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O agitado  
coração adolescente

Para início de conversa, recordo o caso 
de uma senhora angustiada que, não sa-
bendo mais o que fazer com sua filha ado-
lescente, outra vez com problemas na es-
cola, deixou-se cair desanimada no sofá, 
depois de longa discussão com a filha.

Porta bate, porta se tranca e lá vai a me-
nina morder sua raiva no quarto, enquanto 
a mãe chora, lamenta e já não sabe mais o 
que fazer lá embaixo.

E dizia:
— Não. Não posso, não devo, eu não 

quero! Não vai adiantar nada essa explo-
são e essa raiva! Minha filha vai melhorar! 
Um dia ela vai entender! Não pode ser 
assim! Essa crise não há de durar para 
sempre!...

A filha terminava os catorze e entrava 
para os quinze. E era sem dúvida uma 
adolescente rebelde. Livre e desbocada, 
achando que o mundo inteiro lhe devia pe-
dágio enquanto passava por seu caminho 
único e exclusivo de ser quem era.
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De repente, a angustiada mãe olha para 
o piano (era uma família de classe média 
...) e vê ali a garrafa que momentos antes 
andara agitando com areia e água para 
limpá-la. Pouco a pouco aquela água que, 
enquanto agitada, parecia turva e suja, foi 
se assentando com a areia ao fundo, até 
que a garrafa com o seu conteúdo ficou 
transparente e limpa...

E a desconsolada mãe começou a cho-
rar, agora de alegria. Começava a encon-
trar uma explicação para o agitado cora-
ção adolescente de sua filha! Foi ela quem 
me contou. E desde então concordo com 
ela e, creio, com muitas mães e pais, que 
o coração dos adolescentes é como aque-
la garrafa. Enquanto agitado parece turvo. 
Mas se lhe dermos tempo e descanso rea-
girá, mostrando o quanto é puro e o quanto 
quer ser puro...

E aqui começa meu livro!



6 7

De repente, a angustiada mãe olha para 
o piano (era uma família de classe média 
...) e vê ali a garrafa que momentos antes 
andara agitando com areia e água para 
limpá-la. Pouco a pouco aquela água que, 
enquanto agitada, parecia turva e suja, foi 
se assentando com a areia ao fundo, até 
que a garrafa com o seu conteúdo ficou 
transparente e limpa...

E a desconsolada mãe começou a cho-
rar, agora de alegria. Começava a encon-
trar uma explicação para o agitado cora-
ção adolescente de sua filha! Foi ela quem 
me contou. E desde então concordo com 
ela e, creio, com muitas mães e pais, que 
o coração dos adolescentes é como aque-
la garrafa. Enquanto agitado parece turvo. 
Mas se lhe dermos tempo e descanso rea-
girá, mostrando o quanto é puro e o quanto 
quer ser puro...

E aqui começa meu livro!

Segunda introdução

Tenho escrito alguns livros para jovens 
e para adolescentes. Não os considero 
obras-primas de literatura nem de peda-
gogia. Não é, aliás, o que pretendo com 
eles. Considero-os, contudo, sem fingida 
humildade nem falsa modéstia, instrumen-
tos de comunicação que possam levar — e 
em muitos casos levam — ao diálogo os 
jovens destinatários de meus livros.

Este foi escrito depois de muitos encon-
tros com adolescentes, que me pediram 
que pusesse em livros aquelas ideias ex-
postas em grupo com eles. Não me é difí-
cil fazê-lo, razão por que o faço. Tentei ser 
pessoal, porque os primeiros capítulos ti-
veram que ser refundidos. Havia escrito de 
maneira impessoal, não usando a primeira 
pessoa, nem o tratamento “você”. A turma 
consultada reagiu, pedindo que escreves-
se como falamos quando estamos juntos.
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E aí vai meu livrinho: O agitado cora-
ção adolescente. Fará algum bem? Terá 
falhas? Será considerado superficial? Re-
ceberá críticas de pessoas mais experien-
tes? Será aceito e recomendado? Será 
lido? Fará algum bem?

Não sei, não sei e, outra vez, não sei. O 
que sei é que se a minha não é a melhor 
qualidade de semente, pelo menos é a se-
mente de que disponho e que pretendo não 
fique guardada em algum compartimento 
de meu ego por medo de que seja muito 
fraca. Diria muito mais do que isso que digo 
neste livro, se não soubesse o que sei dos 
costumes de meus jovens leitores. Quem 
sabe um dia a gente escreva para gente 
moça de treze, catorze ou quinze anos, li-
vros mais profundos. E os há. Caso este 
não fale claro e não seja acessível, é sinal 
de que, para você, a idade da adolescên-
cia trouxe preocupações maiores do que 
estas que abordo neste livro de maneira 
leve. Os adolescentes me ensinaram que 
profundidade é a arte de ser simples sem 
cair no simplório. É o que tento nos meus 
livros. Palavra que me esforço!

Espero que você complete as ideias que 
julgar incompletas e corrija as que julgar 
fora da realidade. Aliás, quem escreve um 
livro com o intuito de levar a fazer pergun-
tas não pode esperar de seus leitores se-
não essa atitude. Acrescente ao meu livri-
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nho as páginas que não consegui captar 
quando estive perto de vocês.

Bom proveito, caso encontre aqui, algu-
ma coisa de bom! É tudo o que pretendo 
com estas páginas.

Pe. Zezinho, scj


