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Não é a presença, a ausência, a qualidade 
ou mesmo o nível de ansiedade que enseja 
previsões sobre saúde ou doença mental; o 
que é relevante a esse respeito é apenas a 
capacidade de lidar com a ansiedade. Nesse 
ponto, as diferenças entre um indivíduo e 
outro são muito grandes e as chances de 
se manter o equilíbrio mental variam em 
conformidade.

As crianças cujas perspectivas de saúde 
mental são melhores são aquelas que lidam 
com as mesmas situações perigosas de forma 
ativa, usando recursos como percepção inte-
lectual, raciocínio lógico, modificação das  
circunstâncias externas mediante destreza, 
em vez de fuga. 

– Anna Freud (1965)



PREFÁCIO
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Em uma fria tarde de segunda-feira, em novembro, eu 
estava em uma sessão psicoterápica de emergência com 
a Érica, uma aluna da sétima série que eu atendia de 

forma intermitente há alguns anos, e Janet, sua preocupa-
díssima mãe. Janet telefonara para meu consultório naquela 
mesma manhã, quando Érica, dominada por uma extrema 
ansiedade, havia se recusado a ir para a escola.

“Érica teve uma semana difícil”, explicou Janet ao tele-
fone, “por causa de um grande projeto em grupo, uma peça 
de cunho social com estreia marcada para breve que saiu 
dos trilhos”.

Ela acrescentou que sua filha não tomava café da manhã 
há duas semanas, pois acordava com dores na barriga que só 
melhoravam na metade do dia. Então, em meio às lágrimas 
– que eu conseguia escutar ao telefone –, Janet acrescentou: 
“Não consigo acreditar que ela não foi à escola hoje, mas 
não encontrei um jeito de fazer com que ela fosse. Quando 
eu disse que a levaria de carro, que ela não precisaria ir de 
ônibus, ela me olhou como se eu estivesse lhe oferecendo 
uma carona até um pelotão de fuzilamento”.
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Sentindo-me realmente preocupada, perguntei: “Vocês 
podem vir aqui hoje?”.

“Sim, temos que ir”, disse Janet. “Ela precisa conseguir 
ir à escola. Eu tenho uma reunião hoje à tarde que não 
posso faltar. Podemos ir depois?”

“Claro! E não se preocupe”, afirmei com sinceridade, 
“vamos resolver isso. Vamos chegar ao fundo do que está 
ocorrendo”.

Alguma coisa mudou. A ansiedade sempre fez parte da 
vida – e do crescimento –, mas nos últimos anos, para jovens 
como Érica e tantas outras, parece ter saído do controle. Sou 
psicóloga há mais de duas décadas e ao longo desse período 
tenho observado um aumento de tensão nas garotas, tanto 
no meu consultório quanto em minhas pesquisas. Também 
tomei conhecimento das crescentes pressões sentidas pelas 
jovens, pois passo parte da semana numa escola para meni-
nas em minha comunidade e viajo para conversar com gru-
pos de alunas nos Estados Unidos e no mundo inteiro.

No trabalho, posso fazer observações e aprender com as 
garotas de muitas formas; e quando estou em casa, dispo-
nho de mais uma perspectiva sobre elas, já que tenho duas 
filhas. As meninas são o meu mundo e, quando não estou 
com elas, estou sempre conversando sobre elas com pro-
fessores, pediatras e colegas psicólogos. Nos últimos anos, 
meus colegas e eu passamos cada vez mais tempo discu-
tindo o grande número de mulheres, jovens e mulheres sub-
jugadas pelo estresse ou extremamente ansiosas que temos 
encontrado. E conversamos sobre como nem sempre as coi-
sas foram assim.

De modo alarmante, o que observamos todos os dias, 
intimamente, em uma escala pessoal, é confirmado por 
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pesquisas abrangentes. Um recente relatório da Associação 
Americana de Psicologia revelou que a adolescência já 
não pode ser considerada um período exuberante da vida, 
repleto de experiências despreocupadas. Exceto durante as 
férias, os adolescentes de hoje, pela primeira vez, sentem-se 
mais estressados que seus pais. Vivenciam também sintomas 
emocionais e físicos de tensão crônica, como irritabilidade 
e fadiga, em níveis que geralmente só víamos em adultos. 
Estudos também nos informam que o número de adolescen-
tes que relatam estar sofrendo de problemas emocionais e se 
sentem extremamente ansiosos está aumentando. Mas essas 
tendências não afetam igualmente nossos filhos e filha… 
São as meninas que sofrem mais.

Como relatórios após relatórios confirmam, as garotas 
têm mais probabilidades que os garotos de serem afetadas 
por sentimentos de estresse e tensão psicológica. Um estudo 
recente revelou que 31% das meninas e mulheres jovens 
apresentam sintomas de ansiedade, em comparação a 13% 
dos meninos e homens jovens. Estudos nos revelam que, em 
comparação aos garotos, as garotas sentem mais pressão 
e apresentam mais sintomas de tensão psicológica, como 
fadiga e variações no apetite. As jovens também são mais 
propensas a vivenciar as emoções frequentemente associadas 
à ansiedade. Um estudo revelou que o número de adolescen-
tes do sexo feminino que declararam que frequentemente se 
sentem nervosas, preocupadas ou temerosas aumentou em 
55% entre 2009 e 2014, enquanto permaneceu inalterado 
em relação aos adolescentes do sexo masculino no mesmo 
período. Um estudo diferente revelou que sentimentos de 
ansiedade estão se tornando mais prevalentes entre todos 
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os jovens, mas crescem a um ritmo mais acelerado entre as 
garotas.

Essas diferentes tendências em cada gênero verificadas 
no tocante à ansiedade são espelhadas também nas taxas 
ascendentes de depressão – um diagnóstico que pode ser-
vir como uma medição aproximada do estresse psicológico 
como um todo. Entre 2005 e 2014, o percentual de garo-
tas adolescentes com depressão aumentou de 13 para 17. 
Para os rapazes, o mesmo percentual aumentou de 5 para 6. 
Embora seja detestável verificar o aumento do sofrimento 
emocional entre nossas filhas e nossos filhos, devemos pres-
tar atenção ao fato de que as meninas entre doze e dezessete 
anos têm três vezes mais probabilidades do que os meninos 
de sofrerem de depressão.

O desequilíbrio nos sintomas de estresse entre os gêne-
ros, que se inicia no Ensino Fundamental, não se encerra 
com a formatura no Ensino Médio. A American College 
Health Association – Associação para a Promoção da Saúde 
no Ensino Superior – revelou que as universitárias tinham 
uma probabilidade 43% maior de relatar sentimentos de 
ansiedade do que seus colegas do sexo masculino. Em com-
paração aos universitários, também se sentiam mais exaus-
tas e prostradas, e vivenciavam níveis mais altos de estresse 
generalizado.

Quando profissionais de saúde mental ouvem e leem 
estatísticas como essas, entramos em estado de alerta. A par-
tir daí, costumamos adotar uma postura apropriadamente 
cética e conjecturamos se de fato tem ocorrido uma drástica 
mudança no número de garotas que se sentem levadas a 
seus limites, ou se apenas estamos nos tornando melhores 
na detecção de problemas que sempre estiveram presentes. 
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Pesquisadores que estudam essas questões nos informam 
que nós não descobrimos, simplesmente, uma crise que 
ignorávamos há muito tempo; os indícios disponíveis dão 
conta de que, na verdade, estamos presenciando algo novo. 
As pesquisas não indicam que as meninas estão mais dis-
postas a nos contar que estão sofrendo do que estavam no 
passado. Na verdade, a situação para elas parece, de fato, 
ter se tornado pior.

Especialistas enumeram possíveis explicações para essa 
emergente epidemia de garotas nervosas. Estudos demons-
tram que as meninas têm mais probabilidades que os meni-
nos de se preocuparem com seu desempenho na escola. 
Embora não seja novidade alguma que nossas filhas se 
esforçam para corresponder às expectativas dos adultos, 
eu agora recebo regularmente relatos sobre meninas que 
têm tanto medo de decepcionar seus professores, que dei-
xam de dormir para fazer trabalhos suplementares, a fim 
de obter pontos dos quais não necessitam. As pesquisas nos 
dizem também que nossas filhas, mais que nossos filhos, 
preocupam-se com a aparência. Embora as adolescentes 
tenham sempre vivenciado momentos de grande ansiedade 
no tocante a seu aspecto físico, estamos criando a primeira 
geração que pode, e frequentemente o faz, dedicar horas a 
selecionar e postar selfies na esperança de obter uma ava-
lanche de likes. Estudos também sugerem que as garotas 
têm mais probabilidades que os garotos de não só sofrer 
assédio virtual como também de se sentirem mortificadas 
com o sofrimento emocional provocado por seus pares.

Há também fatores sexuais que se aplicam exclusiva-
mente a meninas. Nossas filhas atingem a puberdade antes 
de nossos filhos, e a idade da puberdade para as garotas 
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continua a cair. Já não é inusitado ver uma menina do quinto 
ano do Ensino Fundamental exibindo um corpo de mulher 
adulta. Para piorar a situação, as garotas desenvolvem seus 
corpos ao mesmo tempo em que são inundadas por imagens 
cuja forte e distinta mensagem é a de que as mulheres são 
valorizadas principalmente por seu apelo sexual. E para tor-
nar as coisas ainda piores, conteúdos mercadológicos distri-
buídos amplamente muitas vezes exploram meninas novas 
– pensem em comerciais com uma conotação de “colegial 
travessa” –, ou se dirigem a elas como consumidoras, em 
anúncios de exíguos biquínis destinados a crianças de sete 
a dez anos. Em anos anteriores, tais imagens eram pelo 
menos restritas à mídia convencional. Hoje, é possível que 
as meninas se deparem com uma provocante selfie postada 
no Instagram por uma colega do sexto ano.

As explicações correntes sobre os motivos pelos quais 
as garotas se sentem mais pressionadas que os garotos são 
úteis, ainda que não totalmente surpreendentes. Mas conhe-
cer algumas das dificuldades específicas que as meninas 
encontram não é o mesmo que saber o que podemos fazer 
para enfrentá-las.

Se você está lendo este livro, provavelmente já tentou 
de diversos modos ajudar sua filha – ou alguma garota 
com que conviva – a sentir-se menos ansiosa e mais ale-
gre. Você lhe garantiu que ela deveria se preocupar menos 
com a nota que tirou no último teste e fazer o possível para 
ignorar perniciosas conversas on-line. Você já lhe disse que 
ela é linda ou que a aparência não é importante. (Muitos 
pais amorosos, inclusive eu, já disseram ambas as coisas!) 
Você a ensinou a questionar e criticar mensagens culturais 
com sugestões de que o valor de uma garota reside em sua 
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aparência, e se esforçou ao máximo para limitar o tempo 
que ela passa postando ou examinando imagens digitais. 
Ainda assim, apesar de seus melhores esforços, você pode 
estar criando uma garota absolutamente maravilhosa que 
passa tempo demais sentindo-se nervosa ou infeliz.

Este livro examina as forças que desgastam os nervos 
das meninas e sugere como podemos ajudar nossas filhas a 
sentirem-se mais à vontade. Descreverei o que aprendi com 
as crescentes pesquisas, com minhas clientes de psicoterapia, 
com meus colegas, com as estudantes e com minhas pró-
prias filhas sobre as medidas que podemos tomar para pro-
teger as jovens do estresse e da ansiedade de efeitos tóxicos. 
Às vezes, ilustro minhas ideias com exemplos do meu traba-
lho, mas alterando detalhes identificadores; em alguns casos 
fiz combinações, de forma a preservar a confidencialidade  
daquelas pessoas que se abriram comigo.

Estresse e ansiedade começará apresentando a compreen-
são do que essas palavras do título significam. A partir daí, 
considerará como a tensão se expressa nas múltiplas facetas 
da vida das meninas, examinando, capítulo por capítulo, as 
dificuldades que invariavelmente surgem para nossas filhas 
em sua vida doméstica, em suas interações com outras garo-
tas, em seus relacionamentos com garotos, em seus papéis 
como estudantes e em sua participação na cultura, de modo 
geral. Como pais, podemos querer remover do caminho 
de nossas filhas qualquer fonte de desconforto, mas real-
mente não existem rotas livres de estresse desde a infância 
até a idade adulta; mesmo se conseguíssemos encontrá-las, 
isso não ajudaria nossas filhas a longo prazo. De qualquer 
forma, é muito mais fácil mantermos uma atitude relaxada 
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no tocante aos elementos de estresse que aguardam nossas 
filhas se soubermos o que esperar.

Antecipar as dificuldades que nossas meninas encontra-
rão nos permitirá reagir de forma mais eficaz quando elas 
estiverem angustiadas. E o modo como reagimos às aflições e 
aos temores de uma garota tem muita importância. Todas as 
vezes que sua filha ralou o joelho, quando era criança, ela pri-
meiro olhou para o joelho e depois para seu rosto. Caso você  
permanecesse tranquila, ela se sentiria melhor. Caso você a 
pegasse no colo e corresse até um ambulatório, ela se senti-
ria desnecessariamente aterrorizada. Reagir de modo alar-
mante a dificuldades normais pode torná-las piores e até 
contribuir para um aumento do nível de estresse e ansiedade 
da garota. Tendo isso em mente, Estresse e ansiedade não 
se limitará a listar as preocupações com que se deparam as 
meninas e as jovens; também oferecerá estratégias para aju-
dar você a tranquilizar sua filha, nos dias em que ela tiver a 
sensação de que está desmoronando, e ajudá-la a se arranjar 
sozinha quando estiver pronta.

Muitos dos fatores de estresse que aparecem durante o 
crescimento são antigos, enquanto outros são novos, como 
a onipresença da tecnologia digital e o cada vez mais difícil 
processo de admissão nas universidades. Analisaremos como 
os pais podem ajudar suas filhas a lidarem efetivamente 
tanto com os velhos quanto com os novos desafios. Este livro 
deverá ajudar sua filha a se sentir menos ansiosa, mas não 
pode ocupar o lugar de um tratamento contra um transtorno 
psicológico diagnosticável. Se sua filha já sofre de uma ansie-
dade incapacitante, você deverá consultar o médico dela ou 
um clínico de saúde mental licenciado sobre opções de trata-
mento que fizerem mais sentido para o caso dela.


