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Uma garota morre de ver-
gonha porque se sente superal-
ta, mas seus seios ainda não cres-
ceram. Outra foge todo mês da 
aula de educação física porque 
tem medo que os meninos des-
cubram que está menstruada. 
Uma terceira acha que seu 
quadril é muito largo e não sai 
de casa sem um casaco amar- 

rado na cintura. Você já ouviu histórias parecidas na sua 
escola ou entre as suas amigas? Pior? Você vive uma 
dessas histórias na própria pele? Se isto serve de con-
solo, tranquilize-se: este não é um privilégio seu – nem 
das suas amigas.

Toda garota passa por um período em que parece 
que o mundo fica de cabeça para baixo: de uma hora 
para outra, o corpo começa a mudar sem muita expli-
cação, e raramente é do jeito que se gostaria que fosse. 
Algumas coisas crescem demais; outras, de menos. A 
menstruação vem muito cedo ou de- 
mora uma eternidade para dar o 
ar da graça. A pele lisinha co-
meça a ser invadida por cravos e 
espinhas, e seus pelos (aqueles 
que você nem percebia que ti- 
nha) parecem tomar conta das 
suas pernas. Isso sem contar as  

Mais cedo  
ou mais tarde,  

o corpo acaba  

entrando num acordo 

 e as coisas chegam  

a um equilíbrio 
razoável.

 Tempo de           mudanças
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possíveis estrias, o cabelo oleoso demais, o suor que 
pa rece ter o cheiro mais forte do mundo...

Apesar de soar como mentira, acredite: nada disso 
é motivo para pânico e, tenha certeza, vai passar. Mais 
cedo ou mais tarde, o corpo acaba entrando num acor-
do e as coisas chegam a um equilíbrio razoável. Mas, 
até lá, a dica é tentar não se preocupar tanto e apren-
der mais sobre o que está acontecendo com o seu or-
ganismo. Quanto mais você entender como funciona o 
seu corpo, menos grilos vão aparecer por aí. Já que as 
mu     da nças não vêm com um manual de instruções, 
este livro tenta dar um apoio para que você passe por 
este turbilhão de novidades de forma um pouco mais 
tranquila.

Jairo Bouer

 Tempo de           mudanças
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O que é 
o quê?
O que é  
o quê?

CAPÍTULO 1

Onde fica o clitóris? 

Qual é a diferença  
entre os grandes e os 

pequenos lábios?

Qual é o tamanho  
do útero? 

Saiba mais sobre as 
partes do seu corpo  

que acabam de entrar 
em ação.
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Para entender como funciona o tur-
bilhão de mudanças que vem com a 
adolescência, o primeiro pas so é conhe-
cer o próprio corpo. Neste sentido, os 

meninos levam vantagem sobre as 
meninas: pela própria anatomia mascu- 

lina, é muito mais fácil para eles enxergarem os seus 
órgãos sexuais externos. Resultado: os garotos sabem 
muito bem onde está o pênis, o que são os testículos... 
Já a maioria das garotas sabe que tem uma vagina, 
grandes e pequenos lábios, um clitóris... Mas quantas 
realmente têm co nhecimento sobre onde está tudo 
isso? 

Alguns órgãos sexuais, por estarem no interior do 
corpo, não podem ser vistos a olho nu. São os chamados 
órgãos sexuais internos – é o caso dos ovários, do útero 
e das tubas uterinas. Porém, os órgãos externos podem 
ser conhecidos com a ajuda de um espelho. E essa não 
é uma má ideia! Que tal se, antes de conti nuar a ler, 
você desse uma olhada geral no seu corpo para saber 
melhor do que vamos falar daqui para a frente?

Se você se sentar com as pernas afastadas e posi-
cionar um espelhinho entre elas, poderá ver os grandes 
lábios, os pequenos lábios, o clitóris e a vagina – esse 
conjunto todo se chama vulva.

Uma  
viagem 
por seu 
corpo
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