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ü 1. Um temperamento tranquilo é um superpoder 

secreto.

ü 2. Existe uma palavra para descrever as “pessoas que 

passam muito tempo fechadas em si”: pensadores.

ü 3. A maioria das grandes ideias nasce da solidão.

ü 4. Você é capaz de se expandir como um elástico. 

Pode fazer tudo que um extrovertido faz, inclusive 

ser o centro das atenções. Sempre haverá tempo 

para ficar quieto depois.

ü 5. Mesmo que precise se expandir de vez em quando, 

deve voltar a ser você mesmo ao final.

UM MANIFESTO 



PELOS QUIETOS
ü 6. Dois ou três amigos íntimos valem mais do que 100 

conhecidos (embora os conhecidos também sejam 

legais).

ü 7. Introvertidos e extrovertidos são yin e yang – 

gostamos e precisamos uns dos outros.

ü 8. Não há problema em atravessar a rua para evitar 

conversa fiada.

ü 9. Para liderar, você não precisa ser líder de torcida. 

Pergunte ao Mahatma Gandhi.

ü 10. E, por falar em Gandhi, foi ele quem disse: “Com 

gentileza é possível sacudir o mundo.”
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INTRODUÇÃO

“Por que você está tão quieta?”

Amigos, professores, conhecidos e até pessoas que mal co-

nheço já me fizeram essa pergunta. Quase todos têm boas intenções. 

Querem saber se estou bem ou se há alguma razão para eu estar no 

meu canto. Alguns perguntam de um jeito que dá a entender que 

acham estranho eu ficar em silêncio por um tempo.

Nem sempre tenho uma resposta simples e direta para essa per-

gunta. De vez em quando fico calada porque estou pensando ou ob-

servando alguma coisa. Às vezes estou mais empenhada em ouvir 

do que em falar. No entanto, quase sempre estou quieta porque sou 

assim mesmo. Quieta.

Na escola, “sociável” sempre pareceu ser o maior elogio que al-

guém podia receber. Nas aulas, era frequente os professores pedirem 

que eu falasse mais. Nas festas da escola, eu ia para a pista de dança 

com meus amigos, mas, se dependesse de mim, simplesmente pas-

saríamos o tempo juntos na casa de alguém. Na faculdade, frequen-

tava festas barulhentas e abarrotadas de gente, mas não conseguia 

me livrar da sensação de que estaria mais feliz jantando com um ou 

dois amigos e indo ao cinema. No entanto, nunca me queixei disso. 

Achava que devia fazer essas coisas para ser considerada “normal”.

Com o passar do tempo, construí uma rede pequena, mas sólida, 

de amigos íntimos e colegas mais chegados. Nunca me importei com 
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o nível de popularidade deles, o que significa que alguns de meus 

amigos eram “descolados” e outros, nem um pouco. Como sempre 

gostei de ter conversas íntimas, minhas amizades foram construí-

das com base na confiança recíproca, no prazer proporcionado pela 

companhia uns dos outros e no amor. Tinham pouco a ver com 

panelinhas ou disputas de popularidade. 

As pessoas começaram a me elogiar por minhas perguntas pers-

picazes, meu pensamento independente e minha serenidade ao li-

dar com situações tensas. Cumprimentavam-me por fazer reflexões 

profundas e por ser uma ótima ouvinte. Também começaram a me 

escutar. Notaram que, quando eu falava, era porque tinha algo sensa-

to a dizer, fruto de uma reflexão. E, quando ingressei no mercado de 

trabalho, as pessoas arrojadas e francas que antes haviam me intimi-

dado começaram a me oferecer empregos.

Com o tempo, fui percebendo que meu jeito tranquilo de lidar 

com a vida tinha sido desde sempre um grande poder. Foi uma ferra-

menta que eu simplesmente precisei aprender a usar. Olhei em volta 

e vi que muitas das grandes contribuições feitas ao mundo – do com-

putador Apple a alguns livros infantis que influenciaram gerações 

– tinham sido obra de introvertidos, que as criaram exatamente por 

terem um temperamento tranquilo, e não apesar disso. 

Reuni minhas ideias num livro para adultos chamado O poder dos 

quietos – Como os tímidos e introvertidos podem mudar um mundo 

que não para de falar. Ele entrou na lista dos mais vendidos do The 

New York Times, permaneceu nela durante anos e foi traduzido para 

40 idiomas. Milhares de pessoas me disseram que esta ideia simples 

– a de que, se usado corretamente, seu jeito discreto pode ser uma 

grande força – mudou sua vida. O livro as tocou de um modo que eu 

nem poderia ter imaginado.

Em pouco tempo eu estava fazendo coisas que me pareciam im-

possíveis quando era mais jovem. Quando estava no segundo ciclo 

do ensino fundamental, por exemplo, eu tinha pavor de falar em pú-

blico. Não conseguia dormir na véspera de apresentar um resumo de 
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um livro. Uma vez, fiquei tão desconcertada que travei diante de todo 

mundo e não consegui sequer abrir a boca. Hoje, como defensora 

dos quietos, apareço em telas do mundo inteiro e faço palestras dian-

te de milhares de pessoas. Fiz uma TED Talk sobre introversão que se 

tornou uma das mais vistas de todos os tempos, com muitos milhões 

de visualizações. (“TED” significa tecnologia, entretenimento e de-

sign e é o nome de uma organização que promove conferências em 

que as pessoas compartilham ideias relevantes.)

Inspirada por essas experiências, ajudei a fundar a Quiet Revolu-

tion, empresa que tem como missão capacitar introvertidos de todas 

as idades. Quero que nós, os quietos, sintamos que podemos ser nós 

mesmos em qualquer lugar – na escola, no trabalho e na sociedade 

em geral. A Quiet Revolution defende a mudança e promove a voz 

dos introvertidos. O movimento é de inclusão – qualquer um pode 

participar, seja quieto ou sociável. (Você pode conhecer mais sobre o 

projeto no site Quietrev.com, em inglês.)

É comum as pessoas me perguntarem se me tornei extrovertida, 

agora que fico tão à vontade falando em público e aparecendo na 

mídia. A verdade, porém, é que não mudei nenhum aspecto funda-

mental meu ao longo dos anos. Às vezes ainda sinto timidez. E adoro 

meu lado introvertido e reflexivo. Abracei o poder dos quietos – e 

você também pode fazer isso.

Muitos dos meus leitores dizem que gostariam de ter ouvido falar 

da Quiet Revolution quando jovens – ou quando se tornaram pais e 

precisaram criar filhos introvertidos. Também soube que alguns jo-

vens inspiradores gostariam que houvesse uma versão de O poder dos 

quietos só para eles.

É aí que entra este livro.

AFINAL, O QUE É UM INTROVERTIDO?

Existe um termo psicológico para definir pessoas como eu. Somos 

chamados de introvertidos – e não existe uma forma única de nos 
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descrever. Gostamos da companhia dos outros, mas também de fi-

car sozinhos. Podemos ter grandes habilidades sociais e, ao mesmo 

tempo, ser reservados. Somos observadores. Ouvimos mais do que 

falamos. Ser introvertido tem a ver com possuir uma vida interior 

profunda e considerá-la importante.

Se o introvertido é alguém que olha para dentro, o extrovertido 

é justamente o contrário: ele se realiza em grupo e tira energia da 

companhia dos outros.

Ainda que você não seja uma pessoa introvertida, é provável que 

haja alguns de nós na sua família ou no seu círculo de amizades. 

Entre um terço e metade das pessoas é introvertida. Às vezes é fácil 

nos identificar. Somos aqueles que ficam encolhidos no sofá, com 

um livro ou um tablet nas mãos, e não cercados de pessoas. Nas fes-

tas, você provavelmente nos encontrará conversando com um grupo 

pequeno de amigos – e não dançando em cima da mesa. Na sala de 

aula, às vezes desviamos o rosto quando o professor procura volun-

tários. Estamos prestando atenção, mas preferimos acompanhar a 

aula quietos e contribuir quando estivermos prontos.

Em outras situações, nós, introvertidos, somos muito hábeis em 

esconder nossa verdadeira natureza. Conseguimos passar desperce-

bidos na sala de aula e no refeitório da escola, parecendo agir com 

desinibição, quando, no fundo, mal podemos esperar para fugir da 

multidão e passar um tempo sozinhos. Desde que publiquei o livro, 

fiquei admirada com o número de pessoas aparentemente extro-

vertidas – inclusive atores, políticos, empresários e atletas – que me 

“confessaram” ser introvertidas.

Ser introvertido não significa necessariamente ser tímido. É im-

portante fazer essa distinção. Os introvertidos podem ser tímidos, 

claro, mas também existe o extrovertido tímido. A timidez pode ser 

semelhante à introversão – faz as pessoas parecerem quietas e reser-

vadas. Assim como a introversão, a timidez é complexa e tem diversas 

camadas. Pode surgir do nervosismo ou da insegurança provocada 

pela vontade de ser aceito pelos outros. Pode surgir do medo de co-
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meter erros. Na sala de aula, é possível que o aluno tímido não le-

vante a mão por medo de dar a resposta errada e sentir vergonha. E 

a menina introvertida sentada ao lado dele também pode manter a 

mão abaixada, mas por motivos diferentes. Talvez ela não sinta ne-

cessidade de contribuir. Ou talvez esteja ocupada demais para falar 

enquanto escuta e processa as informações. 

Tal como a introversão, a timidez tem suas vantagens. Estudos 

mostram que as crianças tímidas tendem a construir amizades leais 

e a ser conscientes, empáticas e criativas. Tanto os tímidos quanto os 

introvertidos são excelentes ouvintes, e é pela escuta que costuma-

mos amadurecer e desenvolver a capacidade de observar e aprender.

Este livro é sobre a introversão e a timidez – e sobre suas vanta-

gens. Sou uma pessoa introvertida e naturalmente tímida (embora, 

com o tempo, tenha passado a sentir menos timidez). Mas talvez vo-

cê seja apenas uma coisa ou outra. Tire proveito das partes do livro 

que se aplicarem a você e não se preocupe com o resto.

VOCÊ É INTROVERTIDO, EXTROVERTIDO  

OU AMBIVERTIDO?

A psicologia é o estudo do comportamento humano e da mente 

humana e de suas funções. É claro que a mente de cada pessoa tem 

suas conexões especiais, mas todas seguem mais ou menos a mesma 

estrutura e todos temos muita coisa em comum. Carl Jung, reno-

mado psicólogo do século XX, introduziu os termos “introvertido” 

e “extrovertido” para descrever diferentes tipos de personalidade. O 

próprio Jung era introvertido e foi o primeiro a explicar que os in-

trovertidos se sentem atraídos pelo mundo interior dos pensamentos 

e sentimentos, enquanto seus opostos, os extrovertidos, preferem o 

mundo exterior formado por pessoas e atividades.

Jung também disse que ninguém é inteiramente introvertido 

ou extrovertido. Esses traços existem no que chamamos de espec-

tro. A melhor maneira de entender um espectro é imaginar uma 
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régua comprida. Digamos que numa ponta da régua estão os su-

perextrovertidos e, na outra, os superintrovertidos. Há pessoas que 

se posicionam no meio do espectro – os psicólogos as chamam de 

“ambivertidas” –, porém mesmo as que tendem mais para uma das 

extremidades misturam traços dos dois opostos. Muitos introver-

tidos dizem que, quando estão com amigos íntimos ou discutindo 

um assunto interessante, se portam como pessoas extrovertidas. Por 

outro lado, mesmo que os extrovertidos gostem da companhia de 

outras pessoas, a maioria deles também precisa de um tempo para 

relaxar.

Antes de continuarmos, eu lhe darei a oportunidade de descobrir 

onde você se situa no espectro da introversão-extroversão. Não há 

respostas certas nem erradas. Apenas escolha “verdadeiro” ou “falso”, 

com base no que mais se aplica a você:

§ Prefiro passar meu tempo com um ou dois amigos a estar em 

grupos grandes.

§ Prefiro expressar minhas ideias por escrito.

§ Gosto de ficar só.

§ Prefiro conversas profundas a papos superficiais.

§ Meus amigos me dizem que sou bom ouvinte.

§ Na escola, prefiro turmas pequenas a turmas grandes.

§ Evito conflitos.

§ Não gosto de mostrar meu trabalho aos outros antes que esteja 

perfeito.

§ Trabalho melhor sozinho.

§ Não gosto quando sou chamado a participar na aula.

§ Eu me sinto esgotado depois de sair com amigos, mesmo quan-

do me divirto.

§ Prefiro comemorar meu aniversário com alguns amigos e pa-

rentes a dar uma grande festa.

§ Não me incomodo de fazer grandes projetos escolares sozinho.

§ Passo muito tempo no quarto.
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§ Em geral, não sou muito de correr riscos.

§ Posso mergulhar num projeto, praticar um esporte, tocar um 

instrumento ou me dedicar a alguma atividade criativa por ho-

ras a fio sem sentir tédio.

§ Costumo pensar antes de falar.

§ Ao falar com alguém que não conheço bem, prefiro mandar 

mensagens de texto ou e-mails a falar ao telefone.

§ Não me sinto muito à vontade sendo o centro das atenções.

§ Em geral, gosto mais de fazer perguntas do que de respondê-

-las.

§ É comum as pessoas me descreverem como uma pessoa tímida 

ou que fala baixinho.

§ Se tivesse que escolher, eu preferiria um fim de semana sem 

absolutamente nada para fazer a um fim de semana cheio de 

atividades programadas.

* Este é um questionário informal, não um teste de personalidade com valida-

de científica. As afirmações foram formuladas com base nas características da 

introversão comumente aceitas pelos pesquisadores contemporâneos.

Quanto mais respostas “verdadeiro”, mais introvertido provavel-

mente você é. Se respondeu “falso” com mais frequência, é prová-

vel que seja mais extrovertido. Se respondeu “verdadeiro” e “falso” o 

mesmo número de vezes, é provável que seja ambivertido.

Não importa para que lado você se incline, está tudo bem. A chave 

para ter uma vida tranquila é conhecer suas preferências. Algumas 

pessoas são introvertidas ou extrovertidas por natureza, e esses tra-

ços de personalidade podem ser transmitidos de uma geração pa-

ra outra. Mas nossos genes não decidem tudo. Ainda que você se 

considere uma coisa ou outra, sua personalidade e suas atitudes não 

foram gravadas em pedra. Você tem toda a liberdade para moldá-las 

e desenvolvê-las ao longo do tempo. É provável que a pessoa nascida 

com um temperamento extremamente tímido e introvertido não se 

torne um adulto capaz de se apresentar diante de estádios lotados co-
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mo faz Taylor Swift, porém a maioria de nós pode evoluir um pouco, 

da mesma forma que um elástico pode se esticar com muita flexibi-

lidade (até certo ponto).

Quando nos tornamos capazes de reconhecer os tipos de situa-

ção em que nos sentimos poderosos e à vontade, desenvolvemos a 

sensação de que estamos no controle. A partir daí, podemos fazer 

escolhas baseadas no que sabemos funcionar para nós. Podemos 

buscar realizar as atividades que consideramos cômodas e sair da 

zona de conforto somente quando acharmos que vale a pena, em 

nome de um projeto ou uma pessoa com que nos importamos. É 

fundamental enfatizar quanto viver assim pode ser empoderador; 

por isso voltaremos a esse ponto ao longo de todo o livro. A va-

lidação proveniente daqueles que nos cercam – pela internet ou 

pessoalmente – nos proporciona uma sensação agradável, porém a 

validação mais importante é a que vem de nós mesmos.

OS EXTROVERTIDOS TAMBÉM SÃO ÓTIMOS

A sociedade costuma ignorar os introvertidos. Idolatramos os in-

divíduos falantes e os que são o centro das atenções, como se fossem 

modelos que todos devessem imitar. Chamo a isso de o Ideal da Ex-

troversão. Trata-se da crença de que todos devemos ter raciocínio 

rápido, ser carismáticos, adorar correr riscos e preferir agir a refletir. 

É o Ideal da Extroversão que pode nos dar a impressão de que há al-

go de errado conosco por não nos sentirmos melhor em um grande 

grupo. Essa força é especialmente poderosa na escola, onde os alunos 

mais comunicativos costumam ser mais populares e os professores 

premiam os estudantes que levantam a mão na sala de aula.

Este livro questiona o Ideal da Extroversão, mas não questiona os 

extrovertidos em si. Minha melhor amiga, Judith, é daquelas pessoas 

superpopulares desde que entrou na escola. Meu marido, Ken, é um 

homem charmoso que vira o centro das atenções com suas histórias 

interessantes. Eu os amo, em parte, exatamente porque somos dife-
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rentes e nos complementamos. Os dois veem em mim forças que eles 

próprios não têm (ou não têm tanto quanto gostariam) e eu sinto 

exatamente a mesma coisa a respeito deles.

Na verdade, não há palavras suficientes para falar como o yin e o 

yang desses dois tipos de personalidade se complementam. Quando 

estamos juntos, somos muito melhores do que a simples soma de 

nossas partes. Meu marido e eu usamos uma expressão para descre-

ver essa sensação: “Juntos somos mais.”

No entanto, por mais que eu goste dos extrovertidos, quero jogar 

uma luz sobre o que é ser introvertido – e dar a noção exata de como 

as pessoas quietas podem ser poderosas. Não é à toa que muitos dos 

maiores artistas, inventores, cientistas, atletas e líderes empresariais 

da história eram introvertidos. Quando criança, Mahatma Gandhi 

era tímido e tinha medo de tudo, especialmente de outras pessoas. 

Para evitar o convívio social com os colegas de turma, corria da es-

cola para casa assim que o sinal tocava. Quando se tornou adulto, 

liderou o movimento de independência de seu país, a Índia, sem, 

no entanto, alterar sua natureza essencial. Travou suas batalhas por 

meio de protestos pacíficos, sem o uso da violência.

O maior cestinha da história da NBA (a liga americana de basque-

te), Kareem Abdul-Jabbar, jogava toda noite diante de dezenas de mi-

lhares de torcedores, mas não gostava das multidões nem da atenção 

que recebia. Adorava ler livros de história e se descrevia como um 

nerd que, por acaso, era bom no basquete. Também usava seu tempo 

sozinho para escrever e publicou romances e memórias.

E o que dizer de Beyoncé? Você deve conhecer esse ícone da mú-

sica por seus shows em estádios lotados no mundo todo ou por seus 

clipes musicais, que, juntos, já ultrapassaram a marca de 1 bilhão de 

visualizações no YouTube. No entanto, apesar de ter crescido fazen-

do apresentações desde muito cedo, ela afirma que foi uma criança 

introvertida. Hoje em dia, sua confiança inspira os fãs no mundo 

inteiro, mas isso não quer dizer que ela tenha mudado seu jeito re-

servado e observador. 



22

“Sou uma boa ouvinte e gosto de observar, e às vezes as pessoas 

acham que isso é ser tímida”, diz ela.

A talentosa atriz Emma Watson já assumiu que é uma tímida 

intro vertida. 

“A verdade é que sou uma pessoa genuinamente tímida, social-

mente inábil e introvertida”, diz Emma. “Quando vou a grandes fes-

tas, sinto que tudo aquilo é estímulo de mais para mim, e por isso 

acabo indo para o banheiro! Preciso de intervalos... Sou péssima em 

bate-papos superficiais... Quando conheço novas pessoas, me sinto 

pressionada, porque sei que elas têm expectativas a meu respeito. 

Isso não significa que eu não adore dançar e ser extrovertida quando 

estou num grupo menor e entre amigos, apenas que sou extrema-

mente acanhada em público.”

As pessoas se referem a Misty Copeland como uma “bailarina im-

provável”. Assim como a maioria dos atletas, ela começou a treinar 

jovem, mas nem de longe tão pequena quanto a maioria das baila-

rinas, que muitas vezes começam a ter aulas com apenas 4 anos. Tí-

mida, aos 13 anos Misty achou que seu teste para a equipe de dança 

da escola tinha sido um fiasco. Mas, apesar de ser calada, ela não 

passou despercebida. Sua força e seu talento eram inegáveis, e sua 

capacidade de observar e de se concentrar em coreografias comple-

xas era fora do comum para uma garota de sua idade. Naquele dia, 

foi escolhida para capitã da equipe de 60 meninas, fato que acabou 

por colocá-la no caminho do balé. Em 2015 ela se tornou a primeira 

prima ballerina negra da história do American Ballet Theatre.

Albert Einstein é outro famoso introvertido. Quando criança, sua 

preferência por aprender de forma independente o deixou encrenca-

do em algumas ocasiões. Aos 16 anos ele foi reprovado numa prova 

de admissão escolar por não ter investido tempo no estudo de todas as 

matérias, tendo se concentrado apenas nas que lhe interessavam. Mais 

tarde, porém, aprendeu a combinar seus períodos intensos de traba-

lho solitário com pequenas reuniões sociais. Com apenas 23 anos 

criou a Academia Olímpia, um clube em que se reunia com alguns 
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amigos íntimos para discutir as ideias que havia passado tantas horas 

solitárias elaborando. Aos 26 anos, Einstein reescreveu completamen-

te as leis da física. Aos 42, recebeu o Prêmio Nobel.

Nas páginas a seguir você conhecerá jovens reservados que se des-

tacam em atividades tradicionalmente próprias dos introvertidos, co-

mo literatura e artes plásticas. Mas também conhecerá introvertidos 

que são representantes de turma, excelentes oradores, atletas, atores 

e cantores. Talvez esses papéis não pareçam apropriados para pessoas 

quietas, e em muitos casos os jovens que vou lhe apresentar relutaram 

em assumi-los de início. No entanto, por adorarem o que fazem, se-

guiram em frente. Essa paixão obstinada é uma característica comum 

a muitos introvertidos. Espero que, com o tempo (não tem que acon-

tecer de imediato), você também descubra sua paixão.

Através das histórias e experiências de outros jovens como você, 

vou abordar questões que costumam intrigar os introvertidos. Como 

criar um lugar para si sendo uma pessoa quieta? Como garantir que 

não será ignorado? E como fazer novas amizades, quando é tão difícil 

ter confiança para bater papo?

Neste livro vamos falar sobre como nós, introvertidos, nos rela-

cionamos com as pessoas que nos cercam – amigos, familiares e pro-

fessores. Falaremos de nossas maneiras de buscar nossos interesses e 

passatempos. E também falaremos de como nos relacionamos com 

nós mesmos. Espero que, por meio deste livro, você aprenda a se 

aceitar e a se valorizar – exatamente do jeito que é. O mundo precisa 

de você, e há inúmeras maneiras de fazer com que seu estilo comedi-

do seja bastante expressivo.

Pense neste livro como um guia. Ele não ensinará você a se trans-

formar em outra pessoa. Em vez disso, você vai aprender a usar as 

qualidades e habilidades maravilhosas que já tem. E depois... o céu 

é o limite!



PARTE 1

ESCOLA
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Capítulo 1

OS QUIETOS NO REFEITÓRIO

Quando eu tinha 9 anos, convenci meus pais a me deixarem ir para 

uma colônia de férias por oito semanas. No começo eles se mos-

traram céticos, mas eu estava ansiosa pela experiência. Tinha lido um 

monte de livros ambientados em acampamentos às margens de lagos 

cercados de árvores e tudo me parecia muito divertido.

Antes da viagem, minha mãe me ajudou a fazer uma mala cheia 

de shorts, sandálias, maiôs, toalhas e... livros. Muitos livros. Para 

nós, isso fazia todo o sentido. Na nossa família a leitura era uma 

atividade em grupo. À noite e nos fins de semana, meus pais, meus 

irmãos e eu nos sentávamos na sala de estar e mergulhávamos em 

nossos romances. Não havia muita conversa. Cada um de nós seguia 

suas aventuras ficcionais, mas, à nossa maneira, estávamos passando 

aquele tempo juntos. Então, quando minha mãe pôs aquele monte 

de livros na mala, comecei a imaginar que teria a mesma experiência 

na colônia, só que melhor. Eu podia me ver com todas as minhas 

novas amigas na nossa cabana: 10 meninas de pijama lendo juntas, 

todas felizes.

Mas eu estava prestes a ter uma grande surpresa: a colônia de 

férias se revelou exatamente o oposto das horas sossegadas que eu 

passava com a minha família. Mais parecia uma festa de aniversário 

prolongada e barulhenta – e eu nem tinha como ligar para meus pais 

e pedir que fossem me buscar.
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Logo no primeiro dia, nossa orientadora reuniu o grupo e, em 

nome do espírito de acampamento, nos ensinou um grito que deve-

ríamos repetir todos os dias, durante o resto do verão. Balançando os 

braços para o lado, como se estivesse correndo, ela entoou:

  

VAMO! VAMO!

VAMO PIRAR!

VAMO! VAMO!

VAMO DETONAR!

Ela terminou com as duas mãos levantadas, as palmas viradas pa-

ra fora e um largo sorriso.

Bom, aquilo não era o que eu estava esperando. Eu já estava ani-

mada o bastante só de estar na colônia, então para que exteriorizar 

essa empolgação toda? (E por que tínhamos que pronunciar errado 

aquela palavra?) Fiquei sem saber o que pensar. Repeti o grito co-

rajosamente – e então arrumei um tempinho para pegar um livro e 

começar a ler.

No entanto, mais tarde naquela semana, a garota mais popular 

do meu alojamento me perguntou por que eu vivia lendo e por que 

era tão “quietinha” – sendo quietinha o oposto de “pirada”. Fitei o li-

vro na minha mão, depois corri os olhos pelo alojamento. Não havia 

mais nenhuma menina sentada sozinha, lendo. Todas riam, brinca-
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vam ou corriam no gramado lá fora com crianças de outros aloja-

mentos. Assim, fechei o livro e o coloquei na mala, junto com todos 

os outros. Fiquei me sentindo culpada ao enfiá-los debaixo da cama, 

como se eles precisassem de mim e eu os estivesse decepcionando.

Pelo resto do verão, gritei VAMO com todo o entusiasmo que 

conseguia reunir. Dia após dia, sacudia os braços e abria um largo 

sorriso, fazendo minha melhor imitação de uma garota animada e 

sociável em um acampamento. Quando tudo acabou e finalmente 

pude me reunir com meus livros, tive uma sensação estranha. Era 

como se, na escola e até com meus amigos, a pressão para “pirar e 

detonar” permanecesse comigo.

Quando estava no ensino fundamental, eu conhecia todo mundo 

desde o jardim de infância. Sabia que no fundo eu era tímida, mas 

me sentia muito à vontade na companhia das outras crianças, e hou-

ve até um ano em que estrelei a peça teatral da escola. Mas tudo mu-

dou no segundo ciclo, quando fui para outra escola e não conhecia 

ninguém. Eu era a garota nova num mar de desconhecidos tagarelas. 

Minha mãe me levava à escola de carro, porque estar em um ônibus 

com dezenas de outras crianças era intimidante demais para mim. 

As portas do prédio só abriam depois do primeiro sinal e, quando eu 

chegava cedo, tinha que esperar do lado de fora, no estacionamento, 

onde grupos de amigos se reuniam para conversar. Todos pareciam 

se conhecer e se sentir à vontade uns com os outros. Para mim, aque-

le estacionamento era um pesadelo.

O sinal tocava e entrávamos depressa. Os corredores eram ainda 

mais caóticos do que o estacionamento. Adolescentes corriam em to-

das as direções, andavam como se fossem donos do lugar e grupos de 

meninos e meninas conversavam e davam risadinhas. Eu via um ou 

outro rosto vagamente conhecido, me perguntava se devia dar um oi, 

mas acabava seguindo em frente sem falar nada.

No entanto, em comparação com o refeitório no horário do al-

moço, os corredores pareciam um sonho. As vozes de centenas de 

adolescentes ecoavam nas paredes. No salão havia fileiras de mesas 
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compridas e estreitas, e em cada uma delas uma panelinha se sentava 

e conversava. Todos os alunos se dividiam em grupos: as garotas po-

pulares aqui, os atletas ali, os nerds lá. Eu mal conseguia raciocinar, 

quanto mais sorrir e conversar descontraída do jeito que todos os 

outros pareciam fazer.

Esse cenário lhe parece familiar? É uma experiência muito comum.

Davis, um garoto introspectivo e tímido, se viu numa situação 

parecida em seu primeiro dia no sexto ano. Descendente de asiáticos 

numa escola de maioria branca, ele tinha plena consciência de que os 

outros alunos o achavam “diferente”, e isso o incomodava. Ficou tão 

nervoso que mal se lembrou de soltar a respiração até chegar à sala, 

onde, aos poucos, todos se acomodaram e enfim Davis pôde apenas 

permanecer sentado e pensar. O resto do dia correu mais ou menos 

da mesma forma – ele mal circulou pelo refeitório lotado e só sentiu 

alívio nos momentos de silêncio na sala de aula. Quando o sinal to-

cou, às 15h30, estava exausto. Havia sobrevivido ao primeiro dia do 

sexto ano – mas não sem que alguém colasse chiclete no seu cabelo 

no ônibus na volta para casa.

Até onde Davis podia dizer, todos pareceram empolgados por 

voltar à escola na manhã seguinte. Todos, menos ele.

OS INTROVERTIDOS E OS CINCO SENTIDOS

No entanto, as coisas começaram a melhorar de um jeito que Da-

vis nunca teria imaginado naquele primeiro dia estressante. Daqui a 

pouco vou lhe contar o resto dessa história. Mas antes é importante 

lembrar que, por mais animados que pudessem parecer, provavel-

mente nem todos os alunos da minha escola e da escola de Davis se 

sentiam felizes por estar lá. Os primeiros dias numa nova escola, ou 

mesmo numa escola que já frequentamos há anos, podem ser difíceis 

para qualquer pessoa. E os introvertidos, como Davis e eu, são mais 

reativos a estímulos, o que significa que realmente precisam fazer uns 

ajustes extras.
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O que quero dizer com “reativos a estímulos”? Bem, a maioria dos 

psicólogos concorda que a introversão e a extroversão estão entre 

os traços de personalidade mais importantes na moldagem da expe-

riência humana e também que isso se aplica a pessoas do mundo in-

teiro, sejam quais forem suas culturas ou os idiomas que falam. Isso 

significa que a introversão é um dos traços de personalidade mais 

pesquisados. E acontece que, a cada dia, aprendemos coisas fascinan-

tes sobre ela. Sabemos, por exemplo, que, em geral, os introvertidos e 

os extrovertidos têm sistemas nervosos diferentes. O sistema nervoso 

dos introvertidos reage a situações sociais e a experiências sensoriais 

de maneira mais profunda que o dos extrovertidos. O sistema ner-

voso dos extrovertidos não reage de maneira tão intensa. Isso signi-

fica que, para se sentirem vivos, eles anseiam por estímulos externos, 

como luzes mais brilhantes e sons mais altos. Quando não recebem 

estímulo suficiente, podem começar a se sentir entediados e impa-

cientes. Têm predileção natural por um estilo de socialização mais 

grupal e com mais conversas. Precisam estar com outras pessoas e se 

sentem mais energizados quando estão no meio de multidões. Têm 

mais probabilidade de aumentar o volume quando estão ouvindo 

música, de buscar aventuras que promovam picos de adrenalina ou, 

durante uma atividade em grupo, de levantar a mão e se voluntariar 

para fazer algo primeiro ou servir de exemplo.

Nós, introvertidos, por outro lado, reagimos mais – às vezes mui-

to, muito mais – a ambientes estimulantes, como os refeitórios ba-

rulhentos das escolas. Isso significa que costumamos nos sentir mais 

relaxados e energizados em ambientes tranquilos – não necessaria-

mente sozinhos, mas em geral com um número menor de amigos ou 

parentes próximos.

Em um estudo, o psicólogo Hans Eysenck pôs sumo de limão – 

um estímulo – na língua de adultos introvertidos e extrovertidos. A 

reação natural da boca humana ao sumo de limão é produzir saliva 

para equilibrar o sabor cítrico. Eysenck calculou que poderia medir a 

sensibilidade ao estímulo – nesse caso, ao sumo de limão – medindo 
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quanta saliva cada pessoa produzia. Supôs que os introvertidos se-

riam mais sensíveis ao limão e produziriam mais saliva. Estava certo.

Em um estudo semelhante, os cientistas descobriram que os be-

bês mais sensíveis ao sabor adocicado da água com açúcar são mais 

propensos a se tornar adolescentes sensíveis ao ruído em festas ba-

rulhentas. Sentimos os efeitos do sabor, do som e da vida social de 

maneira um pouco mais intensa que os extrovertidos.

Outros experimentos geraram resultados similares. O psicólogo 

Russell Geen deu a introvertidos e extrovertidos problemas matemá-

ticos para resolver, acrescentando níveis variáveis de ruído de fundo 

enquanto faziam os cálculos. Descobriu que os introvertidos se saíam 

melhor quando o barulho de fundo era menor, ao passo que os extro-

vertidos se saíam bem quando havia mais barulho.

Esta é uma das razões pelas quais introvertidos como Davis ten-

dem a preferir a companhia de poucas pessoas de cada vez: eles se 

sentem menos atordoados do que quando estão cercados por muitas 

pessoas. Nós, introvertidos, podemos nos divertir muito em festas, 

mas às vezes esgotamos a energia mais depressa e queremos ir embo-

ra logo. Passar um tempo sozinho em ambientes tranquilos recarrega 

a energia dos introvertidos. Por isso é comum sentirmos mais pra-

zer com atividades solitárias, como leitura, corridas e escaladas. Não 

deixe ninguém lhe dizer que os introvertidos são antissociais – nós 

somos sociáveis, sim, mas de outra maneira.

A probabilidade de nos sairmos bem na escola – ou em qualquer 

outra tarefa – é maior quando estamos num ambiente que permite 

que nosso sistema nervoso alcance o máximo de eficiência. E a verda-

de é que a maioria das escolas não é o ambiente ideal para o sistema 

nervoso dos introvertidos. No entanto, quando você começa a prestar 

atenção nas mensagens que seu corpo envia – tais como a ansiedade 

e o acanhamento –, o poder fica nas suas mãos. Você reconhece que 

algo parece estranho e sabe que precisa fazer alguma mudança. Po-

de tomar providências para encontrar seu equilíbrio antes mesmo de 

voltar ao refúgio do seu quarto. Você pode ouvir seu corpo e procurar 
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os locais tranquilos de sua escola para se recompor, como a biblioteca, 

o laboratório de computação ou a sala vazia de um professor legal. 

Para ter um instante sozinho, vale até se esconder no banheiro!

É provável que Davis tenha compreendido isso de forma intuiti-

va, razão pela qual, depois do incidente com o chiclete, passou a se 

sentar nos bancos da frente do ônibus, onde ninguém o incomodava. 

Tentava, assim, se desligar da barulheira de jogos, celulares tocando e 

adolescentes gritando e gargalhando. Pouco depois arranjou um par 

de protetores de ouvido e passou a usá-los no ônibus para ler. Pouco 

a pouco concluiu a leitura de toda a saga Harry Potter e depois se 

voltou para livros de desenvolvimento pessoal, como Os 7 hábitos 

dos adolescentes altamente eficazes e Como fazer amigos e influenciar 

pessoas. Ao barrar o ruído, Davis reduziu o estímulo externo e conse-

guiu manter a mente clara.

É ISSO QUE ESPERAM DE MIM?

Durante a adolescência temos muito o que entender. Nossas ne-

cessidades físicas, afetivas e sociais seguem novas direções e, às vezes, 

a sensação é de que foram jogadas num liquidificador e viraram uma 

mistura diferente. Isso é ao mesmo tempo assustador e empolgan-

te. Enquanto você navega pelo oceano social, lembre-se de que até 

seus amigos mais extrovertidos estão lidando com suas inseguranças 

sociais. Mesmo que tenhamos irmãos mais velhos para ensinar o ca-

minho das pedras, assistamos a um monte de filmes sobre o ensino 

médio ou sejamos populares desde o jardim de infância, todos temos 

nossas inseguranças na adolescência.

Julian, um carismático aluno do terceiro ano do ensino médio 

morador do Brooklyn, em Nova York, adora fotografia e se lembra da 

frustração que sentiu ao perceber que seu jeito quieto o fazia receber 

menos atenção dos seus colegas de turma. 

“Eu era bem esquisito”, comenta, com uma risada. “No ensino 

fundamental, eu me envergonhava desse meu jeito caladão, então 
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tentava chamar atenção de outras maneiras: jogando coisas dentro 

da blusa dos colegas, pegando suas canetas, coisas assim. Eu chegava 

em casa e me sentia mal comigo mesmo. Agora eu sosseguei. Tento 

me conectar com as pessoas em vez de perturbá-las. Já não tento 

fingir as coisas como antigamente.”

Karinah, uma reservada adolescente de 15 anos, também do 

Brooklyn, fica ansiosa quando se vê forçada a participar de contextos 

sociais. Enquanto Julian compensava a introversão fazendo barulho 

ou sendo implicante, Karinah sentia-se presa dentro da própria ca-

beça desde que podia se lembrar:

“Quando estou socializando com alguém, mesmo que seja uma 

pessoa que conheço da escola, sinto como se só quisesse ser normal. 

Não quero dizer coisas erradas e nem sempre falo o que penso. Às 

vezes não sei colocar as palavras do jeito certo.”

A Dra. Chelsea Grefe, uma psicóloga radicada em Nova York, tem 

algumas ideias sobre o que uma pessoa como Karinah pode fazer 

para se preparar para situações desse tipo. Ela se lembra de ter co-

nhecido uma aluna do quinto ano inteligente e com grande talen-

to artístico, mas que ficava nervosa só de pensar em conversar com 

outras meninas. Ela queria expandir seus horizontes sociais. Tinha 

duas grandes amigas na escola, mas ficava perdida quando se sepa-

rava delas. A Dra. Grefe a incentivou a pensar antes de entrar em 

situações nas quais sabia que ficaria constrangida. 

“A ideia era elaborar um plano e ensaiar um jeito de começar e 

manter uma conversa”, explica ela. 

Primeiro, Karinah identificava meninas de outros grupos de quem 

se sentiria confortável para se aproximar. Depois, estabelecia uma 

meta para si mesma: perguntar a cada uma, em particular, se gostaria 

de se sentar junto dela ou lhe fazer companhia mais tarde. Esse plane-

jamento prévio permitia a Karinah evitar se aproximar de uma mesa 

cheia de gente no refeitório sem a menor ideia do que dizer.

A Dra. Grefe sugere bolar ideias para começar a conversa, mes-

mo que sejam coisas simples como “O que você fez no fim de se-
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mana?” ou “Está animado para o evento da escola?”. Desse modo, 

você se sente preparado ao entrar numa situação social e tem algo 

a que recorrer.

Maggie, uma universitária da Pensilvânia, costumava se compa-

rar a outros alunos de sua turma – os animados, os “líderes natos”. 

Muitas vezes se perguntava por que as pessoas populares eram tão 

populares. Algumas nem sequer eram muito bem-vistas. Às vezes 

eram as mais atraentes, inteligentes ou atléticas, mas em muitas oca-

siões parecia que essa popularidade estava relacionada apenas ao fa-

to de elas serem desinibidas. Eram os adolescentes que conversavam 

com quem queriam, falavam alto na sala de aula ou davam festas. 

Maggie não tinha essas qualidades e, por isso, às vezes se sentia ig-

norada – ou esquisita.

“Enquanto o pessoal mais falante ou popular batia papo e ria, eu 

pensava: ‘Puxa, por que não posso simplesmente participar da con-

versa? Não tem nada de mais! O que há de errado comigo?’” 

Afinal, Maggie era divertida e gentil. Tinha o que dizer. Na escola, 

porém, não mostrava essas qualidades, por isso se sentia negligencia-

da e subvalorizada.

Fico feliz em dizer que, com o passar do tempo, a perspectiva de 

Maggie mudou. Quando descobriu que não era a única introvertida 

“em todo o universo”, seu alívio foi imenso. 

“A coisa começou a fazer sentido quando li Vidas sem rumo, de S. 

E. Hinton, no sétimo ano”, disse ela. “A primeira página do livro ficou 

realmente gravada na minha memória. O protagonista, Ponyboy, es-

tá voltando sozinho do cinema para casa e diz que, às vezes, prefere 

‘dar uma de solitário’. Fiquei muito surpresa e feliz ao ler essas pa-

lavras. Elas me fizeram perceber que isso existe. Que outras pessoas 

também se sentem assim.”

Como eu disse antes, de um terço a metade da população é intro-

vertida. A introversão não é uma característica a ser eliminada: ela 

deve ser aceita, desenvolvida e até prezada. Quanto mais você notar 

as características especiais de sua introversão – e como alguns dos 
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traços de sua personalidade de que você mais gosta estão li gados à 

sua natureza introvertida –, mais sua confiança florescerá e se es-

palhará por outras áreas da sua vida. Você não tem que escolher a 

atividade nem os amigos que os outros esperam que você escolha. 

Em vez disso, faça o que gosta e escolha amigos cuja companhia 

você valorize.

Uma moça chamada Ruby me contou que, durante o ensino mé-

dio, se esforçava muito e tentava se mostrar sociável sendo “mentora 

de alunas do primeiro ano”, pois esse era um papel de prestígio em 

sua escola. Só depois de ser excluída do programa por não ser extro-

vertida o bastante Ruby se deu conta de que, na verdade, preferia se 

dedicar às ciências. Começou a ficar na escola depois das aulas para 

trabalhar com a professora de biologia e acabou publicando seu pri-

meiro artigo científico aos 17 anos. Ganhou até uma bolsa de estudos 

universitária para cursar engenharia biomédica.

Como a história de Ruby nos mostra, há uma infinidade de coi-

sas que devemos fazer para sermos pessoas de bem, como ser gentis 

ou prestativos com nossos amigos e familiares, mas também há inú-

meras suposições sobre o que devemos fazer. Quando eu estava no 

sexto ano, lutei para ser a versão extrovertida de mim mesma, pois 

supunha que era o que esperavam de mim: entusiasmada, descolada 

e espalhafatosa. Demorei a me dar conta de que podia ser eu mesma, 

com naturalidade. Afinal, as pessoas que eu admirava – meus heróis 

e modelos – eram escritores. Eles me pareciam incríveis de verdade, e 

a maioria deles também era introvertida. Embora na época eu não 

fosse capaz de compreender meu sistema nervoso nem de dispor de 

uma palavra para descrever minha personalidade, com o tempo aca-

bei adaptando minha vida social às necessidades que ela impunha. 

Fiz alguns grandes amigos e notei que queria estar com eles sempre, 

mas apenas um ou dois de cada vez, nada de grupos grandes. Decidi 

que não teria um milhão de amigos, mas teria um bom número de 

amizades excelentes e significativas. E desde então é o que venho cul-

tivando na minha vida.
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UMA EXPLICAÇÃO ANIMADA

Descobri não apenas como era importante seguir meus instin-

tos e interesses, mas também expressar meus sentimentos e explicar 

meus atos aos outros. Eis um exemplo que talvez lhe seja familiar: 

digamos que você está andando pelo corredor, entre uma aula e ou-

tra, perdido em seus pensamentos ou, possivelmente, atordoado pela 

barulheira e pela aglomeração de pessoas. Você passa por uma ami-

ga ou colega de turma, mas está tão preocupado que não consegue 

parar para dar um alô e bater papo. Você não teve a intenção de ser 

grosseiro nem de magoá-la, mas sua amiga acha que você está abor-

recido com alguma coisa.

Tome cuidado com esses mal-entendidos e faça o melhor possível 

para explicar o que estava pensando e sentindo. É provável que um 

amigo extrovertido – e talvez até introvertido – não adivinhe que você 

estava distraído com seus pensamentos ou atordoado com o excesso de 

estímulos sensoriais. Nesse caso, sua explicação fará toda a diferença.

No entanto, nem todos entenderão seu jeito de ser, mesmo que 

você tente explicar. Quando Robby, um adolescente de New Hamp-

shire, ouviu falar de introversão pela primeira vez, sentiu um enorme 

alívio. Costumava ficar calado em meio a grupos grandes e, apesar de 

sempre se sentir à vontade conversando e brincando com os amigos 

mais íntimos, tinha um limite. 

“Depois de algumas horas, eu começo a pensar: ‘Cara, não consi-

go mais fazer isso.’ É desgastante. É como se uma parede se erguesse 

e eu não quisesse mais falar com ninguém. Não é um cansaço físico. 

É um esgotamento mental.”

Robby tentou explicar as diferenças entre introvertidos e extro-

vertidos a uma amiga extrovertida, mas ela não entendeu. Sentia-se 

bem em locais barulhentos e agitados e não compreendia por que 

Robby precisava ficar sozinho com tanta frequência. No entanto, ou-

tro amigo, Drew, entendeu a explicação imediatamente. Drew estava 

mais para ambivertido. Não era tão sociável quanto sua irmã caçula, 
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mas também não era tão reservado quanto seus pais. Quanto mais 

conversava com Robby sobre como era ser introvertido, mais queria 

que as pessoas entendessem os dois lados de sua personalidade.

Como cineasta amador, Drew vinha experimentando um novo 

estilo de animação e, depois de pesquisar o tema da introversão, 

produziu um anúncio de serviço público sobre como é ser quieto 

e postou-o no YouTube. Como também era produtor do noticiário 

televisivo da escola, certa semana Drew incluiu na programação sua 

animação sobre os introvertidos. A resposta foi impressionante; até 

um professor que guardava segredo sobre sua introversão expressou 

sua gratidão.

“Pude fazer com que toda a escola entendesse o que é ser intro-

vertido”, diz Drew. “Depois disso, as pessoas passaram semanas se 

aproximando de mim e dizendo: ‘Ei, aquele vídeo foi sensacional.’” 

Seu amigo Robby agradeceu-lhe mais do que ninguém.

Toda escola pode se beneficiar de uma compreensão mais pro-

funda dos diferentes pontos fortes e das necessidades de estudantes 

introvertidos e extrovertidos. Os últimos anos do ensino fundamen-

tal e todo o ensino médio são os mais difíceis para o introvertido, 

porque, quando centenas de jovens se amontoam num único pré-

dio, pode-se ter a impressão de que a única maneira de conquis-

tar respeito e amizade é sendo animado e tendo visibilidade. Mas 

existem inúmeras outras ótimas qualidades, como a capacidade de 

se concentrar profundamente em temas e atividades ou o talento 

para ouvir com empatia e paciência. Esses são dois “superpoderes” 

dos introvertidos. Canalize-os; descubra suas paixões e vá atrás delas 

de corpo e alma. Assim você não apenas sobreviverá, mas também 

desenvolverá seus talentos.

DESTACANDO-SE COM DISCRIÇÃO

Às vezes é normal sermos afetados pela tensão e pelos problemas 

da escola. Mas você pode passar por cima deles e manter seu interior 
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inabalável. A seguir, listo algumas dicas rápidas às quais recorrer em 

caso de necessidade:

COMPREENDA SUAS NECESSIDADES: Os ambientes barulhentos, 

tão comuns nas escolas, costumam ser desgastantes para os 

introvertidos. Reconheça que, em alguns momentos, você 

não se sentirá à vontade no ambiente, mas procure evitar 

que isso o impeça de ser você mesmo. Descubra momen-

tos e lugares tranquilos para recarregar suas baterias. E, se 

preferir socializar com um ou dois amigos de cada vez, e 

não em grupos grandes, não tem problema. É reconfortante 

encontrar pessoas que se sintam como você ou que sim-

plesmente compreendam o seu comportamento.

PROCURE SEU CÍRCULO: Mesmo que seus interesses não se ali-

nhem perfeitamente, talvez você descubra que se sente mais 

à vontade com os atletas, com os nerds ou simplesmente 

com pessoas agradáveis, sem nenhum grupo específico. Ca-

so sinta necessidade de elaborar uma lista de assuntos para 

começar uma amizade, vá em frente.

COMUNIQUE-SE: Certifique-se de que seus amigos mais íntimos 

entendam por que você se retrai ou fica calado em certos 

momentos durante o horário escolar. Fale com eles sobre 

introversão e extroversão. Se forem extrovertidos, pergunte 

o que eles precisam de você.

DESCUBRA SUA PAIXÃO: Isso é fundamental para todo mundo, 

seja qual for o tipo de personalidade, mas é especialmen-

te importante para os introvertidos, porque muitos de nós 

gostamos de concentrar nossa energia em um ou dois pro-

jetos com os quais realmente nos importamos. Além disso, 

a paixão lhe dará o ânimo e a empolgação necessários pa-
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ra seguir em frente e superar o medo quando ele surgir. O 

medo é um forte inimigo, mas a paixão é uma aliada ainda 

mais poderosa.

AMPLIE SUA ZONA DE CONFORTO: Até certo ponto, todos pode-

mos nos expandir, forçar nossas limitações em nome de 

uma causa ou de um projeto pelo qual temos paixão. E, se 

você estiver fazendo isso numa área que realmente o assus-

ta (para muita gente, falar em público enquadra-se nessa 

categoria), certifique-se de praticar com passos pequenos e 

fáceis de administrar. Você lerá mais sobre este assunto no 

Capítulo 13.

CONHEÇA SUA LINGUAGEM CORPORAL: Sorrir não apenas deixa 

as outras pessoas mais à vontade perto de você como tam-

bém o torna mais feliz e confiante. Trata-se de um fenôme-

no biológico: quando você sorri, envia ao resto do corpo 

um sinal de que está tudo bem. Mas esse princípio não se 

aplica apenas a sorrisos. Preste atenção em como seu corpo 

reage quando você se sente confiante e à vontade e quando 

fica tenso. Cruzar os braços, por exemplo, é uma reação fre-

quente ao nervosismo e pode fazer com que você pareça – e 

se sinta – uma pessoa fechada. Procure adotar posturas que 

não passem a impressão de que você está aflito e com as 

quais se sinta bem.
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