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6

Beijar pela primeira 
vez, se apaixonar de ver- 
dade, querer namorar sério, 
encarar a pri meira transa, 
tudo isso me xe mesmo com 
a cabeça das pessoas. 

Será que eu vou con- 
seguir beijar bem? E se 
aquele menino não estiver  
mesmo a fim de mim? Devo 
ou não devo contar para a  
minha mãe que es tou 
namorando? Perder a vir-
gindade dói ou não dói? 
Será que o meu pênis dá 

conta do recado? As dúvidas são muitas e quem diz que 
nunca pensou no assunto está mentindo. É lógico que 
essas emoções ocupam um espaço enorme na vida da 
gente. 

E que tal entender um pouco melhor cada uma das 
etapas dessa fase tão intensa e bacana 
de nossa vida? Talvez em nenhuma 
outra fase a gente enfrente tantas 
descobertas quanto nessa. Mas você 
vai gostar de saber de uma coisa: 
ninguém tem que esperar muito, 
nem tentar acelerar as coisas, por que  
cada mudan ça vem num tempo espe-

As dúvidas são  
muitas e quem  
diz que nunca  

pensou no assunto 
está mentindo

 Tempo de       descobertas

6
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77

cial para cada um. E mais: que você não é o único que 
tem medo de passar por tudo isso.  

Neste livro, a gente divide com você as dúvidas e 
experiências mais comuns de quem já passou por essa 
fase. Espero que vocês se divirtam, aprendam e gostem!

É isso aí!

Jairo Bouer

 Tempo de       descobertas
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A hora do 
beijo

A hora do 
beijo

CAPÍTULO 1

Será que todo mundo  
já nasce sabendo beijar? 

Não é bem assim,  
mas também não há 

razão para ficar nervoso  
nem encanado.  

Encare o beijo como um 
aprendizado muito  

gostoso e aproveite para 
beijar muito.
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Depois da troca de olhares e de gas - 
tar todos os tipos de xavecos co nhe ci - 
dos, finalmente chegou a hora de ficar  
com o menino ou com a garota de 
quem você está a fim. E o beijo é o co- 
 meço de toda a história. O encontro dos 

lábios será a primeira forma mais íntima de contato 
entre o menino e a menina. Para muita gente o beijo 
até é muito mais profundo que a transa. Por isso, tem 
de ser com alguém que valha a pena. Seco ou molha-
do, apaixonado ou discreto, com os olhos aber tos ou 
fechados, beijo é sempre muito bom. Mas como fazer 
para beijar bem? Antes de sair distribuindo bicotas por 
aí, fique de olho em algumas dicas. 

A hOrA DO beIjO

Beijar  
bem não 

tem  
segredo
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Vá com calma
O primeiro passo para dar um beijo legal é relaxar 

e aproveitar – o que é impossível se você ficar nervoso, 
com tremedeiras e coisas do gênero. Nada de afo ba-
ção: mova os lábios suavemente e tente não fa zer um 
tratamento de canal com a língua logo na pri meira 
vez. Se a garota ou o garoto tiver um ritmo dife rente do  
seu, é preciso ir com calma também para en trar no 
mes mo compasso. E não precisa ficar bei jando o tem-
po todo. Você vai perceber quando é hora de parar 
para conversar um pouquinho e depois começar tudo 
de novo. 

Mexa-se! 
Tudo bem que a gente beija com a boca, mas nem 

por isso o resto do corpo precisa ficar sem função nessa 
hora. É mais gostoso quando o beijo é acompanhado 
de um abraço, um carinho na nuca, um cafuné... 

Outra coisa importante: é bom estar com os dentes 
limpos e hálito de hortelã na hora do beijo. Se não deu 
tempo de passar em casa para uma boa escovação, o 
chiclete é ainda um grande salva-vidas. 

Abertos ou fechados? 
Tem gente que prefere beijar de olhos fe - 

chados, pa ra poder relaxar melhor e não ficar 
com vergonha de olhar o outro tão de perto 

nesse momento. Outras pessoas curtem ver exa ta - 
mente o que está acon te cen do. Aí vai de cada um. 

1111

A hOrA DO beIjO

??
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Atenção Muitos meninos não curtem  
     batom na hora do beijo, sob o 
risco de sair por aí com o rosto todo borrado. E essa 
vale para garotos e garotas: perfume muito forte no 
pescoço pode deixar o outro meio enjoado.

1212

Não ao beijo canibal!
Em um beijo mais quente, bocas e lábios não 

param quietos. Só precisa tomar cuidado para  
ninguém se ma chucar por causa de uma mordida fora 
de hora. No meio da animação, às vezes elas escapam. 
Fique es perto. Aliás, preste atenção também em onde 
esse beijo animado vai acontecer. Tem muita gente que  
não gosta de pagar o mico de beijar desse jeito em um 
local público.

Da prática à perfeição
Não adianta querer nascer sabendo! Aprender a 

beijar é algo que acontece aos poucos mesmo, já que 
não existem regras. Para facilitar as coisas, que tal 
perguntar para o seu ficante como ele gosta de ser  
beijado? Aí você aproveita para mostrar como gosta 
também. O melhor da história é que vocês podem 
praticar muito até acertar!

A hOrA DO beIjOPrImeIrA vez

Quando beijam, 97% das mulheres fecham os olhos. 
Apenas 30% dos homens fazem o mesmo. Será que  
elas são mais românticas e eles mais ligados no visual? 

Atenção
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