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O BRILHO DOS OLHOS 
O que nos arranca do nada? 

por Julián Carrón  

 
CAPÍTULO 2 

«COMO PREENCHÊ-LO, ESTE ABISMO DA VIDA?» 
 

 
A pergunta que pusemos no centro da nossa atenção é fundamental: «O que nos arranca do nada?» 
Como podemos, no drama inevitável da vida, deixar de sucumbir à nossa vulnerabilidade e à nossa 
impotência? O que pode responder ao vazio de sentido? O choque provocado pelo Coronavírus, que 
abalou a cada um de nós fazendo-nos temer pela nossa vida, tornou ainda mais aguda a pergunta, 
lançando-nos nas condições de examinar com maior clareza as tentativas de resposta. 
 
1. Tentativas insuficientes 
 

a) Argumentos que não convencem mais ninguém 
 
Creem alguns que basta um discurso para vencer o desafio do nada que avança. Mas os meros 
discursos, como nos mostra a nossa experiência, não são suficientes. Um pensamento, uma 
filosofia, uma análise psicológica ou intelectual não são capazes de voltar a pôr o humano em 
movimento, de dar mais fôlego ao desejo, de regenerar o eu. As bibliotecas estão cheias disso, e 
com a Rede tudo está ao alcance das mãos, mas mesmo assim o nada se espalha. Quanto mais se 
presta atenção ao que se agita no íntimo, mais se toma consciência de tal insuficiência. «Está em 
jogo no ser humano algo que é obscurecido, suprimido, ignorado, distorcido. Como penetrar em tal 
couraça, e como saber se é esta a sua aspiração última? Comprometidos no estudo do 
comportamento humano, a miúdo negligenciamos a confusão humana.»50 
Quantas palavras, das que temos ouvido e até dito, ecoam em falso! Shakespeare denuncia-o com 
seu estilo incisivo: «Fala sempre uma infinidade de nadas [...]. Suas ideias razoáveis são como dois 
grãos de trigo perdidos em dois alqueires de palha: gastais um dia inteiro para encontrá-los; mas, 
uma vez achados, não compensam o trabalho».51 A razão pode rodar em falso com argumentações 
privadas de conteúdo real. «A inteligência [...] está sempre tentada a desviar-se para um jogo de 
conceitos pelos quais pode deixar-se fascinar sem se dar conta de ter assim rompido o laço que a 
une ao real.»52 
Em suma, não basta propor conceitos, por mais corretos e justos que sejam: não é isso o que pode 
conquistar a vida e matar a sede que a caracteriza. Não é sequer um «discurso religioso» – «uma 
súmula de várias ideias desarticuladas que não conseguirão mobilizar os outros»53 – o que pode 
atrair o homem de hoje. Não é suficiente ter uma visão religiosa, falar de Deus, da transcendência 
ou do divino para sair do pântano do niilismo. Uma pessoa pode ser culturalmente religiosa ou até 
cristã e experimentar o vazio existencial, até o desespero, independentemente das palavras ditas ou 
dos valores proclamados. Não serão as pregações abstratas e moralistas – religiosas ou leigas – que 
vão arrancar-nos do nada. Por isso, Evdokimov escreve: «Os discursos já não bastam, o relógio da 
história marca a hora em que já não é só questão de falar do Cristo, mas sim de tornar-se Cristo, 
lugar de sua presença e de sua palavra».54 Os conceitos, mesmo quando são todos perfeitos, não 
conseguem produzir sequer um fragmento do que pode vencer o nada. A gnose, em qualquer 

 
50 A.J. Heschel, Chi è l’uomo?. Milão: SE, 2005, p. 18. 
51 W. Shakespeare, O mercador de Veneza, Ato I, Cena I. 
52 F. Varillon, L’umiltà di Dio. Magnano: Qiqajon - Comunità di Bose, 1999, p. 30. 
53 Francisco, Exortação apostólica Evangelii gaudium, 147. 
54 P.N. Evdokìmov, L’amore folle di Dio. Cinisello Balsamo: San Paolo, 2015, p. 63. 
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versão, não pode competir contra o niilismo existencial, concreto. E não adianta mudarmos os 
conceitos e aumentarmos nossos conhecimentos intelectuais para escapar disso. 
Dostoiévski expressa a seu modo a intransigência ante uma fala vazia de experiência real: «Toda 
essa conversa fiada para autodeleite, todos esses lugares-comuns incessantes, sem fim, toda essa 
lengalenga, esse chover no molhado já saturou tanto [...] que, juro, fico vermelho não só de falar 
neles como de ouvi-los».55 Mas a razão de tal intransigência – que na nossa época se tornou 
invasiva e que nós mesmos experimentamos em primeira pessoa – é indicada por Von Balthasar: 
«Num mundo que já não se crê capaz de afirmar o belo, os argumentos a favor da verdade 
esgotaram sua força de conclusão lógica: os silogismos rodam conforme ritmos prefixados, como 
máquinas rotativas ou calculadoras eletrônicas que devem expelir um determinado número de dados 
por minuto, mas o processo que leva à conclusão [desses raciocínios, desses silogismos] é um 
mecanismo que já não convence ninguém, e a conclusão mesma já não conclui».56 Até podemos 
dizer coisas verdadeiras, mas, na medida em que elas não acontecem diante dos nossos olhos como 
uma beleza concreta que atrai – «pulchritudo est splendor veritatis»,57 a beleza é o esplendor da 
verdade, afirma Santo Tomás –, não convencem mais ninguém, nem a nós nem aos outros. Com 
efeito, diz ainda Von Balthasar, «se ao verum falta aquele splendor que para Tomás constitui o 
distintivo da beleza, então o conhecimento da verdade permanece tanto pragmático quanto 
formalista».58 
 

b) Uma multiplicação de regras 
 
Outros pensam que o antídoto para o niilismo existencial seja uma ética. Multiplicam-se assim os 
apelos ao dever, às “coisas para fazer”, que podem até produzir obediência, obséquio, em virtude da 
própria sobrevivência e das diversas conveniências, mas não respondem minimamente ao incômodo 
do eu, à sua urgência de sentido. «Faltando o significado, resta só o dever, um “ter de” inútil, que 
me joga ainda mais para o fundo»,59 dizia nosso amigo citado anteriormente. É uma percepção bem 
expressa por Tolstói: «Depois de um despertar como esse, Nekhliúdov sempre estabelecia regras 
que tencionava seguir, dali em diante, e para sempre: escrevia um diário e começava uma vida 
nova, que tinha esperança de nunca mudar – turning a new leaf [abrir uma página nova] – como 
dizia para si. Mas toda vez [...] recaía de novo, e muitas vezes mais baixo do que estivera antes».60 
A ética, ainda quando é compartilhada, não é suficiente. E novamente Von Balthasar revela-nos a 
razão profunda: «Se ao bonum falta aquela voluptas [aquele fascínio que atrai nossa pessoa e 
permite uma experiência de plenitude, de gozo] que para Agostinho é o sinal de sua beleza, então a 
relação com o bem permanece utilitarista e hedonista».61  
Todos conhecemos a fragilidade de qualquer tentativa de depositar a resposta à sede de realização, 
de plenitude, num esforço moral, numa medida do próprio compromisso. Contudo, se depois de 
adultos nos acostumamos a conviver com a incapacidade que têm projetos, programas de vida e 
“coisas para fazer” em satisfazer a exigência que vem do fundo de nós, nos jovens a percepção do 
vazio e a fome de sentido são ardentes – mesmo quando são dissimuladas – e procuram de algum 
jeito, ainda que contraditoriamente, opções de satisfação ou de fuga. Num artigo publicado há 
alguns meses no Corriere della Sera, intitulado “Frágeis e sós, assim caem os nossos jovens”, 
Susanna Tamaro escreveu: «Não há fim de semana que não traga a triste notícia de grupos de 

 
55 F. Dostoiévski, Crime e castigo. São Paulo: Editora 34, 2001, p. 162. 
56 H.V. von Balthasar, La percezione della forma. Gloria. Una estetica teologica, vol. I. Milão: Jaca Book, 2005, p. 11. 
57 «Pulchritudo consistit in duobus, scilicet in splendore, et in partium proportione. Veritas autem habet splendoris 
rationem et acqualitas tenet locum proportionis» (Santo Tomás, Commentum in Primum Librum Sententiarum, 
distinctio III, quaestio II, expositio primae partis). 
58 H.V. von Balthasar, La percezione della forma. Gloria. Una estetica teologica, op. cit., p. 138. 
59 Ver aqui, p. 13. 
60 L. Tolstói, Ressurreição. São Paulo: Cosac Naify, 2010, p. 108. 
61 H.V. von Balthasar, La percezione della forma. Gloria. Una estetica teologica, op. cit., p. 138. 
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amigos que perdem a vida em acidentes de carro ao fim de uma noitada desenfreada na balada. Para 
tentar conter essa trágica realidade, evocam-se novas estratégias: mais fiscalização, bafômetros na 
saída dos estabelecimentos, meios de transporte que possam levar os jovens sãos e salvos para casa. 
Intervenções certamente necessárias, e em parte protetoras, mas que não são muito diferentes de 
querer demarcar um abismo com arame farpado. Alguns com certeza se salvariam, mas o abismo 
continuaria lá do mesmo jeito [...]. O que me espanta é que ninguém, depois desses eventos 
repetidos, pare e diga: o que é que está acontecendo?»62 
Diante do abismo existencial, não se pode achar que a solução seja o «arame farpado». Para 
preservar a vida do vazio, não bastam as regras, as estacas, os limites. Não pode ser esta a resposta 
ao mistério do nosso ser, e a experiência nos dá contínua confirmação disso. As coisas não mudam 
nem se apelamos, com mais refinamento, àquilo que os gregos chamavam de «justa medida», uma 
ética do limite que nos protege de impulsos, aspirações e desejos demasiado grandes. «Eu gostaria 
que essa cultura do limite – escreveu Galimberti – fosse recuperada pela nossa cultura, que não 
conhece limites ao desejo.»63 
Seria então o desejo um defeito que corrigir? Perante sua imensidão e seu excesso, que não nos dão 
trégua, desde os gregos até os nossos dias parece que a única estratégia seja a de redimensioná-lo. 
Mas essa luta mais ou menos obstinada para reduzi-lo dentro de limites aceitáveis é a confirmação 
mais evidente de sua imensidão estrutural, de sua inquietante exorbitância. O fracasso de toda e 
qualquer tentativa de frear o desejo pondo limites, impondo regras, demonstra a irredutibilidade 
dele, torna visível a permanência no fundo do nosso ser do cor inquietum agostiniano. 
 

c) Nivelar por baixo o desejo 
 
As tentativas de redução e de mascaramento do desejo são contínuas e capilares, comenta Luisa 
Muraro. «A objeção e o engano vêm com a automoderação: que nos contentamos com pouco. O 
engano começa quando começamos a subestimar a enormidade das nossas necessidades e passamos 
a pensar que precisamos comensurá-las às nossas forças, que naturalmente são limitadas.» Por 
conseguinte, conformamo-nos «a desejos falsos como os da publicidade, assumindo como horizonte 
resultados quaisquer; já não nos ocupamos de nossos verdadeiros interesses, já não fazemos o que 
nos interessa de verdade, já não buscamos nossa conveniência» autêntica. «Na prática, acaba que 
nos esforçamos mais para ganhar menos.»64 Nivelamos por baixo nosso desejo, tentando enganar 
nosso coração. Escreveu-me um rapaz: «Acho difícil viver à altura do meu desejo e muitas vezes 
jogo na baixa, e me contento com muito menos». Montale dizia: «Preenche-se o vazio com o 
inútil».65 «Não se pode matar o tempo sem ocupá-lo com atividades que preencham esse vazio. E já 
que poucos são os homens capazes de olhar fixamente para esse vazio, eis a necessidade social de 
fazer algo, ainda que esse algo sirva apenas para anestesiar a vaga apreensão de que esse vazio se 
reapresente em nós».66 
Há algo hoje mais decisivo do que descobrir o tecido original do nosso desejo? «O mais importante 
que temos de levar em conta – observa De Lubac – não é o tributo que cada um paga, mais 
onerosamente ou menos, à fraqueza humana, e sim a natureza e o alcance de seu desejo.»67 A 
ameaça mais insidiosa do nosso tempo é justamente o desconhecimento da autêntica estatura do 
desejo humano; um desconhecimento que pode seguir diversos caminhos e ser incentivado de várias 
maneiras por quem tem interesse em controlar a vida dos outros. 

 
62 S. Tamaro, “Fragili e soli, così cadono i nostri ragazzi”, Corriere della Sera, 18 de outobro de 2019. 
63 U. Galimberti, “Il greco senso della misura”, D la Repubblica, 16 de novembro de 2019, p. 182. 
64 L. Muraro, Il Dio delle donne. Milão: Mondadori, 2003, pp. 31-32. 
65 E. Montale, Nel nostro tempo. Milão: Rizzoli, 1972, p. 18. 
66 E. Montale, “Ammazzare il tempo”. In: Idem, Auto da fè. Milão: Il Saggiatore, 1966, p. 207. 
67 H. de Lubac, “Ecclesia Mater”. In: Idem, Meditazione sulla Chiesa, v. 8 – Opera omnia. Milão: Jaca Book, 1979, p. 
188. 
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Lewis, com sua habitual sagacidade, põe na boca do diabo este conceito: «Os gostos e impulsos 
mais profundos de qualquer homem constituem a matéria-prima, o ponto de partida, com os quais o 
Inimigo [Deus] o guarneceu. Afastá-los dele é portanto, sempre, um ponto ganho; mesmo em coisas 
diferentes é sempre desejável substituir os padrões do mundo, ou a convenção, ou a moda, pelos 
gostos e desgostos reais do próprio humano».68 Esta é a tática diabólica: afastar-nos dos nossos 
impulsos mais profundos, dos nossos desejos constitutivos, distraindo-nos. Mas a distração, usada 
por qualquer poder para separar-nos de nós mesmos, mostra sua insuficiência assim que a realidade 
volta a abalar-nos, como vimos nestes tempos de Coronavírus, furando a bolha dos enganos 
costumeiros. Com a distração, para usar uma frase do rapper Marracash que parece um epitáfio, 
«preencho o tempo, mas não o vazio».69  
 
2. A nossa humanidade  
 
Se não ocorre algo capaz de conquistar até o fundo o nosso ser, redespertando um interesse pela 
totalidade da realidade, tudo se torna estranho, como diz Joseph Roth: «A estranheza crescia ao 
redor de cada um deles, cada um se sentava como que fechado numa esfera de vidro, olhava para o 
outro e não o alcançava».70 Mas nem os meros discursos, sejam leigos ou religiosos, nem os apelos 
ao dever, às «coisas para fazer», inclusive em nome da religião, conseguem resgatar-nos até o fundo 
da astenia do desejo e do torpor do interesse que já mencionamos a seu tempo. 
A carta que um jovem amigo me escreveu ilustra isso: «Descubro em mim que a maior tentação é 
achar que já sei a resposta a esta pergunta: “O que nos arranca do nada?” Mas nos fatos estou 
sempre à beira do nada. Todas as coisas, inclusive minha namorada ou o estudo, até minha 
formatura podem ficar tediosas, todas iguais e de certo modo distantes [insuficientes para preencher 
o desejo]. Só depois me dou conta dessa indiferença [da qual nem os afetos escapam] e, quanto 
mais olho para ela, mais me parece entrar em contradição com o que acho que sei. Percebo que 
estou rodeado pelo nada, até mesmo quando estou falando com meus colegas de curso: a conversa 
que se dá entre nós vive a reboque do nada, passamos de um assunto a outro sem nem lembrar-nos 
do que estávamos falando antes. Mas há uma coisa que entendo, em momentos assim, e é que eu 
não fui feito para o nada. Tenho necessidade de não jogar conversa fora, preciso de algo que me 
pegue e me arranque do nada, mas parece que o mero dar-me conta disso não é suficiente para 
identificá-lo». 
No entanto, exatamente no dar-se conta de não ter sido feito para o nada há um elemento decisivo, 
indispensável, no caminho para identificar o que nos arranca do nada: a descoberta da própria 
aspiração humana, da própria humanidade. 
E o que é essa nossa humanidade, que não se deixa enganar, com que não podemos brincar, à qual 
não podemos dar uma resposta qualquer, escolhida arbitrariamente? O engano e a distração abafam 
o mal-estar, mas não nos arrancam do nada. Embora ferida, tosca, bagunçada, nossa humanidade 
não se deixa confundir, não se deixa enganar pelo primeiro que passa, e esse é o sinal de que está 
menos bagunçada do que parece. Conquanto às vezes, por falta de lealdade ou de atenção ou de 
moralidade última, vamos atrás do que não é verdadeiro e nos deixemos levar, cedo ou tarde a 
humanidade que há em nós nos faz perceber que seguimos uma grande ilusão, como dizia o título 
de um livro de François Furet, O passado de uma ilusão, em referência à ilusão do comunismo. 
Nossa humanidade constitui uma barreira crítica que em última instância é inevitável, e 
descobrimos isso na experiência. «O que me agrada na experiência – escreve Lewis – é a 
sinceridade que nela percebo. Você pode tomar quantos desvios quiser; mas basta manter os olhos 
bem abertos, que logo verá a placa de alerta. Talvez você se tenha enganado, mas a experiência não 

 
68 C.S. Lewis, Cartas do diabo ao seu aprendiz, op. cit., p. 61. 
69 “TUTTO QUESTO NIENTE - Gli occhi”, de Marracash, 2019, © Universal Music. 
70 J. Roth, Lo specchio cieco. In: Idem, Il mercante di coralli. Milão: Adelphi, 1981, p. 63. 
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tenta enganar ninguém. O universo se mostra fiel sempre que você o testa com justiça.»71 Contudo, 
para que a experiência seja tal – eis a questão –, ela implica um juízo, uma avaliação, e portanto um 
critério com base no qual o juízo pode ser formulado. Qual é o critério? A nossa humanidade. Ela 
não é simplesmente algo que nos faz penar, um fardo que temos de carregar para nosso pesar, uma 
voragem que não conseguimos preencher e que obstaculiza nossa relação com a realidade: não, ela 
é precisamente o nosso critério de juízo. 
Lembro-me ainda de como exultei de alegria quando surpreendi conscientemente em mim a 
capacidade de julgar que permite fazer experiência na relação com tudo. De fato, a experiência é um 
provar julgado pelo critério da nossa humanidade: um conjunto de exigências e de evidências 
originais que nos pertence estruturalmente e que se aciona na comparação com o que nos vem ao 
encontro. Descobri que esse conjunto de exigências e de evidências que eu tinha em mim mesmo 
era o critério último para julgar o que acontecia. 
Foi a consciência do alcance cognoscitivo da nossa humanidade o que levou Giussani a dizer: 
«Apenas uma tomada de consciência atenta, mas também terna e apaixonada, de mim mesmo pode 
fazer com que eu me escancare e me disponha a reconhecer»,72 a identificar aquilo pelo qual vale a 
pena viver. Deveríamos perguntar-nos se a mesma paixão, atenção e ternura caracterizam o nosso 
olhar por nós mesmos: às vezes parece quase que se trata de coisas de uma galáxia diferente da 
nossa. Como é impressionante ouvir Giussani afirmar: «Como é humano o humano, como é 
humana a humanidade!»73 Como é humana a minha humanidade! Normalmente temos medo, não 
paixão pela nossa humanidade, e por isso ficamos confusos, incapazes de identificar a verdade, e no 
fim tudo se dissolve na abstração. «Caiu numa espécie de meditação profunda, melhor dizendo, 
numa espécie de esquecimento mesmo, e seguiu adiante já sem notar o ambiente, aliás até sem 
querer notá-lo.»74 
Quanto mais deixamos entre parênteses a nossa humanidade, mais hesitamos em reconhecer o valor 
do que nos acontece, incertos quanto à direção que tomar. É o contrário daquilo que o poeta 
espanhol Jesús Montiel notou com comoção em seus filhos, em tempos do Coronavírus: «Meus 
filhos não param de me surpreender. Durante o confinamento não pronunciaram uma única queixa; 
ao contrário de nós, adultos. Aceitam a situação porque a verdadeira normalidade de uma criança é 
sua família. Observei que uma criança, enquanto se desenvolve num entorno amoroso – não 
necessariamente perfeito –, não ambiciona muito mais. [...] Vocês nos bastam, dizem. [...] As 
crianças são, creio, a prova de que não fomos feitos para os projetos, e sim para viver amando e 
sendo amados. Só assim a circunstância contingente ganha sentido e o presente não desmorona».75  
As crianças identificam com facilidade aquilo de que precisam para viver: a presença dos pais. Ao 
passo que a nós, adultos, paradoxalmente, custa-nos identificá-lo e caímos com frequência no 
lamento. Obviamente há adultos que conservam e aprofundam a humanidade simples das crianças. 
Etty Hillesum é um exemplo luminoso disso, ao escrever em seu Diário: «Meu Deus, agradeço-vos 
pois me criastes assim como sou. Agradeço-vos pois às vezes posso estar tão cheia de vastidão, 
aquela vastidão que nada mais é que o meu estar cheia de Vós».76 
 
3. «A arte de “sentir” o homem todo» 
 
Quem de nós tem, todo dia, ao menos um instante de verdadeira ternura por si mesmo, pela própria 
humanidade? Muitas vezes nos maltratamos, lançamo-nos com ira contra a nossa humanidade, que 
não se deixa seduzir pela mentira: queríamos fugir dela, mas por outro lado não conseguimos 

 
71 C.S. Lewis, Surpreendido pela alegria. São Paulo: Mundo Cristão, 1998, p. 182. 
72 L. Giussani, Na origem da pretensão cristã. São Paulo: Companhia Ilimitada, 2012, p. 11. 
73 L. Giussani, Affezione e dimora. Milão: Bur, 2001, p. 42. 
74 F. Dostoiévski, Crime e castigo, op. cit., p. 20. 
75 J. Montiel, “De los que son como ellos”, The Objective, 2 de abril de 2020. 
76 E. Hillesum, Diario. Edizione integrale. Milão: Adelphi, 2012, p. 271. 
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obliterá-la. Expressa-o bem a frase que Nietzsche, em A gaia ciência, pôs na boca do viajante: 
«Esse desejo ardente do autêntico, do real, do não aparente, do seguro! Como o odeio!»77  
Por isso sempre me marcou a frase de João Paulo II: «A ternura é a arte de “sentir” o homem 
todo».78 Este “sentir” o homem todo é essencial para viver e é o contrário do sentimentalismo. Mas 
é «raro encontrar – diz Giussani – uma pessoa cheia de ternura por si mesma!»79 Se formos contar 
quantas conhecemos, talvez cheguem a caber nos dedos de uma mão. Hoje prevalece quase sempre 
a raiva, a violência, para consigo e para com os demais, e também para com a realidade. 
Todavia, o que o homem deseja experimentar é justamente essa ternura pela própria humanidade, 
como escreve Camus em Calígula: «Tudo parece tão complicado. Mas é tão simples. Tivesse eu 
conseguido a lua, o mundo, a felicidade, teria sido diferente. Tu o sabes, Calígula, que eu poderia 
ser terno. A ternura! Mas onde encontrar o suficiente para matar a minha sede? Onde encontrar um 
coração profundo como um lago? [...] Não há nada que me esteja bem, nem neste mundo nem no 
outro. No entanto, tenho certeza, e tu também a tens [...], de que me bastaria o impossível. O 
impossível! Procurei-o nos confins do mundo e de mim mesmo [é o que todos nós procuramos] [...] 
estendo as mãos e não encontro senão a ti, sempre a ti, como um escarro em meu rosto. Tu, na 
claridade esplêndida e doce das estrelas [...]; tu, que és para mim como uma ferida que eu gostaria 
de arrancar de mim com as unhas».80 
Se não encontramos “algo” que nos permita ter essa ternura por nossa sede, por nossa humanidade, 
acabamos olhando para ela como para uma ferida que gostaríamos de arrancar de nós – exatamente 
o contrário de um amor –. Mas por que gostaríamos de arrancá-la de nós? Para não sentirmos o 
drama, para o atenuarmos o mais possível, para não notarmos a insuficiência de todas as coisas em 
que depositamos nossas expectativas, para não termos de lidar com a desproporção entre o que 
desejamos e o que conseguimos obter. Como diz Camus: «Não há nada que me esteja bem», ou 
como canta Guccini, referindo-se ao relacionamento amoroso: «Vê, querida, é difícil explicar, / é 
difícil entender se já não entendeste... // Tu és muito, embora não sejas bastante, / [...] tu és tudo, 
mas esse tudo ainda é pouco».81 
Desenha-se então a alternativa: a ternura («a arte de “sentir” o homem todo») ou então o ódio pela 
própria humanidade («uma ferida que eu gostaria de arrancar de mim»). Quantas vezes não nos 
afligimos por não conseguirmos tomar as rédeas da nossa humanidade, comprimi-la: mesmo com 
todos os esforços para silenciá-la, quando menos esperamos ela explode, faz-se sentir. 
O Miguel Mañara de Milosz narra exemplarmente esta experiência. Mañara entrega-se à 
devassidão, mas isso não consegue preencher o abismo de sua humanidade, de seu desejo. «Arrastei 
o Amor no prazer, e na lama, e na morte [...]. Eu mastigo a erva azeda da rocha do tédio. Servi 
Vênus com furor, depois com malícia e náusea. [...] Com certeza que, na minha juventude, procurei 
tal como vós a miserável alegria, a estrangeira inquieta que vos dá a sua vida e não diz o seu nome. 
Todavia depressa nasceu em mim o desejo de perseguir aquilo que vós jamais conhecereis: o amor 
imenso, tenebroso e doce. [...] Ah! como preenchê-lo, este abismo da vida? O que fazer? Porque o 
desejo continua aí, mais forte, mais louco que nunca. É como um incêndio no mar soprando a sua 
chama no mais profundo do negro nada universal!»82 O desejo permanece, persiste, mais forte que 
nunca, apesar de tudo. É esta a surpresa, dissemos. Não se apaga: quando mais a gente vive, sente, 
tenta satisfazê-lo ou atordoá-lo, mais ele cresce.  
Para Agostinho, nada é comparável à profundidade do coração humano, que vibra em cada um de 
nós: «Se o abismo é uma profundeza, não seria um abismo o coração humano? O que há de mais 
profundo do que este abismo? Os homens podem falar, ser vistos através dos movimentos dos 

 
77 «Dieser Hang und Drang zum Wahren, Wirklichen, Un-Scheinbaren, Gewissen! Wie bin ich ihm böse!» (Cf. F. 
Nietzsche, A gaia ciência. São Paulo: Rideel, 2005). 
78 K. Wojtyla, Amor e responsabilidade. São Paulo: Loyola, 1982, p.183. 
79 L. Giussani, Un avvenimento di vita, cioè una storia. Roma; Milão: Edit-Il Sabato, 1993 p. 457. 
80 A. Camus, «Caligola», in Id., Tutto il teatro, Bompiani, Milano 1993, pp. 113-114. 
81 “Vedi cara”, letra e música de F. Guccini, 1970, © EMI. 
82 O.V. Milosz, Miguel Mañara: Mistério em seis quadros. São Paulo: Gruber, 2018, pp. 28-30. 
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membros, ser ouvidos pela palavra; mas quem pode penetrar seu pensamento, examinar seu 
coração? Quem compreende o que faz internamente, o que pode, como age, como dispõe em seu 
íntimo, o que quer, o que não quer? Razoavelmente pode-se entender por abismo o homem, acerca 
do qual foi dito: “O homem sondará a profundidade do coração e Deus será exaltado”».83 
Mas então – repetimos mais uma vez – o que é que nos arranca do nada, o que é que pode preencher 
este abismo da vida, este desejo irredutível, incômodo e sublime, «ainda mais vasto que tal 
universo»,84 sinal do humano que há em nós, que desmascara a parcialidade e a insuficiência das 
nossas tentativas? 

 
83 Cf. Santo Agostinho, Comentário aos Salmos (Salmos 1-50). São Paulo: Paulus, 2014, 41,13.  
84 G. Leopardi, “Pensamentos”. In: Idem, Poesia e prosa, op. cit., p. 497 (LXVIII). 
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