


Este livro aborda todas as mudanças e experiên-

cias da puberdade, a altura da tua vida em que pas-

sas de criança a adulto.

Muito do que acontece durante a puberdade 

afeta o teu corpo e, se não souberes com o que 

contar, essas alterações podem ser bastante sur-

preendentes. O teu cérebro também passa por 

grandes mudanças, afetando o modo como pen-

sas, aquilo sobre o que pensas e a maneira de rea-

gir perante o mundo.

Este livro está repleto de dicas sobre como lidar 

com as preocupações e ansiedades que vêm de 

mão dada com a vida de adolescente, seja em rela-

ção à vida familiar ou ao stress dos exames. Tem 

também muita informação sobre coisas de adul-

tos, como o sexo, as drogas e os relacionamentos.

Introdução
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Um novo tu1.
A puberdade é algo muito importante. Demora anos 

e, no fim, serás uma pessoa diferente. A tua cara vai 

parecer um pouco diferente, o teu corpo vai ter uma 

forma diferente e a tua mente vai pensar de uma for-

ma ligeiramente diferente.

Tal como andar numa montanha-russa, a puberda-

de é algo sobre a qual não tens controlo, por isso pode 

ser ao mesmo tempo excitante e assustadora. 

A passagem pela puberdade não se limita ao teu 

corpo. O mais provável é que ganhes novos amigos e 

novos interesses pelo caminho, assim como maior in-

dependência e novas responsabilidades.
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O que é que acontece?

À medida que cresces, há todo o tipo de coisas a acon-

tecer fora e dentro do teu corpo. Aqui fica uma lista 

que mostra a ordem pela qual estas coisas costumam 

acontecer. Mas tem em mente que toda a gente é di-

ferente e estas fases sobrepõem-se muitas vezes.

(Não te preocupes se não compreenderes o signifi-

cado de alguma das palavras. No resto do livro há mui-

to mais informação que explica cada uma das fases.) 

• Começas a ficar maior e mais alto.

• Os teus testículos e pénis crescem.

• Crescem-te pelos púbicos e pelos nas axilas.

• Começas a ter muitas ereções e a produzir sémen. (Estas duas 

coisas estão relacionadas..)

• Começas a ter alterações de humor.

• A tua voz fica mais grossa.

• O teu rosto e corpo ficam mais peludos.
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A puberdade pode começar aos 10 ou 11 anos, mas a 

maioria dos rapazes não se dá conta de mudanças ne-

les próprios até aos 13, 14 ou mesmo 15 anos. A maioria 

das alterações que ocorrem durante a puberdade aca-

bam por volta dos 18 anos, mas algumas demoram 

mais tempo. E embora as intensas alterações da puber-

dade acabem por ter um fim, tu nunca paras de mudar. 

Por exemplo, a maioria dos homens acredita que ficam 

mais peludos à medida que envelhecem.

Já começou?

Se já reparaste em algumas das mudanças da lista da 

página anterior, então sim, entraste na puberdade! 

Parabéns. 

Acredites ou não, a mudança mais importante é a 

que acontece na tua cabeça. Experimenta o questio-

nário da página seguinte, para descobrires se a tua 

mente, assim como o teu corpo, já entrou em modo 

puberdade… 
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Quiz

• Algumas das atividades e jogos de que costumavas gostar 

quando eras mais novo parecem-te agora ser coisas de be-

bés ou aborrecidas?

• Achas que agora perdes subitamente a cabeça por coisas de 

nada e entras em discussões parvas com a tua família e 

amigos?

• Às vezes sentes-te zangado, stressado ou um pouco triste 

sem razão aparente?

• Os teus pais põem-te maluco (mesmo quando tentam o seu 

melhor para te ajudarem e para te compreenderem)?

• Sentes-te pouco à vontade com o teu corpo?
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• Respondeste «SIM» à maior parte das questões?

Estás mesmo no meio da tua viagem e tudo o que sentes 

agora é completamente normal. Existem algumas «Dicas 

para pensar» espalhadas por este livro para te ajudar a li-

dar com os teus sentimentos.

• Respondeste «NÃO» à maior parte das questões?

Podes ainda não ter iniciado por completo a puberdade, mas 

não deve demorar. Continua a ler para saberes mais sobre 

as grandes mudanças que se aproximam.

• Respondeste algumas vezes «SIM» e outras vezes «NÃO»?

Acabaste de entrar na puberdade. Esperam-te tempos exci-

tantes!

Respostas



Chamar as coisas pelo nome

É impossível falar sobre a puberdade sem discutir 

as partes do corpo que as pessoas não costumam 

trazer à baila durante conversas educadas. 

Mas é precisamente porque as pessoas não falam 

sobre elas que é fácil que aconteça cresceres sem 

saber que nome lhes dar.

Existem inúmeras alcunhas para as tuas partes 

íntimas, mas nem toda a gente as conhece. Este 

diagrama mostra os nomes corretos — conhecidas 

por «órgãos genitais» ou «órgãos sexuais».

pénis

escroto

testículos 
(estes encontram-se 
dentro do escroto)

pelos
púbicos

órgãos sexuais 
masculinos
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2. Porque é que 
estou a passar 

por isto?

Se estás interessado em saber o porquê de tudo isto 

começar a acontecer, aqui fica a ciência por detrás 

disto tudo.

Todas as mudanças que acontecem durante a pu-

berdade são causadas por hormonas. As hormonas 

são químicos produzidos nas glândulas no interior 

do teu corpo e transportadas através dele pelo san-

gue. Agem como sinais que dizem às diferentes par-

tes do teu corpo o que fazer, indicando muitas vezes 

ao teu corpo para começar a fazer alguma coisa e, de-

pois, para parar.

As hormonas não dizem apenas respeito à pu-

berdade. Os nossos corpos podem produzir mais 

de 30 hormonas e cada uma tem um papel diferente. 
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A hormona adrenalina, por exemplo, é libertada 

quando estás com medo e faz com que o teu coração 

bata mais depressa e acelera a tua respiração para 

que possas fugir ou lutar, se precisares de o fazer. 

Podes ter ouvido falar numa hormona chamada 

insulina. Esta controla a quantidade de açúcar no teu 

sangue.

 

O início da puberdade

A hormona que inicia a puberdade vem da parte do 

teu cérebro chamada hipotálamo. É apenas do tama-

nho de uma uva e está mesmo no meio do teu cére-

bro, mas dá ao teu corpo o sinal de partida para a pu-

berdade quando estás a dormir profundamente.

Quando o teu corpo está preparado, o teu hipotála-

mo começa a libertar uma hormona chamada hor-

mona libertadora de gonadotrofina, ou GnRH. Este 

processo começa sempre durante a noite.
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Quando os níveis de GnRH estão suficientemente 

altos, dão sinal a outra parte do teu cérebro, chamada 

glândula pituitária, para libertar outras duas hormo-

nas, a hormona FSH (hormona foliculostimulante) e 

a hormona LH (hormona luteinizante).

A FSH e a LH percorrem a tua corrente sanguínea 

até aos teus testículos — as duas bolas penduradas por 

detrás do teu pénis. Os teus testículos começam então 

a produzir níveis elevados das suas próprias hormo-

nas, chamadas hormonas sexuais, e é nesta altura que 

vais começar a reparar em grandes mudanças.

hipotálamo

glândula 

pitu itár ia 
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A principal hormona sexual nos rapazes chama-se 

testosterona, embora também produzam níveis bai-

xos de estrogénio, a hormona sexual feminina. 

A testosterona é responsável por desencadear 

muitas das alterações físicas no teu corpo, incluindo 

o facto de tornar os teus testículos maiores, de forma 

a que possam produzir ainda mais testosterona.

As hormonas não se limitam a alterar o teu corpo. 

Também afetam a tua disposição e o teu comporta-

mento. Níveis altos de testosterona fazem com que 

as pessoas fiquem mais suscetíveis a arriscar e tam-

bém pode torná-las mais competitivas. 

O que «inicia o início»?

Os cientistas ainda não sabem o que leva a que 

o hipotálamo comece a libertar a hormona que aciona 

a puberdade, mas sabem que está a começar mais 

cedo do que costumava começar.
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Aaaargh! DEMASIADA informação

Este livro é grande, mas não penses que precisas de 

o ler todo de uma vez. Não precisas realmente de saber 

como funcionam as hormonas — embora te possa 

ajudar a sentir melhor quando perceberes o que se está 

a passar dentro do teu corpo durante este tempo.

Vira a página para um balanço simples da puberdade que 

te irá ajudar a atravessar a tua vida de adolescente.

 
Sabias que…? 

Há cem anos, a maioria dos rapazes não começava a puber-

dade antes dos 16 anos; agora, a maioria dos rapazes começa 

por volta dos 13. (Embora a média varie de lugar para lugar.)
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• As mudanças que estão a acontecer no teu corpo são nor-

mais.

• Toda a gente passa pela puberdade a uma velocidade diferen-

te: é normal que comeces mais cedo do que os teus amigos, e 

também é normal que comeces mais tarde.

• É normal que te apareçam pelos em locais do teu corpo onde 

não os tinhas antes.

• É normal que o teu pénis endureça e que brinques muito com ele.

• É normal ficares chateado e zangado com facilidade, em espe-

cial com a tua família e amigos.

• É normal ficares com borbulhas e pensares que pareces es-

tranho.

• É uma boa ideia começares a usar desodorizante.

• TODA A GENTE, até os rapazes e raparigas mais confiantes 

e populares que conheces, está a sofrer com a maioria destas 

preocupações. 

• Quando tiveres cerca de 18 anos, o teu corpo vai parar de 

mudar tão rapidamente, e vais ter tempo para te habituares ao 

teu novo tu.
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Um dos primeiros sinais do início da puberdade é o 

facto de começares a aumentar de peso e de ficares 

maior e mais alto. Crescer é uma das melhores coisas 

da puberdade, pois significa que, com o tempo, vais 

ficar mais forte e capaz de correr com mais rapidez 

do que antes. Também significa que as pessoas que 

conheces vão pensar em ti como um adulto, e até te 

podem tratar como tal.

É claro que os teus colegas de escola também come-

çam a ficar maiores, mas nem sempre à mesma velo-

cidade. A princípio, pode parecer injusto, mas toda a 

gente acaba por atingir a sua altura e corpo de adulto.

Maior, mais alto, 
mais forte, mais rápido
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Alguns rapazes passam por uns quantos saltos de 

crescimento a partir dos 11 anos, ou têm apenas um 

grande salto de crescimento. Em média, é assim que 

acontece:

• Primeiro crescem as tuas mãos e pés.

• Depois os teus braços, pernas e coluna vertebral.

• A tua cara começa a alongar.

• Os teus ombros ficam mais largos.

• Os teus músculos ficam mais fortes.

Se tiveres um salto de crescimento cedo, 

também vais parar de crescer mais cedo. Se 

começares mais tarde, não te preocupes, por-

que vais apanhar — e podes até ultrapassar 

— os teus amigos mais altos.

É claro que pode ser frustrante estar à espe-

ra de crescer! A maior parte dos rapazes atinge 

a sua altura de adulto entre os 18 e os 20 anos.
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Crescer consome muita energia. Vais fi-

car mais vezes com fome e vais precisar de 

comer mais do que era costume. Também 

vais precisar de dormir mais. Lembra-te 

de que aumentar de peso é normal.

Alguns rapazes ficam satisfeitos com o 

seu novo tamanho, e ficam contentes por es-

tarem finalmente a crescer. Outros sentem-

-se pouco à vontade de início, o que também 

é normal. Qualquer que seja a forma do teu 

corpo, é importante que mantenhas uma ali-

mentação saudável e que continues a praticar 

exercício físico quando estiveres a crescer.  

Quanto vou crescer? 
Se quiseres ter uma ideia do quanto vais provavelmen-

te crescer, pergunta aos teus pais se guardaram a tua 

velha tabela de crescimento. A maioria dos rapazes (e 

das raparigas) acaba por ficar com o dobro do tama-

nho que tinham aos dois anos de idade.



Poder e responsabilidade

Ficar maior e mais forte não acontece da noite para o 

dia, mas pode ser surpreendente quando descobrires 

que consegues levantar pesos maiores do que antes, 

abrir frascos bem selados e até empurrar pessoas que 

costumavam ser maiores do que tu.

Quando eras uma criança, se fizesses uma birra, só 

conseguias causar uns quantos estragos. Mas à medida 

que ficas maior, vais precisar de começar a ser 

responsável, não só pelo teu temperamento, mas pelo 

que poderá acontecer às coisas e às pessoas ao teu 

redor quando perderes a cabeça.
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4. Mais 
pelos

Um dos primeiros sinais mais óbvios da puberdade, 

e um em que não vais poder deixar de reparar, são os 

pelos púbicos. Chamam-se pelos «púbicos» porque 

crescem numa área conhecida por «região púbica» 

— na área entre o fundo do teu estômago e acima do 

teu pénis. Curiosamente, ninguém sabe realmente 

porque é que as pessoas têm pelos púbicos. 

De início irás reparar nuns pequenos pelos a cres-

cer mesmo por cima do teu pénis. Os pelos, por nor-

ma, começam por ser finos, lisos e leves, mas tendem 

a ficar mais grossos e encaracolados e podem mesmo 

ficar mais escuros à medida que crescem. Com o tem-

po, vão crescer-te mais pelos, e a área de pelos vai es-

palhar-se até ao cimo das tuas coxas, e também pelo 

teu escroto.
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Os pelos púbicos não continuam a crescer como o 

cabelo. Após uns seis meses de crescimento, cada 

pelo cai e começa a crescer um novo no seu lugar. Se 

os rapares ou arrancares, vão voltar a crescer. 

Como crescem os pelos púbicos

Pelos, pelos por todo o lado

À medida que os teus pelos púbicos começam a ficar 

mais grossos, também vão começar a crescer pelos 

nas axilas, e à volta da tua boca, maxilar e pescoço (a 

tua barba). Para alguns rapazes, muitas partes do 



2525

corpo tornam-se peludas durante a puberdade, embo-

ra para a maioria os pelos cresçam de forma gradual à 

medida que ficam mais velhos e, para outros, nem 

cresce muito pelo de todo. Estas figuras mostram al-

guns dos locais onde te podem crescer pelos. Não te 

preocupes — não vai aparecer tudo de repente! 

A maioria dos homens continua a ficar com mais 

pelos, mesmo depois de terminada a puberdade.

• À volta do teu maxilar

• Debaixo dos braços

• À volta dos mamilos

• No peito

• À volta do pénis

• Nas costas, principalmente 

em cima

• À volta dos braços e das 

pernas

• À volta do ânus



A barba e o barbear

Todos estes novos pelos no corpo nunca vão ficar 

muito compridos, por isso não precisas de cortá-los 

ou rapá-los (embora algumas pessoas o façam por 

motivos religiosos ou motivos estéticos). Se rapares 

os pelos do teu corpo, aqui fica o aviso: vais sentir co-

michão durante alguns dias até que voltem a crescer!

No entanto, a tua barba vai continuar a crescer e 

muitos adolescentes preferem fazer a barba com re-

gularidade para a manter sob controlo. Alguns fa-

zem-no todos os dias, outros não. A barba cresce a 

uma velocidade diferente de pessoa para pessoa, e a 

frequência com que te barbeias, partindo do princí-

pio de que o queres fazer, depende só de ti.
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Como te barbeares

Rapar a barba com uma lâmina é uma habilidade que 

leva algum tempo a aperfeiçoar. Não fiques envergo-

nhado se às vezes te cortares, ou se descobrires que fa-

lhaste um pedaço ou outro. Às vezes, até os homens 

adultos se cortam a fazer a barba.

Podes comprar lâminas de barbear na maioria dos 

supermercados ou farmácias. Há vários tipos de lâmi-

nas, mas funcionam todas da mesma maneira. 

No fundo, implica puxar uma lâmina afiada so-

bre a pele de forma a cortar todos os pelos.

GEL

ULTRA
suave

Bzzz
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Com gilete

1. Coloca-te em frente a um espelho e lava o 

rosto com água quente.

2. Despeja um pouco de espuma ou gel de 

barbear na mão e espalha-a sobre a barba. 

Não interessa se tens muita ou pouca.

3. Pressiona firmemente a lâmina sobre a pele 

e puxa-a para baixo. Nunca movas a lâmina 

para o lado.

4. A cada passagem, vais ficar com espuma e 

pequenos pelos dentro e à volta da lâmina. 

Passa-a por água com frequência.

5. Provavelmente vais precisar de passar 

mais do que uma vez na mesma parte do 

rosto. Talvez seja melhor pôr mais espuma, 

mas não precisas de o fazer.
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6. Pode ser um pouco complicado barbear o queixo ou por cima de 

sinais. Vai devagar e tenta puxar a lâmina em diferentes dire-

ções. Por exemplo, muitos rapazes acham mais fácil puxar a 

lâmina para cima em vez de para baixo quando estão a bar-

bear o queixo.

7. Assim que acabares, passa água fria no rosto e seca-o. Depois, 

olha bem para o espelho para veres se não deixaste passar um 

pedaço ou outro.

Muitos homens usam um aftershave em gel, loção, 

spray ou em pó depois de barbear. Alguns podem ar-

der. Não uses a mesma lâmina por muito tempo, e 

não partilhes a tua lâmina com ninguém. 
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Máquinas de barbear elétricas

É menos provável que te cortes com uma máquina 

de barbear elétrica, mas elas tendem a não cortar a 

barba tão rente como uma lâmina. Também preci-

sam de ser carregadas ou ligadas à corrente.

Depilação do corpo

Se quiseres rapar ou aparar os pelos do corpo, podes 

usar máquinas de barbear elétricas ou lâminas des-

cartáveis. Existem outros métodos, embora possam 

ser dolorosos!

• Podes arrancar os pelos com cera, pinças ou um aparelho chamado 

máquina depiladora.

• Os cremes depilatórios tornam os pelos quebradiços, para que os 

possas esfregar e retirar com uma escova.

• Os cremes descolorantes tornam os pelos mais claros.
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5. GROSSA 
fina GROSSA

Ao contrário do aparecimento de pelos, há uma al-

teração que ocorre na puberdade que pode passar-

-te despercebida, mas na qual os outros vão reparar. 

O som da tua voz vai ficar gradualmente mais gra-

ve. As pessoas costumam dizer que estás a «mudar 

de voz» ou que estás na «mudança de voz». 

Porque muda a tua voz?

Todo o teu corpo cresce durante a puberdade, in-

cluindo o interior. Há uma parte em particular que 

também cresce — a tua laringe. Esta é uma peque-

na passagem na tua garganta que contém as cordas 

vocais, umas tiras que vibram quando falas e can-

tas. Ter uma laringe maior significa que a tua voz 

soa mais grave do que soava quando eras criança. 



Guincho!

3232

A mudança de voz

Para fazer barulhos diferentes é preciso relaxar e con-

trair os músculos da tua laringe. A maioria das pes-

soas consegue falar sem pensar nas suas cordas vocais, 

mas os cantores profissionais sabem que é necessá-

rio praticar muito para fazer com que se comportem 

exatamente como querem. É muito comum os ado-

lescentes acharem que às vezes soltam alguns guin-

chos ao falar.  

Os guinchos acontecem porque, de tempos a tem-

pos, tentas instintivamente mover os músculos da la-

ringe como fazias em criança. Isto significa que estás 

a tentar falar com um tom de voz agudo, mas a tua la-

ringe não consegue lidar com isso, por isso o som 

que sai parece um guincho.
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Pode ser embaraçoso quando isto acontece, em es-

pecial porque é mais frequente quando estás excitado 

ou nervoso. Mas na escala dos acontecimentos emba-

raçosos, este não é dos piores. Também é o tipo de 

coisa que acontece a toda a gente.

A maçã de Adão

A maior parte dos rapazes descobre que a sua nova 

laringe fica tão grande que começa a pressionar a 

pele da garganta. Isso cria um pequeno alto no pes-

coço, normalmente chamado de maçã de Adão.

laringe

glândula
tiroide

maçã 
de Adão

traqueia
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Algumas pessoas nunca chegam a desenvol-

ver uma maçã de Adão de forma visível. Isso 

não significa que a laringe não cresceu, mas 

apenas que se encontra na garganta a um ângu-

lo diferente.

Ter uma maçã de Adão proe-

minente não significa que uma 

pessoa tenha uma voz particularmente grave.

Quer a tua voz se desenvolva num tom de te-

nor suave ou de um baixo vigoroso, há algo típi-

co em todos os rapazes — as pessoas com quem 

não falas desde o início da tua puberdade não 

vão reconhecer a tua voz da próxima vez que fa-

larem contigo!
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