melhor 
maneira para isso acontecer 
é construir relações de 
confiança e respeito.

Adultos precisam estimular 
o amadurecimento dos 
adolescentes, ouvir suas 
opiniões e dar-lhes, pouco 
a pouco, independência. 
Os adolescentes, por sua 
vez, devem entender que 

ainda não têm maturidade 
para serem completamente 
independentes e que a 
orientação dos mais velhos  
é de grande ajuda.

Tem vezes que nosso 
pai e nossa mãe não 

deixam a gente fazer 
certas coisas... 

Filme A Encantadora 

de Baleias, de Niki 

Caro, que fala 

sobre a luta de uma 

menina de 11 anos contra 

a tradição local que proíbe 

mulheres de ocuparem 

determinados postos.  

http://youtu.be/x4U4nn66vQY
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AMIGO É COISA 

PRA SE GUARDAR!

Enquanto as relações com 
os adultos ficam um pouco 
mais conturbadas, os amigos 
ganham grande importância. 
Principalmente os amigos 
adolescentes, que sabem  
bem como você se sente  
e compartilham dúvidas  
e interesses.

Amigos são bons, entre 
outros motivos, porque são 
escolhidos com base em 

afinidades, identificação 
e admiração. Amizades 
começam a partir de várias 
situações: parentesco, escola, 
esportes, grupos musicais, 
religião, etc. Cada pessoa tem 
determinados interesses,  
e esses interesses é que vão 
conectá-la a novos amigos.  
E cada novo amigo pode levar 
a novas experiências.

O que você tem 

a oferecer a seus 

amigos?

O amigo é como se 
fosse tudo na sua 
vida. Os amigos se 

completam em todos 
os momentos. 
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Ter amizades  
é fundamental em 
todas as etapas da 
vida. Todo ser humano 
tem a necessidade de 
se sentir reconhecido 
por outras pessoas. Do 
mesmo modo como a 
família dá a sensação 
de pertencimento às 
crianças, turmas, grupos 
e tribos permitem que os 
adolescentes se sintam 
reconhecidos.

Pense nos amigos 

que você tem e tente 

lembrar como essas 

amizades começaram.

Megadica!Aprender mais sobre as transformações da adolescência ajuda a entender melhor o que se passa com você e com seus amigos. Assim, fica mais fácil se relacionar com eles e com a própria família, sem tantos conflitos. 
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BOAS E MÁS 

COMPANHIAS

Os amigos têm um papel 
essencial na formação de sua 
identidade. Sabe por quê? 
Porque a maneira como os 
outros o veem influencia  
a maneira como você mesmo 
se vê. Um pouco confuso? 
Nem tanto. Por exemplo, 
se as pessoas ao seu redor 
o acharem legal, fica bem 
mais fácil você se achar 
legal; se todos o chamarem 
de chato, é possível que 
você acabe se achando um 
pouco assim também. Ou 
seja, boas amizades auxiliam 
no desenvolvimento da 
autoestima.

Você já foi obrigado a fazer alguma coisa que não queria fazer só para ser aceito?
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Da mesma forma, más 
companhias só prejudicam. 
Sabe aquelas pessoas que, para 
aceitar você, impõem condições 
como participar de brigas, 
usar drogas, pichar paredes ou 
até mesmo que você suporte 
agressões e maus-tratos? 
Fique longe delas! Se não for 
possível, peça a ajuda de um 
adulto para tentar conciliar a 
situação e mostrar que esse 
comportamento não leva a 
lugar nenhum.

A importância de fazer parte 
de um grupo é compreensível, 
principalmente para  
o adolescente, e, às vezes, 
a solidão é tão grande que 
ele acaba tomando atitudes 
negativas só para se sentir 
aceito. Mas, como estamos 
vendo, não precisa ser assim. 

Livro: As Vantagens de 

Ser Invisível, de Stephen 

Chbosky. As dificuldades 

de um adolescente no 

ambiente escolar, os dramas 

familiares, os primeiros 

encontros amorosos e a 

vontade de estar sempre ao 

lado dos amigos.
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Megadica!Seja com pais, amigos ou namorados, para construir relações sólidas é preciso ter confiança, afeto e respeito, que só existem com sinceridade e diálogo. Só assim todas as partes envolvidas se sentem recompensadas.

Uma boa alternativa é ter amizades 
nos mais diferentes locais: na escola, 
no bairro, no curso de idiomas, na 
família, na igreja, nas redes sociais, 
etc. Assim, você multiplica as 
chances de ser aceito e de se sentir 
respeitado do jeito que é, ganhando 
mais segurança para dizer “não” se 
alguém tentar obrigá-lo a fazer algo 
que não quer. 

Além disso, a convivência com 
pessoas de diferentes estilos, gostos 
e opiniões, mesmo que você não se 
torne amigo 
delas, vai ajudá-
lo a valorizar 
e a respeitar 
a diversidade, 
tornando-o um 
adulto mais 
flexível, criativo 
e tolerante.
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ROLOS, FICADAS 

E NAMOROS

Apaixonar-se 
ainda na infância 
é comum. Mas os 
relacionamentos 
amorosos para 
valer vão surgir 
mesmo a partir da 
adolescência. Não 
há hora certa para 
acontecer; você  
é quem vai perceber 
quando e por quem  
se sente atraído.

Música: Eduardo e 

Mônica, do grupo 

Legião Urbana.  

Para ouvir, acesse: 

http://goo.gl/cbFAjk
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Há muitos motivos que levam um adolescente a ficar  
e a namorar: porque se sentiu atraído por outra pessoa, 
pelo prazer do contato físico, por encontrar alguém com 
quem se identifica, etc. Todos eles são válidos. Uma parte 
importante do envolvimento com o outro é o aumento 
do autoconhecimento físico e emocional, além do 
aprendizado sobre desejos, prazer e carências.

Beijar é a segunda 

melhor coisa do 

mundo. A primeira 

é jogar bola.
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CIÚME TEM LIMITE

Gente, gente! Ontem 
eu e o Mateus 

completamos dois meses 
de namoro. Não é o 

máximo? Quem diria, eu 
namorando o mesmo 
cara por dois meses 

inteiros!

Eu soube. O Maicon 
mandou muito mal. 

Nada a ver ele gritar com 
a Tamires na frente de 

todo o mundo só porque 
ele achou o decote dela 

muito grande.

E ela ainda não 
terminou com ele, 

acreditam? Temos que 
falar com a Tami, dar 
uma força e dizer que 
ela não precisa passar 

por essas coisas. É verdade, vamos 
falar com ela!

Nossa!!! Dois 
meses é muito 

tempo! E o 
casório sai 
quando?Pois é, né? A gente 

se ama, é bem capaz 
de passarmos o resto 

da vida juntos. Ao 
contrário da Tamires e 

do Maicon...

Já falamos sobre o cuidado que 
se deve ter com maus amigos e, 
na escolha do parceiro, deve ser 
redobrado. Pessoas ciumentas, 

possessivas ou agressivas 
não costumam render 
bons relacionamentos, 
e ninguém deve aceitar 
maus-tratos por medo de 
perder o companheiro. Bons 
amigos e autoestima elevada 
ajudam na proteção contra 
relacionamentos prejudiciais.



QUEM AMA 

CUIDA

Amor e paixão · aparelho reprodutor feminino  

e masculino ·  a primeira vez · anticoncepção   

doenças sexualmente transmissíveis



42

QUEM AMA 

CUIDA
Não dá para negar: 
entre as tantas dúvidas 
e curiosidades que 
passam pela cabeça dos 
adolescentes, as principais 
estão relacionadas ao 
sexo e à sexualidade. 
É compreensível. 
Afinal, grande parte 
das mudanças físicas e 
psicológicas que ocorrem 
nessa fase também está 
relacionada à sexualidade, 
elemento importante 
na vida e na construção 
da identidade. São 
mudanças que acontecem 
justamente porque o 
corpo se prepara para a 
capacidade de reprodução 
e a atividade sexual.

Algumas pessoas acham 

que o tema “sexo” não 

deve ser conversado 

nas escolas porque 

poderia estimular os 

adolescentes a iniciar a 

vida sexual mais cedo. 

Você concorda? 
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Chega um momento – é 
a adolescência – em que 
você começa a ouvir com 
mais frequência palavras 
como “menstruação”, 
“ejaculação”, “primeira 
vez”, “orgasmo”, 
“camisinha”, “doenças 
sexualmente 
transmissíveis (DSTs)” 
e outras. Não só ouve 
como começa a conhecer, 
experimentar, conviver 

com tudo isso. E, onde 
existem novidades, 
existem também dúvidas 
e curiosidades.

Por isso, neste capítulo, 
vamos responder, por 
meio de perguntas/
respostas, às dúvidas 
mais comuns sobre sexo 
e os processos físicos 
relacionados a ele.
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Nas meninas, o principal 
hormônio sexual é o 
estrogênio, produzido pelos 
ovários. Por causa dele, 
acontecem: o surgimento dos 
pelos púbicos, o aumento dos 
seios, o desenvolvimento da 
vagina e do útero e o acúmulo 
de tecido adiposo em regiões 
como quadril e coxas.

Os óvulos são as células 
reprodutivas da mulher, que 
ela traz ao nascer. Eles ficam 
armazenados nos ovários 
e são liberados, um a um, a 
cada ciclo menstrual. Se não 
houver fertilização, eles serão 
eliminados na menstruação. 

A menstruação é uma das 
manifestações que marcam 

NA ADOLESCENTE...
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o início da puberdade e da 
adolescência nas garotas, 
chegando, em geral, por 
volta dos 12 anos para as 
brasileiras. Mas pode vir 
antes ou depois dessa idade 
sem representar algum 
problema de saúde. No mundo 
todo, a primeira menstruação 

vem ocorrendo cada vez mais 
cedo, e olhe que, em meados 
do século XX, costumava 
acontecer aos 14 anos. Muitos 
pesquisadores ainda estão 
investigando as causas dessa 
mudança, mas não chegaram 
a conclusões definitivas.

PERGUNTAS  

E RESPOSTAS

O QUE É MENSTRUAÇÃO?
É a eliminação, por meio da 
vagina, de sangue, muco  
e resíduos celulares 
produzidos no útero para uma 
eventual gravidez que não 
ocorreu. Sua duração pode 
variar de três a sete dias.

COMO FUNCIONAM AS 
PRIMEIRAS MENSTRUAÇÕES?
São irregulares; isto é, podem 
acontecer em um mês e não 
acontecer nos três seguintes, 

por exemplo. Após dois a três 
anos da primeira menstruação, 
o ciclo menstrual tende a se 
regularizar.

O QUE É O CICLO 
MENSTRUAL?
É o período que vai do 
primeiro dia de uma 
menstruação até o primeiro 
dia da seguinte. O ciclo 
menstrual não é o mesmo para 
todas as meninas, podendo 
variar de 26 a 40 dias.
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É NORMAL TER CÓLICAS? 
As cólicas são contrações 
do útero para eliminar a 
menstruação. A maioria das 
garotas não sente nenhuma 
indisposição ao ficar 
menstruada, mas algumas 
podem ter cólicas, inchaço, 
seios doloridos e crescidos, 
dores nas costas, nas pernas 
e na cabeça, irritabilidade e 
cansaço. A menstruação não 
deve causar problemas, mas, 
se estiver interferindo  
nas atividades diárias e o 
 
 
 
 

desconforto for grande, 
convém procurar orientação 
médica.

MENINAS VIRGENS PODEM 
USAR ABSORVENTES 
INTERNOS?
Depende do tipo de hímen 
(membrana localizada na 
entrada da vagina), já que 
nem todos têm espaço para 
a entrada do absorvente. 
O médico pode indicar, de 
acordo com cada caso. Mas 
quem puder e quiser usá-lo 
deve fazer a troca a cada três 
horas, no máximo, e não 
colocar quando for dormir.

Megadica!Atividades físicas como caminhadas e alongamentos e uma dieta com pouca gordura e muito líquido, principalmente na semana anterior à menstruação, podem ajudar a reduzir as cólicas menstruais.
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A FAMOSA TPM

Até pouco tempo atrás, não havia muitas explicações 
científicas para a tensão pré-menstrual (TPM). Ela apenas 
existia e pronto! Agora já se sabe que a retenção de líquido 
no corpo pode provocar sintomas de ordem física e 
psicológica. A má notícia: em maior ou menor grau, toda 
garota sofre de TPM.
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NO ADOLESCENTE...

Nos meninos, o principal 
hormônio sexual é a 
testosterona, produzida 
pelos testículos. Ela é quem 
determina: o 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, também 
conhecido como “gogó”.

Logo no começo da 
adolescência, muitos 
adolescentes se preocupam 
com o tamanho de seus pênis 
por acreditarem que isso 
influencia no desempenho 
sexual. Como essa é uma fase 
de crescimento, o tamanho 
do pênis, e de todo o corpo, 
ainda não é definitivo. 
Além disso, o comprimento, 
a rigidez e a direção se 
modificam muito conforme  
o momento. Às vezes, o pênis 
parece pequeno, em repouso, 
mas pode aumentar muito 

quando ereto. Alguns são 
mais inclinados para a direita 
ou para a esquerda; outros, 
centralizados; alguns, mais 
curvos; outros, menos. É 
uma característica da pessoa, 
como os dedos ou o nariz, 
e, sem dúvida, um não será 
igual ao outro.

As células reprodutivas 
masculinas, os 
espermatozoides, começam a 
ser produzidos pelos testículos 
durante a puberdade.  
A partir de então, o adolescente 
passa a ser capaz de ejacular. 
Ejaculação significa a saída de 
esperma pelo pênis. 

Filme: Desenrola, de Rosane Svartman. Quando sua mãe viaja, Priscila, de 16 anos, fica 20 dias sozinha em 
casa. Nesse curto período, a 
adolescente vai passar por 
grandes mudanças. http://goo.gl/YRO32T
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PERGUNTAS  

E RESPOSTAS

ACHO MEU PÊNIS PEQUENO. 
SERÁ QUE NUNCA VOU 
PODER DAR PRAZER A UMA 
GAROTA?
O tamanho médio do pênis 
ereto de adultos é de 14 
centímetros. A vagina tem 
em torno de 9 centímetros 
de profundidade, e as 
terminações nervosas que 
dão prazer à mulher se 
encontram mais próximas 
da parte externa. Por isso, 
a dica é: esqueça a questão 
do tamanho e concentre-se 
na troca de amor e carinho 
durante a relação, que é o mais 
importante.

TENHO UM TESTÍCULO MAIOR 
DO QUE O OUTRO. É NORMAL?
Os testículos podem 
apresentar leves variações de 
tamanho e de posição. Porém, 
alguns fatores podem causar 
diferenças significativas 
entre um e outro, 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.

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 indicada uma cirurgia 
muito simples chamada 
postectomia, que retira o 
excesso de pele, deixando 
a glande livre. Muita gente 
opera o prepúcio por questões 
religiosas, como é o caso da 
circuncisão, praticada na 
cultura judaica.
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SONHOS ERÓTICOS

Sonhos eróticos são comuns  
a partir da adolescência  
e não devem causar sustos 
ou apreensões. Nem sempre 
são lembrados pela manhã, 
mas, durante eles, os meninos 
podem ter uma ejaculação, 
chamada de polução noturna. 
Com as meninas, pode ocorrer 
lubrificação vaginal.

MASTURBAÇÃO

Durante a adolescência, a masturbação é uma forma de 
exercício da sexualidade, que se caracteriza pela excitação 
sexual através da manipulação dos órgãos genitais. Existe  
o mito de que seja prejudicial à saúde, mas, hoje em dia, 
sabe-se que ela pode ajudar o adolescente a conhecer melhor 
o próprio corpo e suas áreas de prazer. Só não deve ser 
praticada de forma compulsiva.

Será que fui bem?Será que ele(a) 
não vai me 

decepcionar?
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PRIMEIRA VEZ

Com o desenvolvimento da 
sexualidade e o aumento do interesse 
e do envolvimento físico com outras 
pessoas, é compreensível que muitos 
tenham sua primeira relação sexual 
ainda na fase da adolescência. 

O que ele(a) vai contar para os amigos?Vão falar mal de mim?

A primeira vez costuma ser marcante 
para garotos e garotas, mas precisa 
ser, acima de tudo, uma escolha. 
Vários motivos levam à primeira 
relação sexual: fantasias românticas, 
desejo pelo parceiro, vontade de se 
sentir desejado, pressão dos colegas  
e até mesmo dificuldades emocionais. 
Vale pensar sobre isso, antes de se 
envolver tão intimamente com uma 
pessoa de quem você não gosta tanto. 
Vale considerar, também, os valores 
religiosos e culturais de sua família, 
que estão presentes na sua formação. 

Nem sempre a primeira vez  
é planejada, pois a vontade  
e a oportunidade não surgem 

Meu corpo está preparado?
Será que vão 
descobrir?
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ORIENTAÇÃO

 ADULTA

Em casa e na família, você pode perceber 
que não é tão fácil para os adultos 
falarem sobre sexo com os adolescentes. 
Talvez porque ainda imaginam seus 
filhos como crianças ou porque os pais 
deles também evitavam o assunto. 

Você tem algum adulto de confiança com quem possa falar sobre sexo?

com hora marcada. 
Por isso mesmo, pode 
não corresponder às 
expectativas dos dois lados. 
Por uma série de motivos. 
Mas nada de pânico; com 
o tempo e na hora certa, 
tudo vai acontecer mais 
naturalmente e melhor. Só 
não se pode esquecer de se 
prevenir tanto para evitar 
uma gravidez fora de hora 
quanto o risco de contrair 
doenças sexualmente 
transmissíveis, de que 
vamos falar mais adiante.

Como foi ou como você 

imagina que será a sua 

primeira vez?



53

Mas, mesmo que esse diálogo 
seja difícil, é importante 
tentar falar para tirar dúvidas, 
expor suas dificuldades e 
receber orientação de quem 
tem mais experiência. Se não 
der certo com os pais, talvez 
seja possível com o tio, a 

madrinha, a professora ou um 
profissional de saúde. Tente!

Com o carinho e a 
compreensão de adultos, 
as chances de adolescentes 
terem uma vida sexual 
consciente e saudável são 
muito maiores.

Música: Amor e Sexo, 
de Rita Lee. http://youtu.be/ho-iGFctXe8

PERGUNTAS E RESPOSTAS

ACHO QUE SOU IMPOTENTE. 
TENHO 17 ANOS, E QUANDO 
VOU TRANSAR COM A MINHA 
NAMORADA, NA HORA H, MEU 
PÊNIS AMOLECE. O QUE FAÇO?
É muito, muito raro um jovem 
de 17 anos ser impotente. 
Se você tem ereção quando 
dorme, quando se masturba, 

se ejacula quando tem sonhos 
eróticos, com certeza, do ponto 
de vista fisiológico, está tudo 
normal. Mas a resposta sexual 
depende também de fatores 
sentimentais e emocionais, 
além do puramente fisiológico, 
que, às vezes, não estão 
prontos ao mesmo tempo. 
Para que tudo aconteça com 
mais tranquilidade, o melhor 
é namorar bastante e deixar a 
transa acontecer normalmente, 
na hora certa.
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DEPOIS QUE TENHO UMA 
RELAÇÃO, DEMORO A TER 
OUTRA EREÇÃO. ISSO É 
NORMAL?
Sim. A ereção do pênis é um 
fenômeno complexo, e depois 
da ejaculação é necessário um 
tempo para que possa ocorrer 
novamente. Esse tempo varia 
de situação para situação e de 
pessoa para pessoa. 

É POSSÍVEL ENGRAVIDAR 
MESMO SEM PENETRAÇÃO?
Se houver ejaculação 
bem perto da vagina, os 
espermatozoides, que têm 
muita mobilidade, podem 
penetrar, e, se a garota estiver 
no período fértil, há chances 
de a fecundação acontecer. 
Além disso, no período de 
excitação, o líquido que sai 
do pênis também contém 
espermatozoides. Assim, 
embora seja raro, não  
é impossível uma garota 
engravidar mesmo sem 
ter havido ejaculação ou 
penetração.

A PRIMEIRA TRANSA 
ENGRAVIDA?
Não é a quantidade de 
relações que faz com que  
uma mulher engravide. Se  
a primeira vez ocorrer 
durante o período fértil,  
ela pode ficar grávida, sim. 

TRANSAR MENSTRUADA 
ENGRAVIDA?
Em geral, não. Durante  
a menstruação, a mulher não 
corre o risco de engravidar 
porque o nível hormonal 
nesse momento impede 
a ovulação. Mas atenção! 
Todas as adolescentes e 
algumas mulheres têm ciclos 
menstruais irregulares  
e não devem se basear apenas 
na menstruação para saber 
se estão ou não no período 
fértil. Algumas também 
podem confundir um 
pequeno sangramento com  
a menstruação ou ter  
o ciclo afetado por fatores 
como estresse e doenças.
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Filme: As Melhores Coisas do Mundo, de Laís Bodanzky. 
Mano gosta de tocar guitarra e de sair com os amigos. 
Seria uma vida simples, se ele não estivesse com 15 anos e em plena adolescência. http://goo.gl/Tnj9LR

E ESSE MACHISMO 

QUE NÃO ACABA?

Quando o assunto é sexo, ainda 
há muitas diferenças no modo 
como garotos e garotas são 
educados. Enquanto os homens 
são encorajados a ter a postura 
de “garanhão” e a relação sexual 
deles é vista como prova de 
masculinidade, as mulheres 
sofrem com o machismo ainda 
presente na sociedade. Algumas 
são proibidas de namorar 
durante a adolescência, e a 
virgindade é vista como parte 
da honra da mulher.

Melhor seria se: garotos não 
fossem pressionados a iniciar 
a vida sexual e garotas não 
fossem discriminadas por 
terem perdido a virgindade.

Você acha que os 

meninos e as meninas 

são educados de forma 

diferente?
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Você já ouviu alguma destas frases?  
Concorda com elas?

A virgindade é um sinal de pureza da mulher.

Segure as suas cabritas que o meu bode está solto.

Um homem que sai com várias mulheres é tido como um 
garanhão; uma mulher que sai com vários homens é malvista.



57

CAMISINHA E MÉTODOS 

ANTICONCEPCIONAIS

Ter uma vida sexual saudável 
é muito importante. Usar a 
camisinha, além de evitar uma 
gravidez indesejada, protege 
contra as doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs).

Hoje em dia, é muito difícil 
encontrar um adolescente 
que nunca tenha visto ou não 
saiba o que é uma camisinha. 
E, mesmo assim, muitos não 
querem saber de usá-la.  
A camisinha é barata, fácil de 
carregar e de colocar. E mais 

importante que tudo: eficaz. 
Alguns homens dizem que 
ela diminui o prazer, mas, 
comprovadamente, sabe-se 
que não interfere, em nada, 
no orgasmo.

Portanto, usar camisinha  
é uma demonstração de amor  
próprio e de consideração com 
a parceira, mas, acima de tudo, 
uma forma eficaz de prevenir 
uma gravidez indesejada.

As meninas têm medo  
de engravidar. Os homens 
não gostam realmente de 

usar camisinha.  
O certo seria usar.
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Por que você acha que ainda há pessoas que não  
usam camisinha?

Megadica!A camisinha masculina é distribuída gratuitamente nos postos de saúde.
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Existe, também, a camisinha feminina, que oferece a dupla 
proteção (contra gravidez e DSTs) e ajuda as mulheres que têm 
dificuldade em negociar com o parceiro o uso da camisinha 
masculina. Mas atenção: a camisinha masculina e a feminina 
não devem ser utilizadas ao mesmo tempo.

Se o objetivo é evitar  
a gravidez, há outros 
métodos além da camisinha. 
Um dos mais comuns  
é a pílula anticoncepcional, 
que deve ser receitada 
por um médico. É segura, 
fácil de usar, mas precisa 
de atenção e disciplina. 
Esquecer-se de tomá-la por 
um dia pode comprometer 
seu efeito.

Livro: Primeira Vez, de Jairo Bouer. O autor divide com leitores relatos de experiências de adolescentes e jovens sobre essa fase da vida. 

Megadica!Procure um médico para conhecer outros métodos anticonceptivos. Ele explicará as vantagens e desvantagens de cada um e ajudará a escolher o mais adequado.
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DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS (DSTs)

Como o próprio nome diz, as DSTs são doenças 
transmissíveis por relações sexuais. Não é necessário 
que haja penetração para que o contágio aconteça, já 
que podem ser causadas por bactérias, vírus e parasitas. 
Coceira, corrimento, vermelhidão, verrugas ou feridas 
nos órgãos sexuais são sinais de DSTs.

Diante de algum sinal estranho do seu corpo, não 
tenha vergonha de procurar um profissional de saúde. 
Quanto mais cedo a doença for diagnosticada e tratada, 
menores serão os riscos.

Para preveni-las:

• Evite relações sexuais com pessoas desconhecidas;

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

• Não utilize toalhas ou roupas íntimas de outras 
pessoas;

• Lave diariamente, com água e sabonete neutro,  
os órgãos sexuais. A limpeza adequada ajuda  
a manter as defesas genitais em ordem;
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• Visite o ginecologista (garotas) ou o urologista (garotos) 
uma vez por ano, no mínimo. Com isso, é possível detectar 
distúrbios cujos sintomas ainda não estão bem caracterizados.

AIDS

A Aids é uma DST que não tem 
cura. É transmitida através 
de sangue, esperma, secreção 
vaginal ou leite materno 
infectados. A camisinha 
(masculina ou feminina)  
é a melhor forma de evitar  
o contágio. Mas a 
contaminação também 
acontece quando se 
compartilham com outras 
pessoas seringas, agulhas 
e objetos cortantes, como 
alicates de unha e lâminas  
de barbear.

Embora haja medicamentos 
que ajudam as pessoas 
infectadas com HIV a viver 

melhor, o fato de ainda não 
existir cura para a doença 
estimula o preconceito em 
torno dela. Mas lembre-se: 
o HIV não é transmissível 
por meio de contatos sociais, 
como apertos de mão, abraços 
e beijos, por espirros ou ao 
compartilhar copos, talheres, 
assento sanitário, piscina  
e outros espaços.

Site: www.aids.gov.br. 
Informações sobre  Aids e outras DSTs.
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A VIDA SONHADA  

DAS FADAS

Gravidez na adolescência para ele e para 

ela · cuidados na gestação · o papel da 

família · projeto de vida como estratégia 

para adiar a gravidez
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Momento adolescente. Na 
cabeça, sonhos, fantasias 
e planos para o futuro: que 
estilo de vida adotar, os 
lugares a conhecer, a escolha 
da profissão, por que tipo de 
pessoa sentirá atração,  
a família que deseja formar  
e muitos outros.

Não é por acaso que a imaginação, 
nessa fase, está a pleno vapor. 
Afinal, é na adolescência que 
você está descobrindo as 
possibilidades que o mundo 
reserva e fazendo algumas 
escolhas que terão reflexos pelo 
restante de sua vida.

Você tem planos 

para o futuro? 

Liste aqui!

A VIDA 

SONHADA  

DAS FADAS
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NO SÉCULO PASSADO...

Mas, se muitas vezes até os planos para o fim de 
semana não saem como o esperado, é possível que 
alguns desses projetos de vida não deem certo ou 
aconteçam em um momento diferente do previsto. 
É o caso da gravidez na adolescência.

No início do século passado, 
havia um maior número de 
adolescentes grávidas do que 
hoje em dia. Explica-se: naquela 
época, as jovens se casavam 
mais cedo e também tinham 
seus bebês precocemente.  
A grande maioria não 
trabalhava fora e se dedicava 
aos cuidados com o lar,  
o marido e os filhos. Os 
métodos anticoncepcionais  
que existiam eram poucos  
e não muito eficientes. A pílula, 
por exemplo, só se tornou 
comum nos anos 1960.

Faça uma pesquisa 
em família. Com 

que idade suas avós, 
bisavós e tataravós 
tiveram filhos?
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A própria adolescência era vista somente como uma fase  
de transformações físicas. Nos dias atuais, sabemos que  
é o momento de preparação para a vida adulta, de completar 
os estudos, de aprender uma profissão, de começar  
a trabalhar e a juntar o próprio dinheiro.

Megadica!

Apesar de o corpo da mulher 

suportar uma gravidez, 

com poucos riscos, cinco 

anos após a primeira 

menstruação, isso é apenas 

a condição física. Ter um 

filho de forma responsável 

requer preparo emocional 

e uma vida minimamente 

estruturada.

É bom que haja uma 
certa maturidade, 
que os dois estejam 

juntos e prontos 
para ter um filho. 

Essas e outras mudanças 
empurraram para 
mais adiante a idade 
considerada ideal para 
se terem filhos. Faz 
sentido, já que, durante a 
adolescência, você ainda 
está aprendendo a assumir 
as responsabilidades de 
um adulto. E ser mãe ou 
pai, acredite, é uma grande 
responsabilidade!
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POR QUE 

ADOLESCENTES 

ENGRAVIDAM?

O início da vida sexual  
é complicado para muitos 
adolescentes, até mesmo  
pela dificuldade de se falar 
sobre sexo em casa e na  
escola. A falta de diálogo 
com os adultos (familiares, 
professores, etc.), aliada  
à impulsividade própria  
da idade, pode fazer com  
que as relações sexuais 
aconteçam mais cedo e,  
pior, sem prevenção. 

Alguns jovens desconhecem 
os métodos anticoncepcionais; 
outros conhecem, mas não 
têm acesso a eles; outros 
conhecem, têm acesso, mas, 
simplesmente, não os utilizam. 
A sensação de que estão a salvo 
de qualquer problema pelo 
simples fato de serem jovens 
é um dos fatores de risco para 
uma gravidez precoce. 

Filme: Juno, de Jason Reitman. 

Uma adolescente de 16 anos 

engravida acidentalmente. 

Depois disso, vai passar por 

diversas experiências que a 

ajudarão a amadurecer. 

No Brasil, a gravidez 

entre adolescentes de 

15 a 19 anos ocorre 

principalmente com 

garotas que não 

completaram o Ensino 

Fundamental e/ou 

cujas famílias têm 

renda menor que dois 

salários mínimos.
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Mas ela pode acontecer, também, como consequência 
de abuso sexual ou quando a garota, mesmo sem querer 
se relacionar sexualmente com o parceiro, acaba se 
submetendo à vontade dele, com medo de perdê-lo.

O CERTO NA  

HORA ERRADA?

A gravidez na adolescência 
causa um grande impacto 
nos planos de vida da 
jovem. Pelo menos nos 
planos imaginados por 
seus pais ou responsáveis. 
Dá para entender. Se 
gravidez e filhos afetam 
intensamente a vida 
de adultos, imagine a 
dos adolescentes, que 
estão passando por um 
momento tão instável!

Mas a última coisa que 
uma adolescente grávida 
precisa é ser discriminada 

ou punida. Ao contrário:  
é o momento de contar 
com todo o apoio da 
família, dos amigos  
e da comunidade para  
a chegada da criança.

Filme: Meninas, de Sandra Werneck. O documentário acompanha a 
gravidez de três 
adolescentes 
cariocas, com 
seus sonhos e 
suas dúvidas. http://youtu.be/aXcUDO6CcnQ
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CUIDADOS 

ESPECIAIS

A gravidez na adolescência, 
principalmente antes dos 15 
anos, acarreta mais riscos 
porque o corpo feminino 
não está completamente 
amadurecido para isso. 
Outro agravante é que, 
por a gestação não ter sido 
planejada, as garotas 
têm dificuldades 
em aceitar o fato 
e em contar à 
família. Torcem 
para a chegada 
da menstruação 
atrasada, ignoram 
os sinais do corpo, 
escondem a barriga... 

 
O grande problema  
é que essa demora faz 
com que justamente os 
três primeiros meses, 
tão decisivos para  
a formação saudável do 
feto, sejam vividos sem 
a consulta ao médico 

e, consequentemente, sem 
que a gestante comece os 
exames pré-natais. Esses 
exames (de sangue, urina, 
ultrassonografia e outros) 
servem para acompanhar 
o desenvolvimento do feto, 

sua saúde e a da gestante 
e para garantir um 

parto tranquilo.

Amiga, será que 
você está grávida? 

Não pode esconder 
isso! Fale com a sua 

mãe e vá logo a 
um médico!

Eles vão ter que 
entender, amiga. Se você 
estiver grávida mesmo, o 
mais importante é a sua 

saúde e a do bebê.

Já faz dois meses que 
minha menstruação não 

vem. Eu disse para o 
Jonathan usar camisinha, 

mas ele não quis. 
Que droga!

Falar como? Ela não 
vai entender! E meu 

pai? Não quero 
nem imaginar.
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NINGUÉM FAZ  

FILHO SOZINHA...

Muito se fala sobre  
a mãe adolescente, mas 
pouco sobre seu parceiro. 
As garotas, além de 
sentirem no próprio 
corpo todo o processo 
da gestação, em geral 
ficam responsáveis, 
sozinhas, pela criação 
da criança, já que, em 
grande parte dos casos, 
são abandonadas pelo 
“futuro pai” antes 
mesmo do parto.

Você acha que uma 

gravidez afeta de 

forma diferente a mãe 

adolescente e o pai 

adolescente? Explique!
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Em algumas situações,  
a própria mãe da gestante 
adolescente afasta o pai 
do bebê do contato com  
a criança porque 
considera que ele seja 
o maior culpado pela 
gravidez. Em outras,  
é a família do jovem  
que o desencoraja  
a assumir o filho para 
não comprometer seu 
futuro. E, mesmo quando 
ele tem vontade de criar 
o bebê, a imaturidade 
emocional e as 
dificuldades econômicas 
podem atrapalhar o 
relacionamento com a 
parceira e a adaptação ao 
novo e importantíssimo 
papel de pai.

Livro: De Repente, Pai Adolescente, de Betinha 
Cordeiro Fernandes. Nauã, de 
17 anos, faz sucesso na escola 

e acaba de conquistar o 
campeonato de basquete. Mas 
terá que rever seus planos ao descobrir que será pai.
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Tanto o pai quanto a mãe 
adolescentes precisam 
do apoio da família e dos 
amigos para assumir as 
novas responsabilidades 
sem precisar desistir  
de seus projetos para  
o futuro. O tempo de lazer 
vai ser menor, as tarefas 
vão aumentar, mas ambos 
ainda estarão vivendo uma 
fase de aprendizado e de 
amadurecimento.

Megadica!

A gravidez não deve ser 

motivo para abandonar 

os estudos nem os sonhos 

que os futuros pais 

tenham para si mesmos e 

para seu filho.

Gravidez não é 
doença. A garota 

pode, sim, terminar 
os estudos.

OS SONHOS MUDAM, 

MAS NÃO ACABAM
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Megadica!A Lei Federal nº 6.202/75 determina que estudante grávida tem alguns direitos especiais, entre eles o de, a partir do oitavo mês de gravidez, fazer os trabalhos escolares em casa. Saiba mais em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l6202.htm.
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PROJETO DE VIDA

Infelizmente, ainda  
é comum adolescentes 
gestantes sofrerem 
discriminação de adultos 
e de outros adolescentes 
também. Melhor é que  
elas sejam respeitadas  
e acolhidas e tenham seus 
direitos garantidos para 
que não venham  
a engravidar novamente 
durante a adolescência  
e para que tenham 
condições de criar seu filho 
de maneira saudável.

Segundo pesquisas, 

muitas mães 

adolescentes dizem 

não desejar que suas 

filhas engravidem 

cedo, como elas.

Como vimos, a melhor 
maneira de prevenir uma 
gravidez na adolescência 
é que os jovens tenham 
condições de construir 
um projeto de vida e 
esperança de concretizá-
-lo. Saúde, educação 
e relações de afeto 
contribuem para que a 
decisão de ter um filho 
seja feita com consciência 
e responsabilidade.
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COMO UMA 

ONDA NO MAR

Alternâncias do humor · prazer e recompensa  

rebeldia · timidez · drogas · limites e referências  

transtornos e distúrbios
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Se alguém perguntar para 
você e para sua mãe como 
está o seu quarto neste exato 
momento, provavelmente 
vai ouvir duas respostas 
nada parecidas. Afinal,  
onde estariam a bagunça  
e a sujeira das quais ela 
tanto reclama, invisíveis 
para seus olhos? E quando 
ela não consegue entender 
que a festa da próxima 
semana merece mais atenção 
do que a prova de amanhã? 

COMO 

UMA ONDA 

NO MAR

Música Metamorfose 

Ambulante, de Raul Seixas.

A forma como  
adolescentes e adultos 
percebem a realidade pode 
ser bem diferente, e as 
situações mencionadas 
são exemplos disso. Essa 
diferença é uma das 
razões que fazem com 
que tantos jovens sejam 
chamados de rebeldes e 
inconsequentes. Mas o 
que muitos não sabem, e 
provavelmente você também 
não, é que a explicação 
para esse comportamento 
não tem nada a ver com 
irresponsabilidade ou falta 
de educação.
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Durante a adolescência,  
o cérebro passa por grandes 
transformações que 
influenciam o modo de 
agir e pensar. Por exemplo, 
você se lembra de alguma 
atitude sua aparentemente 
sem consequências, mas 
que acabou virando um 
problemão? Pois é, isso 
pode ter acontecido porque 
a parte do cérebro que  
o torna capaz de prever  
o resultado de uma ação só 
termina de se desenvolver 
ao final da adolescência.

Outras vezes, você até 
sabe que está fazendo 
algo errado ou arriscado 
e, mesmo assim, não 
consegue evitar. Pode 
ser aquela palavrinha 
imprópria ou uma reação 
inadequada. Controlar os 
impulsos e refletir antes de 
tomar decisões também são 
habilidades que só estarão 
construídas por completo 
na idade adulta.

Acredite, há um 
fundo de verdade 

na frase “você não 
entende agora, 

mas vai entender 
quando crescer”. 

Você se arrepende 

de ter cometido 

alguma atitude 

impensada? 

Megadica!
Você gosta de tomar 

decisões e se acha capaz 

para isso, mas não custa 

nada ouvir a opinião dos 

adultos. Lembre-se de 

que eles também já foram 

adolescentes.
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Quantos sentimentos 
diferentes você 

experimenta em 
uma hora? 

CÉREBRO MEU, 
EXISTE ALGUÉM MAIS INSTÁVEL DO QUE EU?

Você já deve ter notado 
outra característica 
marcante desse período: as 
suas constantes variações 
de humor. Alegria, tristeza, 
euforia, tédio, raiva e outros 
sentimentos se misturam 
com uma velocidade 
assustadora. Nesse caso,  
a “culpa” é da grande 
presença de hormônios no 
corpo dos adolescentes, que 
faz a área responsável pelo 
processamento de emoções 
funcionar em um ritmo 
mais acelerado do que a de 
um adulto.

A maioria dos meus amigos muda de humor muito fácil. Acho que todo adolescente é assim.
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E, muitas vezes, por causa dessa 
impulsividade adolescente, 
além de experimentar tantas 
sensações, você precisa 
expressá-las. Aí é um tal de 
brigar e de fazer as pazes, 
gargalhar e chorar sem motivo 
aparente e até mesmo sentir 
aquela vontade de ficar sozinho, 
pensando na vida. 

Música Como uma Onda no Mar, de Lulu Santos.
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SISTEMA DE 

RECOMPENSA

Lembra o quarto 
desarrumado e a festa mais 
importante que a prova? 
Esses fatos se explicam 
porque a organização 
espacial e a noção de 
tempo também estão um 
pouco distorcidas nos 
adolescentes. Aliás, o quarto 
bagunçado ilustra bem o 
estado em que seu cérebro 
se encontra. 

Além de todo o 
desenvolvimento não 
concluso, o cérebro passa 
por uma reorganização 
geral. Conexões antigas 

são desfeitas para dar 
lugar a novas, e o chamado 
“sistema de recompensa” 
é reconfigurado. Quando 
você está fazendo algo de 
que gosta, esse sistema 
libera uma substância 
chamada dopamina, 
responsável pela sensação 
de prazer. Na adolescência, 
a dopamina não é liberada 
tão facilmente em resposta 
a atividades já conhecidas. 
Entendeu agora por que 
você deixa de gostar de 
algumas atividades de que 
gostava quando era criança?
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Filme Meninas Malvadas, de 
Mark Waters. Cady, de 16 anos, 

começa a frequentar uma nova 
escola e vai ter que aprender 
rapidamente a se adaptar ao novo ambiente.

Atualmente, o que 

faz o seu cérebro 

liberar dopamina, 

ou seja, o que dá 

prazer a você?

Para reativar o “sistema 
de recompensa”, 
o adolescente sai 
em busca de novas 
atividades. É por isso 
que você tem vontade de 
experimentar novidades. 
As conquistas pessoais e 
a admiração dos amigos 
são outras fontes muito 
poderosas de prazer. 
Todo mundo sabe como 
é boa a sensação de tirar 
uma nota alta depois de 
ter estudado bastante 
ou de ser considerado 
uma pessoa legal pelos 
colegas de turma.
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Mas nem sempre o prazer 
vem de experiências 
positivas. A mistura de 
impulsividade, dificuldade 
em prever consequências 
e vontade de ser admirado 
pode colocá-lo em situações 
perigosas. Veja se você 
já passou por algum dos 
exemplos a seguir:

- A festa está bombando, 
mas sua timidez não  
o deixa interagir como 
gostaria. Para perder  
a inibição, ingere 
bebidas alcoólicas;

- Uma parte dos seus 
colegas começa  
a praticar atos de 

vandalismo, e você, 
para não ficar de fora, 
também pratica;

- Para ter o corpo sarado, 
sente vontade de usar 
anabolizantes ou de 
fazer uma dieta radical;

- Rolou um clima com 
uma pessoa de que 
você gosta. Os dois 
não trouxeram a 
camisinha e sabem 
que é arriscado, mas 
mesmo assim vão em 
frente para não perder 
a oportunidade.

ÀS VEZES, A 

IMATURIDADE 

ATRAPALHA

Se você for uma 
pessoa legal, não vai 
precisar da bebida 
para deixar a festa 

maneira.



83

Do lado de fora, com a 
cabeça fria, é fácil saber as 
opções certas e as erradas, 
não é mesmo? No calor 
do momento, porém, fica 
mais complicado. Até 
mesmo adultos podem 
ter dificuldades em fazer 
as melhores escolhas 
em situações como as 
descritas. E, apesar de 
todo o esforço de seus 
familiares, é quase 
impossível que você não 
enfrente nenhum risco 
durante a adolescência.

O que o ajuda a 
tomar a melhor 
decisão quando 

você está diante 
de uma escolha 

difícil? 
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Liste as atividades 

em que você se acha 

bom e as compare 

com as que lhe dão 

prazer. Alguma 

delas aparece nas 

duas listas? 

O melhor que você 
e seus responsáveis 
podem fazer é dialogar 
abertamente sobre uso 
de álcool, de drogas, 
de anabolizantes, sexo 
desprotegido, delinquência 
e outros riscos que podem 
prejudicar seu futuro. 
Manter-se informado  
é fundamental para poder 
agir com consciência  
e responsabilidade diante 
de situações complicadas.

Outra boa estratégia para 
se manter afastado de 
circunstâncias perigosas  
é descobrir interesses  
e talentos que possibilitem 
experimentar prazer  
e reconhecimento de 
forma saudável. Pode ser 
um esporte, uma atividade 
artística, pesquisar sobre 
um assunto que você 
domine, etc.
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ESTÁGIO PARA 

A VIDA ADULTA

É verdade que o desenvolvimento 
completo do corpo e da 
mente possibilita uma maior 
capacidade de reflexão e de 
planejamento, além de ajudar 
a encarar as dificuldades da 
vida adulta. Em compensação, 
a quantidade e a complexidade 
dos dilemas enfrentados por 
um adulto também aumentam. 
Mas não precisa ficar com 
medo de crescer. 

Uma adolescência bem-sucedida, 
na qual você consiga construir 
com seus familiares e 
amigos um equilíbrio entre 
orientações a serem seguidas  
e liberdade para tomar 
algumas decisões, vai prepará-lo 
para uma vida independente  
e responsável neste mundo 
bem complicado.

Megadica!

Algumas doenças, como 

depressão e hiperatividade, 

têm sintomas que podem ser 

confundidos com as flutuações 

de humor típicas da adolescência 

e prejudicam o desenvolvimento. 

Fique atento e procure orientação 

médica caso você apresente 

insônia, distúrbios alimentares, 

vontade constante de se isolar ou 

agressividade. 

Filme Sociedade dos Poetas 
Mortos, de Peter Weir. O novo 

professor de literatura de uma escola tradicional cria 
polêmica quando começa a 

incentivar seus alunos a pensar por conta própria.
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O MUNDO NA 

PALMA DA MÃO

Redes sociais · privacidade · segurança  

ciberbullying · uso exagerado do computador  

vida além da internet
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Se existe algo que  
muda mais depressa  
do que o corpo durante  
a adolescência, talvez seja  
o mundo da tecnologia. Não 
passa muito tempo sem 
que apareçam novas redes 
sociais, celulares e outros 
aparelhos eletrônicos com 
novíssimos aplicativos  
e funções, e muito mais. 

Tantos avanços tecnológicos 
provocam mudanças 
comportamentais que 
acarretam grande impacto 
nas relações sociais. Talvez 
você não perceba isso 

O Facebook foi criado em 2004. O YouTube, em 2005. Os tablets modernos, com touch screen, em 2010. E você, em que ano nasceu?

O MUNDO 

NA PALMA 

DA MÃO
porque, sendo adolescente, 
cresceu em meio a essa 
nova realidade. Mas muitas 
dessas novidades são bem 
recentes: a internet e os 
celulares, por exemplo, só se 
popularizaram a partir do 
final dos anos 1990 e início 
dos anos 2000. Tão recente 
que é capaz até de você ou 
alguns de seus colegas terem 
nascido depois disso!
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A convivência desde  
a infância com as novas 
tecnologias possibilita 
aos adolescentes se 
apropriarem delas de 

maneira rápida e fácil. 
Quantas vezes você já não 
teve que ensinar a alguém 
mais velho como funciona 
determinado aparelho?



90

A diferença no trato 
com a tecnologia pode 
intensificar o choque de 
gerações. De um lado, 
adolescentes antenados 
que exploram o potencial 
das novidades para se 
comunicar, manter-se 
informados, expressar 
suas ideias e que não 
conseguem imaginar 
como era a vida antes da 
internet. De outro, adultos 
desinteressados que não 
entendem técnicas  
e comportamentos 
recentes e os consideram 
pouco importantes.

Música Pela Internet,  de Gilberto Gil.  http://goo.gl/bV6e34

Pergunte a seus pais 

e seus avós como eles 

se informavam e se 

divertiam quando 

eram adolescentes e 

não havia internet. 
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Se as duas partes 
pensarem bem, vão notar 
o quanto têm a aprender 
uma com a outra. Os mais 
velhos podem entender 
que as mudanças vieram 
para ficar e que também 
podem beneficiá-los, 

inclusive para melhorar 
a relação com os mais 
novos. E a geração atual 
pode aprender, com 
eles, comportamentos 
e qualidades que serão 
importantes em todas as 
situações e por toda a vida.

O MUNDO MUDA, MAS 

ALGUMAS COISAS 

PERMANECEM AS MESMAS

Sem dúvida, por causa 
das novas tecnologias, 
os adolescentes, 
hoje, amadurecem de 
maneira diferente do 
que seus antecessores 
de décadas atrás. 

Seus pais, avós  
e professores cresceram 
sem celular e sem 

internet, mas passaram 
por alguns desafios 
semelhantes ao que 
você está vivendo: 
a busca por novas 
experiências, a vontade 
de ser admirado pelos 
colegas e a conquista 
da autonomia. E se 
hoje eles têm uma vida 
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NADA EM 

EXCESSO 

FAZ BEM

independente é porque, em 
certa medida, foram bem- 
-sucedidos ao superá-los.

O que você pode aprender 
com os adultos e o que,  
em geral, eles tentam 
ensinar quando reclamam 
das horas gastas na frente  
do computador ou do  
alto valor da conta de 
telefone são virtudes, 
como responsabilidade  
e bom senso.

Por mais que a 

tecnologia avance, a 

vida em sociedade se 

baseia em conceitos e 

valores criados muito 

antes da internet. 

Então, você pergunta: “Fala sério, o que a internet tem 
de ruim? Que mal existe em ficar jogando videogame?”. 
Realmente, com a internet é possível falar com vários 
amigos ao mesmo tempo, conhecer pessoas legais e ter 
acesso a um monte de informações instantaneamente. 
O videogame oferece horas de diversão, e os jogos atuais 
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Filme A Rede Social, de David Fincher. Conta a história do Facebook e sua influência na vida de seu criador, Mark Zuckerberg. 
http://youtu.be/cRSTySErIHg

dão, cada vez mais,  
a sensação de que o que  
se passa na tela é real. 

São espaços em que é possível 
fazer quase tudo o que se 
quer, onde não há tanta 
interferência dos adultos e 
existe uma certa privacidade. 
Além disso, o conhecimento 
sobre o mundo digital 
é essencial para muitas 
profissões, e a tendência 
cada vez maior é que os 
“analfabetos digitais” não 
consigam bons empregos. 
São muitas as vantagens 
da tecnologia, não dá para 
negar. A questão está no uso 
que cada um faz dela.

Por exemplo, se a internet 
o aproxima de quem está 
longe, o uso excessivo pode 
afastá-lo de quem está logo 
aí ao seu lado, e isso sem que 

você se dê conta.  
Muita dedicação para 
construir sua identidade 
virtual nos games ou nas 
redes sociais pode prejudicar 
o desenvolvimento da sua 
identidade no mundo físico. 
E o fato de ter acesso  
a qualquer informação,  
de forma quase instantânea, 
pode deixá-lo mal- 
acostumado, impaciente, 
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DIÁLOGO COM OS PAIS

imediatista e até mesmo 
um pouco preguiçoso. Sem 
falar que passar horas e 
horas sentado à frente do 
computador, sem fazer 
nenhuma atividade física, 
é péssimo para a saúde.

E não se esqueça: a vida 
real exige muito mais 
esforço e dedicação do 
que uma pesquisa na 
ferramenta de busca; não 
há como escapar disso.

As novas 
tecnologias existem para ampliar seus 

horizontes, não 
para limitá-los. 

A privacidade e a independência 
que a tecnologia lhe permite 
experimentar fazem parte de 
uma adolescência saudável, mas 
elas devem ser adquiridas de 
forma gradual. Se você acha que 
seus responsáveis são muito 
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Minha mãe sempre 
fala: use a internet, 

mas use com 
consciência. 

rígidos, vale a pena 
tentar conversar com 
eles e mostrar que sites 
costuma acessar, que 
tipo de texto ou imagem 
posta na rede e com 
quem conversa. Assim, 
eles terão mais confiança 
no uso que você faz do 
computador, mesmo 
quando está sozinho.

Em troca, provavelmente 
pedirão que tenha 
bom senso e 
responsabilidade, as 
tais virtudes de que já 
falamos anteriormente: 
bom senso para admitir 
que ficar quatro, cinco 
horas por dia conectado 
restringe sua vida 
social, além de não 

fazer bem para o corpo. 
Pode levar a problemas 
na visão, tendinites, 
dores musculares, 
sedentarismo, 
obesidade e desvios 
na coluna. Os fones 
de ouvido, inclusive, 
se mal utilizados, 
comprovadamente, 
levam à perda auditiva. 

A responsabilidade, 
de que falamos, é que 
vai fazer com que 
você assuma seus 
deveres do lado de cá 
da tela e arque com as 
consequências de suas 
ações do lado de lá.
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MUNDO VIRTUAL, 

RISCOS REAIS

Filme Confiar, de David Schwimmer. Annie tem 16 anos, e seus pais cercam de cuidados sua vida virtual. 
Quando ela decide encontrar 
uma pessoa que conheceu 
via internet, a vida de todos na 
família mudará. http://youtu.be/
vsGxpqQGhrE

Às vezes, é difícil perceber 
que alguns limites estão 
sendo ultrapassados. 
Adultos também 
cometem esses erros. 
Mas, como você já sabe, 
os adolescentes, pelas 
próprias características da 
idade, estão especialmente 
sujeitos a entrar em 
situações de risco.

O mundo virtual é capaz 
de ativar intensamente  
o sistema de recompensa 
do cérebro, fazendo com 
que você queira passar 
cada vez mais tempo 
conectado. Pesquisas 
recentes mostram que 
as pessoas podem ficar 
realmente viciadas em 
internet e que alguns 
efeitos são semelhantes 

A internet é um 
espaço público. 

Pense bem antes 
de postar qualquer imagem ou texto.
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aos provocados pelas 
drogas. O “viciado” 
altera toda a sua rotina 
para permanecer on-line 
e apresenta sinais de 
mau humor, ansiedade 
e depressão quando está 
desconectado.

A internet é utilizada por 
bilhões de pessoas em todo 
o mundo. Infelizmente, 
nem sempre para o bem. 
Quando se fala dos riscos 
da navegação on-line, a 
pornografia logo vem à 
cabeça. Mas há muitos 
outros perigos com os quais 
você pode esbarrar, como 
incentivo à violência, ao 
racismo, à homofobia, à 
xenofobia (ódio a pessoas 
estrangeiras), à anorexia, 
jogos de azar e golpes 

financeiros; tudo isso 
são exemplos de práticas 
criminosas e/ou prejudiciais 
espalhadas pela rede. 

O melhor a fazer é ficar 
longe dessas ideias, embora 
elas possam apresentar-se 
de forma disfarçada  
e atraente. Nesses casos, 
converse com sua família  
e seus professores sobre  
o que tem visto na rede  
e exponha suas dúvidas.

Site www.safernet.org.br  Oferece dicas e instruções para uma navegação segura e orienta como  se deve agir em casos de violação 
de direitos na internet.
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AÇÕES DO LADO DE LÁ 

TÊM CONSEQUÊNCIAS 

DO LADO DE CÁ

De pouco adianta cobrar 
privacidade de seus pais 
se você não sabe como 
preservá-la no mundo 
virtual. Publicar todo 
tipo de informação sobre 
sua vida não é legal 
porque a internet é um 
grande banco de dados 
que armazena tudo o que 
recebe. E, mesmo quando 
uma imagem ou um texto 
é compartilhado apenas 
com algumas pessoas,  
é quase impossível saber 
quem vai ter acesso a eles, 
seja daqui a um dia ou 
daqui a um ano. 

Você sabia?

Desde abril deste 

ano, está valendo 

a lei 12.737 de 2012, 

também chamada Lei 

Carolina Dieckmann, 

que torna crime a 

invasão de aparelhos 

eletrônicos para 

obtenção de 

dados particulares. 

O nome da atriz 

foi relacionado 

à lei depois que 

foram publicadas 

na internet fotos 

particulares em que 

ela aparecia nua.
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Por isso, é importante 
refletir antes de postar 
qualquer informação 
por aí. Se você não sai 
pelas ruas falando tudo 
o que pensa, contando 
intimidades e mostrando 
fotos para estranhos, 
não há por que fazer o 
contrário nas redes sociais.

E lembre-se de que  
a privacidade dos outros 
vale tanto quanto a sua. 
Ainda que você não tenha 
nenhuma má intenção, 
ao publicar uma foto de 
outra pessoa sem a devida 
permissão, estará também 
invadindo a privacidade 
alheia. Ofender, acusar  
e espalhar mentiras sobre 
alguém pela internet são 

ataques propositais à 
privacidade e à dignidade, 
além de constituir crime. 
Por isso, essas ações não 
devem ser praticadas ou 
estimuladas. Se você ou 
algum amigo é alvo de 
ciberbullying, conte para 
algum adulto de confiança.

A adolescência 

está cheia de 

oportunidades. Nem 

todas aparecem na 

frente de uma tela. 
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O MUNDO LÁ FORA

Se estão falando que 
você passa muito tempo 
conectado, preste atenção 
e tente identificar o que  
o faz querer habitar tanto 
o mundo virtual. São as 
amizades on-line?  
A influência sobre outras 
pessoas? A fama que 
conquistou nas redes 
sociais? A curiosidade 

sobre alguns assuntos? 
Seja o que for, há grandes 
chances de conseguir 
tudo isso no mundo real. 
Um equilíbrio entre esses 
dois mundos é o ideal 
para vivenciar a maior 
diversidade possível de 
experiências, sensações  
e aprendizados.

Prefiro curtir a vida 
com meus amigos 

pessoalmente a curti-la 
virtualmente. 
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CAMINHO 

DA PAZ

Violência familiar e na escola · cultura da paz  

bullying · desigualdades sociais · resiliência
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CAMINHO 

DA PAZ

Quando se fala em violência, logo vêm à nossa 
cabeça imagens de brigas e de agressões físicas e 
verbais, que são formas graves de manifestação da 
violência. Mas não as únicas. Além da integridade 
física, fatores como educação, saúde, alimentação, 
lazer, respeito e muitos outros é que vão permitir o 
crescimento saudável do corpo e o amadurecimento 
da mente; ou seja, é que vão determinar a qualidade 
de vida durante a adolescência.

Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a lei que 

prioriza os direitos dos 

jovens de até 18 anos:  

http://goo.gl/Qgysu
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Qualquer ameaça a cada um 
desses fatores é considerada 
uma violação de direitos e, 
portanto, uma violência. 
Nesse sentido, a legislação 
brasileira criou mecanismos 
para garantir direitos 
básicos que protejam 
crianças e adolescentes. 

Com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, a Justiça 
amplia as possibilidades de 
uma vida bem-sucedida aos 
menores de 18 anos. Não é 
uma condição relacionada 
à fama ou ao dinheiro, mas 
à descoberta dos próprios 
talentos, à conquista da 
autoestima elevada, à 
construção de laços afetivos 
e à contribuição individual à 
sociedade. Em resumo, seus 
direitos o ajudam a ser feliz.
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Para crianças e 
adolescentes, o lar  
e a escola são os dois 
principais locais de 
aprendizado e de 
exercício de seus direitos 
e dos deveres também, 
aí inclusas as regras de 
convivência em grupo. 
Mas, por mais triste 
e incrível que pareça, 
muitos episódios de 
violência ocorrem 
justamente nesses locais 

e são praticados por 
pessoas próximas,  
como parentes, 
professores e colegas.

Nem sempre são casos 
extremos; pode ser 
uma palmada, um 
xingamento, uma 
ameaça. Mas a repetição 
constante desses atos 
acaba por tornar banais 
situações que não 
deveriam acontecer. 

Acho que a agressão 
emocional é pior do 

que a agressão física 
porque é mais difícil 

de curar. 

A PAZ COMEÇA EM CASA 

E CONTINUA NA ESCOLA
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Várias e diferentes 
motivações levam  
à violência; a maioria 
delas relacionadas  
a dificuldades em 
lidar com os próprios 
sentimentos ou em 
compreender o ponto de 
vista de outra pessoa. 
Por exemplo, um pai que 
é agressivo com o filho 
porque está passando por 
dificuldades no trabalho. 

CONTROLE 

SUA RAIVA

Megadica!
Se você é ou conhece 

alguma criança ou 

adolescente que seja 

vítima de violência, 

procure o Conselho 

Tutelar mais próximo 

ou disque 100, o Disque 

Direitos Humanos.

Sem conseguir conter  
sua frustração e sem 
poder expressá-la com 
o chefe, ele agride quem 
está mais próximo e 
vulnerável: o filho.

Descarregar sentimentos 
negativos nos outros 
pode até trazer um alívio 
momentâneo, mas não 
resolve a situação e, pior 
ainda, dá sequência a 
um ciclo da violência, 
porque envolve pessoas 
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que, a princípio, nada 
tinham a ver com a 
motivação inicial.  
É possível que o filho 
de pais violentos 
desconte a agressão 
que sofreu em cima de 
um colega, que por sua 
vez pode descontar 
em outro, e assim por 
diante. E, em todos 
esses casos, ninguém 
parou para se colocar 
na posição da vítima  
e perceber como 
estava sendo injusto.

Preste atenção 

e anote quantos 

desentendimentos 

você presencia em um 

dia. Quantos deles 

foram resolvidos de 

maneira pacífica?

Música Rap da Felicidade,  de Cidinho e Doca. 
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CULTURA DE PAZ

É importante perceber 
que desentendimentos, 
discordâncias e discussões 
são normais e inevitáveis 
na vida de todos nós. 
Afinal, cada um tem sua 
personalidade, suas vontades 
e seus gostos. O que não 
é normal, mas possível de 
evitar, é que esses conflitos 
acabem em violência.

Também é normal sentir 
raiva, frustração e antipatia 
por alguém. Mas ninguém 
deveria tomar decisões 
ou atitudes com base em 
tais sentimentos porque, 
nesse estado, as pessoas são 
menos capazes de ouvir e de 
entender os sentimentos e as 
razões dos outros.

A melhor maneira de 
enfrentar um conflito  
é por meio do diálogo e da 
negociação, duas práticas 

que devem ser exercitadas 
constantemente. O diálogo 
exige disposição para expor 
seus sentimentos com clareza 
e tranquilidade e para ouvir 
o que o outro tem a dizer. 
Desse modo, é possível 
negociar uma solução que 
satisfaça os envolvidos ou 
que, ao menos, respeite a 
integridade física e emocional 
de todos. A presença de um 
mediador, uma pessoa não 
envolvida no problema, pode 
facilitar um acordo.

A paz exige um 
esforço permanente 
de todos, inclusive 
de você próprio, 

para se manter. 
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BULLYING NÃO 

É BRINCADEIRA

Um dos modos mais 
perigosos pelo qual 
a violência entre 
adolescentes se 
manifesta é o bullying, 
que se caracteriza por 
repetitivos episódios 
de humilhação, 
discriminação, exclusão, 
rejeição ou violência 
física e psicológica.  
É preciso estar atento, 
porque nem sempre a 
vítima tem condições de 
denunciar as agressões 
que sofre. E, muitas 
vezes, os próprios 
adolescentes que 
cometem o bullying não 
têm noção dos danos 
que estão causando a seu 
colega, imaginando que 
estão apenas brincando 
ou “zoando”.

Não cabe ao autor de uma “brincadeira” dizer se ela ultrapassou ou não algum limite. Quem foi atingido por ela é que sabe se houve 
ofensa ou não. 

Megadica!

Na escola, sempre há 

alguém que pode ajudar. 

Procure esse apoio.
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BRIGAR PARA QUÊ?

Os adultos têm o dever de 
protegê-lo da violência, 
mas você deve fazer sua 
parte. Antes de começar 
uma briga ou discussão, 
pense bem se isso vale a 
pena. Atacar alguém só 
porque não foi com a cara 
da pessoa ou porque tirou 
uma nota melhor do que a 
sua? Ofender uma garota 

porque acha que o cabelo dela 
é mais bonito do que o seu 
ou porque ela olhou para o 
seu namorado? Partir para a 
violência física simplesmente 
porque alguém esbarrou em 
você no corredor da escola? 
Pense bem: será que qualquer 
uma dessas atitudes vai 
melhorar sua vida?

Filme Escritores da Liberdade, de Richard 

LaGravenese. Mostra como uma 

professora conseguiu fazer com que sua 

turma, que antes sofria com a violência, 

conseguisse dar a volta por cima.
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Lembre-se de que é você 
mesmo quem responde 
por suas atitudes e seus 
erros. É muito mais 
produtivo aproveitar 
a adolescência para 
aprender sobre o valor 
do respeito, dos direitos 
e dos deveres. Adultos 
responsáveis não saem 
por aí se atracando ou se 
ofendendo e, quando isso 
acontece, vão ter que arcar 
com as consequências de 
seus atos. 

Ao aceitar e valorizar 
as diferenças existentes 
nas outras pessoas, 
você ajuda a construir 
um mundo pacífico e 
diverso no qual as suas 
próprias diferenças serão 
entendidas e respeitadas.

Utilize as relações que 
você tem em casa e na 
escola para desenvolver 
qualidades que vão 
ajudá-lo a não se tornar 
vítima ou autor de atos 
de violência: capacidade 
de reflexão, respeito às 
diferenças, flexibilidade, 
solidariedade e empatia.

Busque oportunidades 
que lhe permitam 
experimentar diferentes 
modos de vida, criar 
laços afetivos e construir 
um projeto de vida. 
Tenha uma adolescência 
megassaudável!

Empatia é a 
capacidade de se colocar na posição de outra pessoa e imaginar o que sentiria no lugar dela. 
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