
O desafio da
transformação
O adolescente observa o mundo adulto com as lentes da
imaginação, com suas fantasias infantis, com uma estrutura
cerebral que não está formada para lidar com ele

Patrícia Gouveia Ferraz e Cezar Kozak Simaan

Adolescência: do latim "ad-olescere"
ou "crescer para". Crescer da infância para
a fase adulta. Passagem em que há cres-
cimento, mas em um sentido amplo, não
só restrito ao plano físico. Há desenvolvi-
mento, transformação. O indivíduo adulto
vai se formando por meio de mudanças
físicas e psicossociais.

A adolescência é a fase de transição
gradual entre a infância e a vida adulta
e contempla a puberdade, termo utiliza-
do para designar o processo de matura-
ção biológica característico desta fase. O
início da puberdade se dá com o apareci-
mento de caracteres sexuais secundários
(pelos pubianos, broto mamário, altera-
ção da voz, etc.), aceleração da velocida-
de do crescimento e vai até o desenvolvi-
mento físico completo e estabelecimento
da função reprodutora. As modificações
corporais no adolescente são marcantes,
portanto; e a transformação é complexa
e integrada. Integração e complexidade
que torna a separação entre puberdade e
adolescência um recurso didático. Assim
como a separação entre corpo e mente, na
visão de vários pensadores.

Cenas do filme iraniano
Dois anjos, que trata
dos conflitos entre um
adolescente e seu pai

Historicamente, a adolescência passou
a "existir" após a Revolução Industrial. Os
avanços científicos, a mudança do com-
portamento social de homens e mulheres,
a vida produtiva baseada em resultados
fizeram com que a visão do homem sobre
si mesmo se modificasse. No início do sé-
culo 21, essa importante fase de transição
na vida humana passou a ser designada
informalmente de "aborrecência", no sen-
tido individual e coletivo do sofrimento,
do aborrecer. Sofrimento que começa com
a não identificação da imagem corporal
pelo próprio sujeito, deflagrada no início
da transformação física que se dá ao longo
do processo biológico da adolescência.

A fantástica fábrica de hormônios
Diferentes critérios podem ser utili-

zados para delimitar esse período. Evelyn
Kuczynski, em Adolescência Normal e
Patológica (1999), afirma que na prática o
critério mais utilizado é o cronológico. Se-
gundo a Organização Mundial de Saúde,
a adolescência engloba as faixas etárias
entre 10 e 20 anos, pois é neste período
que ocorrem os eventos mais caracterís-
ticos dessa transformação. Há, porém,
uma grande variabilidade quanto à idade
de início e término da puberdade. Além
dos fatores biológicos, determinados em
grande parte pela genética, há influência 37
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marcante de fatores sociais e ambientais.
Crianças de grandes centros urbanos, pre-
cocemente estimuladas em relação à sexu-
alidade, por exemplo, tendem a apresentar
mais cedo comportamentos semelhantes
àqueles de adultos (namoros, relações afe-
tivas, flertes etc.). Assim como tendem a
iniciar a puberdade mais precocemente
que crianças de áreas rurais.

O processo biológico da puberdade
inicia-se no sistema nervoso central. Mais
precisamente na região do hipotálamo e
da hipófise, localizados na base do cére-
bro, o que simbolicamente indica a cone-
xão entre as alterações físicas e mentais
da adolescência. Hormônios que estavam
inibidos desde o nascimento começam a
ser liberados em grandes quantidades, por
um gatilho ainda não completamente de-
cifrado. Sabe-se, entretanto, que os fatores
genéticos são muito importantes. Porém,
os aspectos culturais e psicológicos tam-
bém são determinantes e provavelmente
contribuem com a tendência histórica bem
documentada de que a puberdade tem iní-
cio cada vez mais cedo. A influência das
vivências e experiências sobre os circuitos
e células cerebrais seria um gatilho dessas
alterações hormonais e químicas? Ou há
uma determinação codificada no genoma
para o início do processo biológico e as
modificações físicas levariam o sujeito a
se reposicionar em sua existência, modi-
ficando seu comportamento?

O despertar do complexo maquinário
neuroendócrino que resulta na puberda-
de ainda é um mistério. Assim como não é
bem compreendida a peculiar variabilidade
fisiológica no início da puberdade na espé-
cie humana, que atinge impressionantes 4
a 5 anos de diferença até mesmo entre indi-
víduos com condições de vida similares do
ponto de vista socioeconômico e cultural.

Vários estudos científicos apontam
a presença de fatores genéticos deter-
minando o início da puberdade, confir-
mando a impressão freqüentemente ob-
servada pela população em geral de que
a puberdade dos filhos é de certa forma
parecida com a dos pais. Entretanto, os
genes ou os mecanismos moleculares
precisos responsáveis pelo início da pu-
berdade ainda não foram identificados, e
mesmo que tivessem sido, seguramente
não explicariam tudo. Outros fatores de-
vem estar presentes no processo, pois há

variação no início da puberdade além do
que pode ser explicado pelos genes.

Há uma tendência secular, documen-
tada cientificamente, de a puberdade se
iniciar cada vez mais cedo. É interessan-
te notar que essa tendência de desenvol-
vimento puberal mais precoce foi mais
marcante na primeira metade do século
20. Após a década de 1960, essa tendên-
cia tem sido menos expressiva, exceto em
áreas em que a subnutrição seja um pro-
blema, onde ainda se nota a abreviação
significativa da época do início da puber-
dade após desenvolvimento econômico da
região. Esses dados favorecem a hipótese
de que a melhora do status nutricional, da
saúde global e do padrão socioeconômico
sejam fatores importantes nesse fenôme-
no. Assim como se acredita que a mudan-
ça cultural, com exposição cada vez mais
intensa e precoce de crianças a conteúdos
da vida adulta, inclusive em relação à se-
xualidade, seja um fator fundamental na
tendência histórica de meninos e meninas
entrarem mais cedo na puberdade.



O papel desses fatores não genéticos
como aceleradores do início da puber-
dade é sugerido também por pesquisas
indicativas de que crianças que migram
de zonas rurais para áreas urbanas ou
de regiões pobres para países mais ri-
cos chegam à puberdade mais cedo do
que as que permanecem nas áreas de
origem. Um grupo de pesquisadores
liderados por L. A. Proos documentou
esse fenômeno, publicado em 1991, na
Acta Paediatrica Scandinavica, demons-
trando que meninas indianas que foram
adotadas na Suécia tinham a primeira
menstruação, a menarca, mais cedo que
a média indiana.

A subnutrição pode retardar o início
da puberdade. Por outro lado, a hipera-
limentação e a obesidade são fatores já
identificados como aceleradores do iní-
cio do processo. Crianças obesas ou com
sobrepeso tendem a manifestar mais pre-
cocemente o desenvolvimento puberal,
assim, com a epidemia de obesidade ve-
rificada hoje em vários países ocidentais,

é possível que a média de início da pu-
berdade continue a cair, até atingir, quem
sabe, o patamar máximo determinado
pela genética da espécie humana.

A comunidade científica, ciente das
mudanças ao longo dos anos em relação
ao início médio da puberdade, tem se
preocupado em redefinir a faixa de idade
considerada normal para o aparecimento
das primeiras mudanças. Essa informação
é fundamental para os profissionais de
saúde definirem critérios para identificar
crianças com puberdade precoce ou retar-
dada, a fim de investigar eventuais doen-
ças. Da mesma forma, pais, educadores e,
porque não, os próprios adolescentes, se
beneficiam do conhecimento do que é nor-
mal em relação ao desenvolvimento pube-
ral e que pode ser normal adolescer mais
cedo do que gerações anteriores.

Enfim, genes e ambiente disparam o
processo da puberdade. Em média mais
cedo que há algumas décadas. Reflexo de
uma tempestade hormonal que mudará
definitivamente a paisagem. Os primeiros

As relações que o
adolescente passará a
estabelecer o levarão "cada
vez mais longe de seu nicho.
E apenas onde seus atos,
pensamentos e palavras
puderem alcançar"
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pêlos, o aumento testicular ou o broto ma-
mário são apenas a ponta do iceberg.

Um estranho saindo do ninho
Hormônios. Puberdade e adolescência

são imediatamente associadas a essa pala-
vra, tanto por profissionais da área quanto
por leigos. Quebra-se uma inibição antiga,
presente desde o nascimento, que os deixa
adormecidos. E, enfim, parte do cérebro
decide que é tempo de mudar. Tempo de
produzir hormônios. Muitos hormônios.
Substâncias químicas que agem à distân-
cia. Agem em locais específicos, ou seja,
apenas naqueles sensíveis à sua ação. Algo
semelhante com as relações que o adoles-
cente passará a estabelecer. Cada vez mais
longe de seu nicho. E apenas onde seus
atos, pensamentos e palavras puderem al-
cançar.

O hipotálamo e a hipófise são os res-
ponsáveis por engatilhar o processo.
Produzem hormônios que estimulam as
gônadas, ou seja, os ovários e testículos.
Esses, por sua vez, produzem os chamados
hormônios sexuais. Fazem o adolescente
crescer, desenvolver funções reprodutivas
e apresentar os caracteres sexuais secun-
dários. A definição de gênero fica estam-
pada no rosto e no corpo. O adolescente
muda de cara.

Antes que ocorram essas mudanças
mais evidentes, é possível detectar preco-
cemente o início da puberdade. O começo
da verdadeira puberdade por assim dizer,
pois alguns sinais como o aparecimento
isolado de pêlos pubianos nas meninas
não significa necessariamente o início de
fato do processo, que é definido quando
começa a ativação dos ovários. Esses pri-
meiros pelos podem representar apenas o
funcionamento de outra glândula, a adre-
nal. O que não seria ainda, do ponto de
vista biológico, a puberdade.

Algumas alterações sutis podem ser
percebidas ao se examinar o indivíduo e,
com base em alguns critérios, pode-se es-
tabelecer que o processo verdadeiramente
começou. Mesmo sem dosagens hormo-
nais, radiografias ósseas, ecografias de
ovários ou medição do volume testicular,
um bom olho clínico pode perceber que
algo novo está surgindo. Assim como o
olhar atento dos que circundam podem
logo perceber as novidades, ainda que não
tão precocemente.

Mesmo com a devida atenção, às vezes
é difícil para terceiros perceber as primei-
ras alterações. Não só pela sutileza delas,
mas porque o adolescente muitas vezes
tenta mantê-las em segredo. Embora al-
guns desfilem nus em pelo seus novos
atributos físicos, muitos tentam disfarçá-
los enquanto podem. Roupas mais largas,
gostos infantis e comportamentos pueris
são as saídas que buscam.

O embaraço é natural. É resposta ao
novo. Decorre da mudança não necessa-
riamente desejada e, no mínimo, estetica-
mente questionável. Mas pode ser tam-
bém uma resposta à falta de comunicação
ou às informações que o adolescente re-
cebe, ambivalentes em relação à naturali-
dade do processo. Por exemplo, algumas
pesquisas indicam que a grande maioria
das meninas recebe informação acerca
da primeira menstruação. Entretanto,
com conteúdo de certa forma confuso: a
menstruação é um evento normal e na-
tural, mas que não deve ser revelado. A
família e os educadores têm os seus moti-
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ainda, o universo
adolescente para os
muros da cidade

vos para transmitir essa mensagem mas,
sem o devido cuidado, isso pode reforçar
a vergonha corporal.

Ainda que a época do início da puber-
dade varie bastante entre os indivíduos,
os eventos subsequentes ocorrem em uma
seqüência previsível. Embora a velocida-
de de aparecimento dessas mudanças seja
também variável, em um processo normal
pode-se predizer o porvir. Nas meninas
- cuja puberdade tem início mais cedo em
relação aos meninos, o que tem reflexos
na organização dos grupos -, um dos pri-
meiros sinais visíveis é o aparecimento do
broto mamário e dos pelos pubianos. En-
tretanto, embora raramente percebida, a
aceleração do crescimento é bastante pre-
coce. Apesar do estirão ou pico máximo
de crescimento ser de fato mais tardio, a
mudança na velocidade de crescimento é
a primeira mudança nas meninas e ocorre
cronologicamente mais tarde nos meni-
nos. Para tornar-se adulto é preciso cres-
cer. Crescer em altura é fundamental para
mirar novos horizontes.

O crescimento físico na puberdade não
é proporcional. Afinal, as proporções de
uma criança e de um adulto são diferen-
tes. E o adolescente, no meio do caminho,
pode parecer desajeitado, como são suas
relações consigo mesmo e com a socieda-
de. Mãos e pés crescem mais que o resto.
A família percebe isso. Como percebe que
o adolescente quer abraçar o mundo e dar
passos mais largos rumo à sua indepen-
dência. Independência que muitas vezes é
almejada, mas não é compreendida. Uma
vez que para atingir a independência é ne-
cessário conhecer e se apropriar de outros
conceitos e noções, como o de responsa-
bilidade, temporalidade e capacidade para
fazer escolhas e arcar com elas.'Processos
complexos que estão em construção du-
rante a adolescência.

Com as primeiras mudanças físicas, o
adolescente se estranha. Fica embaraça-
do. Questiona sua normalidade e é ambi-
valente em relação à sua autonomia. Mas
à medida que cresce e o processo avança,
vai descobrindo quem é. Em um processo 41



normal, segue no caminho da individua-
ção. Humano que é, com erros e acertos.
E de forma desajeitada, como seu corpo
e sua limitação emocional determinam.
Testam os limites, descumprem orienta-
ções, se separam, se agregam... Até que
um dia, quem sabe, conseguem se conhe-
cer melhor e não mais perguntar tão insis-
tentemente quem são.

Um corpo indiscreto
Há grande variação entre os adoles-

centes quanto aos aspectos temporais da
puberdade. Não só a idade em que as pri-
meiras manifestações ocorrem varia sig-
nificativamente, mas também a velocida-
de das mudanças e a duração do processo
são diferentes em cada um. Esses fatores
complicam a percepção do eu e da "nor-
malidade". O estranhamento de si próprio
aumenta quando não há correspondência
completa das transformações nos pares.
O adolescente precisa de espelhos e guias
para que o entendimento da normalidade
se processe adequadamente.

As proporções de uma criança e de um adulto
são diferentes. E o adolescente, no meio do
caminho, pode parecer desajeitado, como são
suas relações consigo mesmo e com a sociedade

A percepção individual de si mesmo se
desenvolve ao longo da infância e se mo-
difica na adolescência assim como o corpo.
Paulo Dalgalarrondo, em Psicopatologia
e Semiologia dos Transtornos Mentais
(2000), cita a definição de Ajuriaguerra,
de consciência do eu: a consciência do
próprio corpo, do eu físico. O eu corporal,
psíquico e somático a um só tempo, que a
psicologia moderna denomina de esquema
ou imagem corporal. A consciência do eu
abrange o psíquico e também o corpo. É
um entrelace psicossomático.

Com as mudanças no corpo, é necessá-
rio um ajuste da percepção psíquica do eu
que vem se construindo ao longo da pri-
meira infância. A velocidade dos aconte-
cimentos do corpo físico, na imensa maio-
ria das vezes, é maior que a mudança da
percepção do eu. Exemplificando com um
fato corriqueiro, meninas dotadas de atri-

butos físicos de mulheres trajando roupas
infantis, ou meninos com roupas masculi-
nas oversized, muito maiores do que o real
tamanho físico.

O sistema nervoso central do adoles-
cente também muda, estrutural e funcio-
nalmente. Entre outros fatores, hormô-
nios sexuais têm interações complexas e
interferem no funcionamento cerebral e
mental. Por exemplo, o aumento crescente
da testosterona nos meninos é correlacio-
nado com o desenvolvimento de funções
mentais como o reconhecimento espacial.
O mesmo hormônio é também associado
a comportamentos agressivos. Os estró-
genos, por sua vez, estão relacionados a
alterações do humor e suas variações po-
dem explicar ao menos em parte a tensão
pré-menstrual.

Durante a puberdade, o padrão do
sono se modifica. Ocorre o aumento da
latência, isto é, chega-se mais demora-
damente às fases profundas do sono,
por isso o adolescente precisa dormir
mais. Dormir é necessário para regula-
ção hormonal do adolescente, mas faz
com que o tempo real para descoberta
de novos horizontes seja mais curto, o
que o leva a viver mais intensamente,
pois o tempo urge. O aumento desgo-
vernado de informação proveniente do
meio externo e a constante propulsão
interior característica da fase são dois
fatores que tornam a vida dos adoles-
centes mais complexa e atribulada. Eles
são bombardeados por inúmeras possi-
bilidades e o resultado é uma transfor-
mação rápida e às vezes inconsistente
de valores internos e externos.

Sob o ponto de vista evolutivo e
adaptativo, o amadurecimento dos cir-
cuitos da rede neural permite que o ado-
lescente dê início às operações formais,
de acordo com a teoria psicológica de
Jean Piaget. É então possível se libertar
do empirismo e raciocinar com hipóte-
ses meramente abstratas. Ao se libertar
do modelo exclusivamente motor (ten-
tativa e erro), dispensando a realização
dos atos e resolvendo o problema com
base em hipóteses, chega-se a resultados
mais eficazes e rápidos. O adolescente se
liberta do espaço e ganha tempo, o que
melhora sua adaptação e o prepara para
inserção no mundo de regras e valores
dos adultos. Mas esse processo, bem
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como a adolescência como um todo, é
gradual e cheio de percalços.

Francisco Assumpção Jr., em Psicopa-
tologia Evolutiva (2008), afirma que, por
ser um animal gregário, o homem desen-
volve modelos, de regras cada vez mais
complexas e abstratas, visando o seu me-
lhor funcionamento grupai. Quando passa
a utilizar o pensamento formal, o indiví-
duo insere-se em um mundo simbólico já
estruturado anteriormente (regras sociais
e culturais), desvelando o significado dos
seres e objetos que o rodeiam. Desse ponto
em diante, procura estabelecer um projeto
que justifique sua existência, minimizan-
do seu confronto com a morte e a finitude.
Estrutura-se assim um animal ético e reli-
gioso, que enfrenta e dá significado pesso-
al à sua vida e à sua morte, escapando do
modelo meramente biológico predetermi-
nado geneticamente, para entrar em um
modelo histórico e social.

De olhos bem fechados
Outra característica marcante da ado-

lescência em relação ao desenvolvimento
psicobiológico é a distorção da percepção
da realidade. Isso se manifesta em compor-
tamentos conflituosos, marcados ora pela
teimosia, rebeldia, pelo excesso de fanta-
sia e, em alguns casos, por pensamentos
antissociais a ponto de violentar-se a si
mesmo e agredir os outros. Em graus va-
riáveis e ainda dentro da "normalidade", o
adolescente pode se "machucar", inclusive
por meio de formas até certo ponto social-
mente aceitas, como por meio de piercings
e alargadores de lobos da orelha, até por
exposição intencional a situações de risco
ou mesmo por automutilação.

A explicação para esses fatos, de acor-
do com correntes biológicas, está relacio-
nada ao amadurecimento neurobiológico
dos neurônios, ao processo de mieliniza-
ção, ampliação da rede neuroquímica com
produção irregular de neurotransmisso-
res e, entre outros fatores, ação de hor-
mônios sexuais no sistema nervoso cen-
tral. Na prática, a tormenta química se
traduz por comportamentos semelhantes
aos observados em quadros delirantes e
psicóticos, guardadas as devidas propor-
ções, obviamente.

A menina se apaixona pelo galã da no-
vela das 8. E acredita que vai namorar com
ele. O menino quer um carro. E acredita

que, veloz e furioso, conquistará corações
e o mundo. Não é psicose. Não é doença.
É adolescência. É pensamento mágico, de
quem guarda fantasias pueris, de quem
começa a entrar em contato de fato com
o mundo adulto e não tem estrutura cere-
bral formada para lidar com isso.

Teóricos de correntes psicodinâmicas
acreditam que a necessidade de ruptu-
ra com a dinâmica e com os vínculos fa-
miliares provoca vivências de separação
permeadas pela projeção de fantasias do
adolescente, que não pondera a realidade
como ela se apresenta. Por outro lado, te-
óricos cognitivistas afirmam que a aqui-
sição do pensamento formal depende da
repetição obsessiva de experiências que
ocorrem na pré-puberdade para constru-
ção do pensamento abstrato e elaboração
de teorias não baseadas no empirismo. O
período de transição entre uma modalida-
de de pensamento (concreto pré-formal)

Obra da artista cubana
Ana Mendieta: "A

consciência do eu abrange
o psíquico e também o
corpo. É um entrelace

psicossomático"
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"Dormir é necessário
para regulação hormonal

do adolescente, mas
faz com que o tempo
real para descoberta
de novos horizontes

seja mais curto"

e outra (pensamento formal) é marcado
pela fixação em idéias sob um único ponto
de vista, plano e pouco flexível, que é o do
próprio indivíduo.

A noção de causa, efeito e conseqüên-
cia no adolescente é muito concreta. Os
fatores mencionados, biológicos e psicodi-
nâmicos, são os responsáveis por isso. A
capacidade de generalização do conheci-
mento que se inicia com a noção de con-
servação de massa (Piaget), que acontece
de 6 a 7 anos, ainda é restrita a fatos con-
cretos. Há dificuldade de generalização
até mesmo por semelhança. Experiências
próprias ou mesmo alheias são de pouca
valia. "Meu pai traficava e foi morto. Co-
migo, não vai acontecer nada."

Punks de periferia e de butique
Como vimos, a autopercepção do sujei-

to adolescente e a percepção da realidade
concreta e conceituai podem ser conside-
radas planas, univertentes e até mesmo
distorcidas. A associação desses fatores
com o crescimento físico desproporcional
e o rompimento com valores familiares
levam à construção de uma estética mui-
to peculiar na adolescência. Os conceitos
de beleza e de feiúra são desenhados sob
novos valores, que buscam no social seus
modelos. São as chamadas tribos.

Os que gostam de esporte se agregam.
Assim como os estudiosos, os músicos, as
ricas, as tímidas, os gordos, as magras e
por aí vai. De forma tão plural como são
as pessoas. Até os "excluídos" buscam
identificação e formam sua própria tribo.
O adolescente se percebe diferente e busca

entendimento ou "normalização" de sua
estética peculiar nos pares.

Ao contrário do que se poderia pensar,
essa estética adolescente, aliada ao físico e aos
movimentos desajeitados próprios dessa fase,
acaba por destacá-los como grupo em nossa
sociedade. Em um país como o Brasil, povo-
ado por jovens, os adolescentes tornam-se
uma massa de grande valor mercadológico.
Em culturas capitalistas de consumo, os va-
lores do grupo suplantam os valores indivi-
duais, colocando o adolescente em posição de
objeto que consome, uma vez que sua aspira-
ção máxima de sujeito é a de pertencer a uma
tribo e ter algo, ao invés de ser alguém.

Inicia-se na adolescência a maturação
da capacidade de escolha. O livre arbítrio,
dá ao ser humano liberdade, indissolúvel
da responsabilidade pelos próprios atos.
Trata-se de escolhas responsáveis, o que
implica conhecer o custo e o benefício do
caminho a ser seguido. No sentido filosó-
fico existencialista, a liberdade é bônus,
mas tem seu preço.

A criança que é bem instruída a fazer
escolhas responsáveis será um adolescen-
te com mais condição de optar. A questão
vai além de apenas distinguir o certo do
errado e escolher entre ambos. Trata-se
de conseguir fazer escolhas. Por exemplo,
tomar decisão quanto ao futuro profissio-
nal. Não é questão de valor somente. É
questão de optar por algum caminho. Um
cérebro tumultuado biologicamente, em
meio a vivências quase tão confusas, pode
passar por dificuldades e as tomadas de
decisão podem ser difíceis, dolorosas ou
inadequadas.

© Ana Teixeira. Reprodução
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Adolescer é mudar. O cérebro muda. O
comportamento e as relações mudam. Tudo
muda, embora o crescimento físico e a matu-
ridade sexual sejam os aspectos cardinais no
processo da puberdade. É na adolescência
que se completa a construção do gênero, de
forma bem mais expressiva que o corte de
cabelo ou a cor das roupas das crianças. É na
adolescência que se estabelece a capacidade
reprodutiva, que possibilitará o cumprimen-
to do mito de crescer e se multiplicar.

Nas meninas, as mamas se desenvol-
vem. Ao fim do processo, estão prontas
para cumprir o papel arquetípico da alma
feminina de nutrir e acolher. Nos meninos,
a voz se modifica. Torna-se, ao final, mais
grave. Tom necessário para quem quer
se impor e ser ouvido. Evento demorado,
pois o adolescente convive com a voz bi-
tonal e ambivalente por um bom tempo.
Ademais, depois do crescimento testicu-
lar, o falo cresce. Como cresce a pulsão de
inseminar, prover e ter poder.

À medida que o processo avança, útero
e ovários amadurecem. Vem a menarca, a
primeira menstruação. As meninas cumpri-
rão o destino das filhas de Eva, sangrando
mensalmente e tendo a consciência de que
com dor darão seus filhos à luz. E os meni-
nos ganham massa muscular e desenvolvem
glândulas sudoríparas, para em breve come-
rem o seu pão com o suor de seu rosto, como

também determina o mito bíblico.
A adolescência pode ser comparada ao

mito da expulsão do paraíso. Os meninos e
as meninas passam a ter vergonha de seus
corpos. Terão de descobrir quem são, tornar-
se independentes e buscar o seu caminho.
Adquirem consciência que ao pó retornarão.
Tornam-se homens e mulheres que sentirão
saudade do paraíso. Tudo isso por provar do
fruto proibido, que é perder a inocência, abrir
os olhos e conhecer o bem e o mal.

Há sangue. Há suor. Mas há lágrimas?
O desafio da transformação na adolescência
é doloroso? Do ponto de vista físico, pode-se
dizer que praticamente não há dor. Exceto
por discreto desconforto nos brotos mamá-
rios e outras questões menores, a puberda-
de não dói. Mas quanto aos demais tipos de
dor, é melhor perguntar a Adão e Eva se
doeu a expulsão do paraíso. Ou perguntar às
borboletas, assim como às mariposas, como
é sair do casulo. Cada qual sabe da delícia e
da dor da própria transformação.

Patrícia Gouveia Ferraz é psiquiatra da infância e
adolescência e doutora em Psiquiatria pela FMUSP.
É diretora técnica do serviço de neuropsiquiatria do
Hospital Infantil Cândido Fontoura da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo.

Cezar Kozak Simaan é médico e professor de
Clínica Médica e Reumatologia da Faculdade de
Medicina da UnB. É mestre em Imunologia e
Genética Aplicadas pela UnB.

"O adolescente se

percebe diferente e

busca entendimento ou

"normalização" de

sua estética peculiar

nos pares."
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