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   6

Se você bateu os olhos 
neste livro e se interessou pelo 
assunto, pode ter certeza: uma 
nova fase está começando em 
sua vida. Brincadeiras na rua, 
broncas da mãe, ordens do pai, 
tudo isso começa a ficar mais 
distante. De repente, sem mui-
tas explicações, você come ça a 
assu mir novas posturas e res-
pon sabilidades, deixando para 
trás alguns hábitos agora con-
siderados “infantis”. 

Seu corpo também muda 
e parece estar no meio de uma 

revolução (pelos que aparecem por todos os lados, voz 
desafinada, suor com cheiro mais forte, espinhas... e 
por aí vai). Os sentimentos também ficam confusos 
(muitas situações passam a ser motivo para deixá-lo 
inseguro, principalmente a descoberta de uma nova 
possibilidade chamada “sexo”). 

Acredite ou não, tudo isso está 
longe de ser motivo para deses- 
pero. Nada mais é do que o co me-
ço de uma nova fase – a puber-
dade. É uma fase tumultuada, 
mas ela tem come ço, meio e fim. 
Pode parecer que demora uma eter-

Com mais  
informação, as 

encanações podem 

ser encaradas com 

maior naturalidade  
e sem tantos  
traumas.

 Uma nova           fase vem aí
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nidade para acabar, contudo, uma vez terminada, 
vo cê vai ver que foi tudo bem mais rápido do que tinha 
imaginado.

A intenção deste livro é dar uma ideia geral sobre 
essas mudanças que chegam sem prévio aviso e, pior, 
sem bula explicativa. Com mais informação, as en ca-
nações podem ser encaradas com maior naturalidade 
e sem tantos traumas.

Jairo Bouer

 Uma nova           fase vem aí
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O que é 
o quê?
O que é  
o quê?

CAPÍTULO 1

Será que o nervosismo 
pode mesmo atrapalhar  

a ereção na hora H?  
Por que alguns meninos 

retiram o prepúcio  
do pênis?  

É normal ter um testículo 
maior que o outro?  

Saiba mais sobre essas 
partes do seu corpo  

que acabam de entrar 
em ação. 
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A essa altura do campeonato, você 
já está careca de saber as diferenças 
que existem entre o corpo das garotas 
e o seu. Parece fácil, né? Mas só pa- 
rece... Quanta confusão e inseguran ça 
essas diferenças causam na puberdade! 

Quantos garotos ficam encanados porque acham que 
seu corpo não está se desenvolvendo como deveria ou 
na velocidade esperada!

Quer saber mais? Quando ainda era um feto, até 
a quinta semana de gestação, o seu aspecto anatômi- 
co era idêntico ao de uma menina – só depois desse 
período é que seu corpo começou a se diferenciar e a 
ganhar contornos mais masculinos.

Você já deve estar familiarizado com seus órgãos 
sexuais (que são externos e estão à mostra quando 
você quiser). No entanto, será que você sabe exata-
mente para que eles servem e como funcionam? 
Conhecer bem e entender o seu corpo é o primeiro 
passo para conseguir superar algumas encanações 
típicas dos adolescentes – que, aliás, perseguem muitos 
homens, mesmo na vida adulta... 

O qUe É O qUÊ?

Um corpo 
novinho 
em folha
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