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COMO LIDAR COM A ADOLESCÊNCIA  
A Adolescência é das fases mais complicadas da vida de uma pessoa. Fase de muitas, 

grandes e rápidas mudanças. Os próprios adolescentes não sabem muitas vezes como reagir 
a estas mudanças e os pais também ficam muito confusos. Aqui ficam algumas dicas para 
encarar melhor um período que é de mudança mas não necessariamente de crise.  

Mudanças  corporais  –  é 
importante compreenderes que toda 
a gente passa por isso, se algumas 
alterações não são do teu agrado, 
lembra-te que ninguém é perfeito. 
Aprende a gostar de ti como és, se 
tens um nariz feio, os olhos podem 
ser bonitos, e o mais importante é 
como nós somos por dentro... 
algumas coisas podem mudar, o mais 
importante é que tu te sintas bem, 
desabafa com os outros, faz outras 
coisas que te distraiam, valoriza-te 
de outra  forma. 

Amizade – os amigos são muito 
importantes em qualquer altura, mas 
sobretudo na adolescência. É sempre 
bom saber que podes contar com 
alguém para te divertires ou para 
desabafares quando algo corre mal, 
quando tens problemas na escola, 
com os teus pais ou com o(a) 
namorado(a). Contudo, mesmo entre 
amigos, por vezes, também há 
zangas. Na adolescência, as pessoas 
sofrem tantas mudanças, físicas e 
psicológicas, que podem afectar as 
relações com as outras pessoas. Os 
adolescentes mudam em alturas  e 
de forma diferente, começam a ter 
outros gostos, outros 
interesses e a vestir-se de 
outra forma, por isso, por 
vezes reparam que já não 
têm afinidades com os 
amigos e surgem os 
conflitos. Na infância, é 
fácil fazer amigos, pois 
não há partilha de 
sentimentos, opiniões, o 
que aproxima as crianças são as 
actividades que têm em comum. À 
medida que vão crescendo, as 
pessoas vão mudando os seus gostos 
e os amigos nem sempre continuam 

a gostar das mesmas actividades. As 
actividades de que antes gostavas, 
começam, agora, a 
parecer-te infantis ou 
chatas, o que faz com 
que te comeces a 
separar dos teus 
amigos. Para evitar 
conf l i tos ,  deves 
tentar falar com eles 
e, juntos, pensarem 
em actividades de 
interesse, para todos.  

Grupos – é bom ter um grupo de 
pessoas com os mesmos gostos, os 
mesmos interesses. É preferível ter 
um grupo do que andar sozinho, mas 
é importante que cada um tenha a 
sua opinião, que a sua opinião seja 
respeitada. ATENÇÃO: não deves 
fazer nada que não queiras só 
porque os teus amigos ou o(a) 
namorado(a) querem, deves decidir 
em consciência e como tu aches que 
é melhor. Se o teu grupo quer que tu 
faças o que não achas correcto, 
deves manter a tua posição; se 
deixarem de ser teus amigos por 
isso, não estão a respeitar-te. Nesse 
caso, é melhor procurar novos 

amigos, há sempre 
pessoas com outros 
interesses com quem te 
poderás dar melhor, ter 
vários amigos é bom, 
podes ouvir opiniões 
diferentes e falar sobre 
outras coisas.  

Faz o que achares 

melhor e não o que os 

outros dizem – por vezes, parece-te 
que tens que fazer certas coisas de 
que não gostas ou com as quais não 
concordas, por exemplo, vestires-te 
como os outros se vestem para não 

seres diferente ou para não te 
gozarem. Se gostares da forma como 

os teus colegas se vestem, 
tudo bem, mas não te 
vistas de uma determinada 
maneira só porque eles se 
vestem assim, pois não te 
sentirás feliz, os outros têm 
que nos aceitar, tal como 
nós somos. 

Comunica com os adultos – 
por vezes, pode parecer 

que os adultos nunca te entenderão, 
mas podem entender, não só pela 
experiência que têm, mas por eles 
próprios já terem sido adolescentes, 
podem ajudar-te a perceber o que se 
está a passar contigo e ajudar-te a 
ultrapassar as diferentes situações. 
Por outro lado, falando com os 
adultos, exprimindo as tuas opiniões, 
ganhas o respeito que queres e 
consegues alguns compromissos. 
Lembra-te que os teus pais também 
têm que se ajustar aos “novos” 
filhos, é difícil para eles deixar de 
tomar conta dos filhos, mostra-lhes 
que já és crescidinho(a) e que já 
consegues tomar algumas decisões. 

Qualquer dúvida ou medo que 

tenhas se não tiveres ninguém com 

quem conversar podes sempre 

dirigir-te ao Serviço de Psicologia 

ou enviar um e-mail para: 

psirainha@gmail.com.  
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