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RESUMO 

 

 

 

A Existência é um tema que assume um caráter especial nas obras de Sören Kierkegaard, 

por ser apresentado como o modo de ser específico do homem, considerado como 

indivíduo. Para Kierkegaard, a condição existencial do indivíduo é marcada por angústia, 

desespero e paradoxo. As categorias que caracterizam melhor a existência são a da 

possibilidade e a da eleição, pois o indivíduo tem diante de si um conjunto de realidades 

possíveis, dentre as quais ele deve realizar uma escolha. Esse indivíduo isolado 

permanece diante do mundo, de outros indivíduos e de Deus, e, mediante suas escolhas, 

determina o seu modo de existir. Kierkegaard estabelece três estádios da existência: o 

estádio estético, quando o indivíduo escolhe o prazer como finalidade da sua vida, 

vivendo na imediatidade. O estádio ético, quando a pessoa vive a exterioridade mediada 

pela generalidade da Ética. A existência ética consiste na relação responsável com o outro 

segundo o dever que, no caso do Cristianismo se fundamenta no amor. O indivíduo, 

porém, pode perceber que a norma ética aponta para o absoluto como seu fundamento, 

não podendo por si mesma satisfazer completamente o existir concreto da individualidade. 

Dessa forma, o indivíduo se volta ainda mais para a própria interioridade experimentando 

uma repetição, pois ele está numa relação absoluta com o absoluto, alcançando aquela 

satisfação pessoal denominada de beatitude eterna. Assim, tem-se o estádio religioso da 

existência que, para Kierkegaard, é o mais alto que se pode alcançar.   
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ABSTRACT 

 

 

 

Sören Kierkegaard’s works give special meaning to the theme “existence”, as the specific 

human mode of being, considered as an individual. According to Kierkegaard, the 

existential condition of individual is marked by anguish, despair and paradox of faith. 

The categories which best characterize the existential condition are possibility and 

election, since the individual faces a series of possible scenarios from which he/she must 

make a choice. Thus the individual stands in isolation before the world, others and God, 

and according to his choices, the individual determines his specific way of life. 

Kierkegaard conceived three types of existence: the esthetical existence if the individual’s 

choice is related to pleasure as the center and aim of his life, living for outwardness. The 

ethical existence, if the individual chooses to live the outwardness mediated by the 

generality of the ethics. The ethical existence consists in the responsible relationship with 

another based on the obligation, in the case of Christianity, is founded on love. However, 

the individual may find that the ethical norm points to an absolute as its foundation, and 

so is not able, on his/her own, to find full satisfaction in his/her own concrete existence of 

individuality. In this manner, the individual moves further still towards his/her own 

interiorness experiencing a repetition, since the individual has an absolute relation with 

the absolute, reaching that personal satisfaction known as eternal beatitude. And so, one 

has the religious stage of existence, which for Kierkegaard is the highest stage one can 

obtain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho é resultado do esforço de compreender a noção de 

existência no pensamento de Sören Kierkegaard, tomando como ponto de partida a 

identificação e a distinção que o autor estabelece entre os três estádios da existência 

(Stadier): o estético, o ético e o religioso. Nesses estádios, o termo existência - e seus 

correlatos – é desenvolvido de forma diversa, pois ora se situa no campo de sua polêmica 

com a Lógica hegeliana, ora se situa no campo das reflexões que brotaram das próprias 

experiências da vida desse Pensador.  

Para alcançarmos o objetivo ora proposto, tomaremos como objeto principal de 

nossa análise (mas não o único), a obra de Ernani Reichmann, Textos selecionados, por 

conter uma seleção de textos de várias obras de Kierkegaard, em Língua Portuguesa, 

principalmente trechos substanciais do Post scriptum não científico concludente às 

migalhas filosóficas (1846). Outras obras, na medida do possível, serão utilizadas na 

análise de cada estádio da existência no intuito de perceber como esse tema se acha nelas 

apresentado. Achamos por bem, contudo, antes mesmo de indicarmos as demais obras do 

autor, resumir alguns aspectos da sua vida que notoriamente influenciaram o seu 

pensamento e, conseqüentemente, sua concepção de existência. 

Sören Aabye Kierkegaard nasceu em Copenhague, Dinamarca, em 5 de maio 

de 1813, no seio de uma família de tradição religiosa protestante luterana. Seu pai, 

Michael Pedersen Kierkegaard, era um homem cuja rigidez moral logo se fez refletir na 

vida de Sören, de tal modo que este Filósofo chegou a afirmar:  

Melancólico, incuravelmente melancólico como era, levava no fundo 

cruéis feridas depois de ter cortado, no desespero, com o mundo e as 

coisas do mundo; submetido desde a infância, a uma severa educação 

onde se me observava que a verdade está votada ao sofrimento, à 

troça, ao insulto, e dedicando todos os dias um certo tempo à oração e 

à meditação, era, a meus olhos, um penitente. 
1
  

Tudo indica que a afirmação supracitada se refere à própria atitude de seu pai, 

que se sentia amaldiçoado por Deus, uma vez que no passado havia pecado contra Ele, 

                                            
1
 KIERKEGAARD, S. Ponto de vista explicativo da minha obra como escritor. Lisboa: Edições 70, 2002, p.63. 
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amaldiçoando-o, por se encontrar passando fome e frio. Essa situação levou Michael 

Pedersen a acreditar que nenhum dos seus filhos sobreviveria além dos trinta anos. 

Coincidentemente, a morte prematura de cinco irmãos de Kierkegaard parecia confirmar 

tal crença. Apesar de tudo isso, Kierkegaard confessou o seu amor para com seu pai: “amo 

este homem porque nele sinto o amor, mas o fato de ter-me tornado infeliz por alguma 

coisa, que não acreditava fazer senão pelo meu bem, desperta minha simpatia – e eu o 

amo ainda uma vez e mais profundamente.” 2 Tais sentimentos não podem ser 

reconciliados, pois eles se apresentam como um paradoxo da existência, com o qual 

Kierkegaard conviveu e tanto o fez sofrer.  

Kierkegaard também demonstrou gratidão ao seu pai pela influência intelectual 

exercida em sua vida. Escrevendo uma autobiografia sob o pseudônimo Johannes, ele 

afirma: “para Johannes era como se o mundo passasse a existir, no decorrer da conversa, 

como se o pai fosse Nosso Senhor e ele seu favorito, autorizado a misturar idéias 

extravagantes como quisesse”. 3 Por isso, inicialmente, ele tentou agradar seu pai, 

cursando o Bacharelado em Teologia com a finalidade de se tornar um pastor protestante, 

mas, no decorrer de seus estudos na Universidade de Copenhague, desinteressou-se pela 

idéia e ficou impressionado com o movimento do Romantismo. Tal movimento parecia 

desafiar os ideais austeros do seu ambiente familiar. Kierkegaard entrou em nova fase de 

vida, decidindo viver o ideal romântico. Gardiner assinala que “Kierkegaard esbanjava 

dinheiro em roupas e bebida, acumulando dívidas que deixava para o pai pagar. Também 

ia a festas, bares e restaurantes”. 4  

Esta vida de prazer, entretanto, em parte servia para encobrir seu sofrimento 

em relação à casa paterna e não trouxe a ele realização pessoal ou felicidade. Por outro 

lado, o próprio Kierkegaard confessa que foi necessária para a sua produção estética:  

Eu representava a ironia da sociedade, o prazer da vida e o prazer mais 

refinado, mas sem uma pitada de espírito ‘sério’ e ‘positivo’; em 

compensação era extremamente interessante e mordaz. Ao pensar 

nesse modo de existência, vejo que poderia realmente resolver-me a 

pedir às pessoas de classes superiores uma espécie de desculpa. Sem 

                                            
2
 Idem, p.19. 

3
 KIERKEGAARD, S. É preciso duvidar de tudo. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.11. 

4
 GARDINER, Patrick. Kirkegaard. São Paulo: Loyola, 2001, p.13. 
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dúvida, sabia perfeitamente o que fazia; mas, do seu ponto de vista, 

tinham, todavia, razão para me criticarem (...)
5
 

Esse período de sua vida durou até a morte de seu pai, em 1838, evento que o 

marcou profundamente, ao ponto de se dedicar completamente aos estudos até a 

conclusão do curso, e, assim, cumprir o desejo de seu pai. Em julho de 1840, Kierkegaard 

graduou-se em Teologia e, naquele mesmo ano, ficou noivo de Regine Olsen, com 

intenção de se tornar um responsável chefe de família. Kierkegaard, no entanto, 

demonstrou arrependimento quanto ao pedido de casamento e, posteriormente, rompeu o 

noivado. Ele dá a entender em seu diário que este rompimento estava relacionado ao fato 

de que embora houvesse amor entre ambos, não havia suficiente compreensão da parte 

dela sobre o que se passava na própria interioridade. Kierkegaard não achava justo impor 

sua condição de sofrimento a alguém que ele mesmo amava. 

Em 1841, Kierkegaard deixou Copenhague e foi para Berlim, decidido a 

assistir às palestras ministradas por Schelling, filósofo que em sua juventude fora bastante 

próximo a Hegel, mas que posteriormente se opôs ao seu pensamento. Por essa razão, foi 

com grande expectativa que Kierkegaard viajou para Berlim, durante o inverno de 1841-

1842, para ouvir as palestras de Schelling, diante das quais, a princípio fez o seguinte 

comentário, numa carta enviada ao professor Sibbern: “Estou muito feliz em ter ouvido a 

segunda palestra de Schelling – indescritível”. 6 Esse estado de expectativa pode ser 

atribuído à proposta inicial de Schelling, ao distinguir essência de existência para a partir 

daí elaborar uma crítica à Lógica de Hegel. De fato, sobre a primeira palestra, Kierkegaard 

tomou nota das seguintes palavras de Schelling: 

Tudo o que é real tem um duplo aspecto: quid sit (o que é) e quod sit 

(aquilo que). Conseqüentemente, a filosofia pode ter uma dupla 

relação com isto; alguém pode ter um conceito sem conhecimento (um 

conceito é expresso pelo quid sit), mas daí não se segue que eu 

conheço quod sit.
7
 

Com o decorrer do tempo e do desenvolvimento do pensamento de Schelling, 

Kierkegaard demonstrou profunda decepção com as idéias daquele filósofo, ao ponto de 

dizer que suas palavras não passavam de puro nonsense. Segundo ele, Schelling não 

                                            
5
 KIERKEGAARD, S. Ponto de vista explicativo de minha obra como escritor, p.62. 

6
 KIERKEGAARD, S. The concept of irony; Notes of Schelling’s Berlin lectures. Translated by Howard V. 

Hong and Edna H. Hong. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992, p.xxii [Historical 

Introduction]. Tradução nossa. 
7
 Idem, 1992, p.335. Tradução nossa. 
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atingira seu projeto inicial, além de ter se tornado arrogante nas suas afirmações, pois 

passara da crítica à filosofia negativa à especulação positiva, culminando numa 

abordagem histórica da filosofia da mitologia e da filosofia da religião.8  

Kierkegaard também foi um crítico da instituição religiosa de sua época.  

Igreja oficial era a Luterana, representada pelo bispo Hans Martensen, com quem manteve 

uma série de conflitos. Ele considerava que a igreja oficial não passava de uma instituição 

secularizada e burocrática, que andava de mãos dadas com o Estado, cujo interesse era 

prover seus membros e clérigos de bens materiais. Por outro lado, a igreja pregava as 

virtudes da pobreza e da renúncia dos bens materiais. Essa incoerência da instituição cristã 

fazia com que Kierkegaard conclamasse os cristãos a abandonarem a prática religiosa 

oficial, pois estas debochavam de Deus e das Escrituras Sagradas. Essa polêmica com a 

Igreja seguiu-se até à morte de Kierkegaard, em 1855. 

O Filósofo teve uma vida muito produtiva intelectualmente. Ele escreveu 

várias obras, dentre as quais citamos as mais importantes: O conceito de ironia (1841), A 

alternativa (1843), Temor e tremor (1843), A repetição (1843), Migalhas filosóficas 

(1844), O conceito de angústia (1844), Estádios no caminho da vida (1845), Post 

scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas (1846), As obras do amor 

(1847), e A doença mortal (1849). Algumas dessas obras foram editadas sob uma 

variedade de pseudônimos. Esse modo peculiar de escrever não foi fortuito, mas segundo 

ele mesmo assinala,  

Uma razão essencial na própria produção que, no interesse da réplica, 

da variedade psicológica das diferenças individuais, exigia 

poeticamente uma indiferença quanto ao bem e ao mal, à composição 

e à indiferença, ao desespero e à presunção, etc. 
9
  

Seus escritos, porém, apresentam forte crítica ao hegelianismo de sua época, 

que reduzia a fé cristã a uma evolução de conceitos articulados logicamente. O 

cristianismo, nesse caso, não exigia uma fé prática, pois seu conteúdo era de caráter 

racional e objetivo. Para Kierkegaard, porém, as Escrituras Sagradas, nas quais se baseia o 

Cristianismo, apresentam essa religião como um modo de existência, cujas reivindicações 

nem sempre podem ser articuladas em conceitos lógicos, tal é o caso da doutrina da 

encarnação. A reivindicação da idéia de que Deus se tornou homem implica o paradoxo 

                                            
8
 Idem, p. xxiii. 

9
 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente, in: REICHMANN, E., op cit., p. 47. 
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absoluto, e sua aceitação como verdade só pode ser um ato de fé, de modo que qualquer 

projeto de tentar provar teoricamente a verdade dessa afirmação cristã, apelando-se para o 

contexto histórico das sociedades antigas, está fadado ao fracasso.  

Todas essas contradições que marcaram a vida de Kierkegaard o fizeram 

desconfiar de que a existência não se deixa reduzir ao conceito. A existência não se 

apresenta como uma condição de todos os seres e distinta da essência. Pensar a existência 

do indivíduo mediante a especulação é uma tarefa inútil, pois o indivíduo tem diante de si 

apenas possibilidades e o seu poder de decidir sobre que ações serão ou não realizadas. A 

existência, contudo, é marcada pela incerteza, pois não há nada no indivíduo, no mundo, 

em outras pessoas ou em Deus que possa garantir que as escolhas terão sucesso. A marca 

da incerteza que surge dessa dialética existencial provoca no indivíduo angústia e 

desespero. A angústia se apresenta ao indivíduo por causa da sua ignorância quanto ao 

futuro; o desespero se mostra pelo conhecimento de si mesmo na relação com a alteridade; 

e a perplexidade se exibe no paradoxo da religião, pois aqui o indivíduo situa-se numa 

relação absoluta com o absoluto. 

 Essa relação com o absoluto não ocorre na exterioridade, mas na interioridade do 

indivíduo. Por essa razão, Kierkegaard assevera que a existência não é como uma novela 

romântica em que o indivíduo tem que lutar contra inimigos externos para libertar a 

princesa encantada; os inimigos do indivíduo são aqueles a quem ele dá forma e vida 

dentro de si, fazendo nascer a angústia em seu interior. 10 Tal angústia surge do não-

conhecimento que o homem tem do próprio futuro: “o que me aguarda o futuro? Não 

tenho idéia”. 11 Por essa razão, não se pode explicar a existência a partir de um sistema 

filosófico, pois o futuro é imprevisível.   

Para ilustrar essa impossibilidade de explicar a existência desde a lógica, 

Kierkegaard usa a lenda de Virgílio, o qual teve a si mesmo cortado em vários pedaços, a 

fim de ser cozinhado por oito dias, para rejuvenescer. Ele colocou um vigia para não 

permitir que um intruso entrasse e olhasse dentro do caldeirão. Tal vigia, entretanto, não 

resistiu à tentação e olhou. Virgílio desapareceu com um grito, como uma pequena 

criança. 12 Com essa lenda, Kierkegaard alerta seus leitores sobre o perigo de se tentar 

                                            
10 KIERKEGAARD, S. Either/Or: a fragment of life. London, UK: Penguin Books, 1992, p.45. Tradução nossa. 
11 Idem, p.46. 
12

 Idem, p.47. 
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explicar a existência a partir de um sistema lógico, pois existe a possibilidade de um fim 

trágico, uma vez que não conhecemos o futuro, nem o resultado das nossas escolhas. De 

fato, o que temos é a nossa interioridade diante da qual tudo o mais pode ser validado, 

pois o conhecimento não é a adequação da mente com a coisa, mas a adequação da coisa 

com a subjetividade do indivíduo. Como conseqüência, a verdade é subjetividade, no 

sentido de que as ações do indivíduo são, em última instância, movidas pela verdade que 

se encontra na sua interioridade.  

Com base nessas noções de possibilidade e escolha, Kierkegaard apresenta três 

modos ou estádios do existir concreto do homem: o estádio estético, o ético e o religioso. 

Pertencer a um desses três estádios depende do quanto o indivíduo está determinado como 

espírito. O indivíduo no modo estético vive a exterioridade pura, onde o prazer é o seu 

objetivo principal. Esse estádio não indica uma existência autêntica, pois aqui o indivíduo 

não se relaciona com a generalidade da ética. Sua relação é com o mundo das coisas que 

lhe proporcionam prazer. Esse indivíduo, todavia, poderá perceber a contradição de sua 

existência, pelo fato da experiência com base no erotismo se esgotar. É, então, que o 

indivíduo pode adentrar o modo de existência ético.  

No segundo modo de existir, o indivíduo passa a se relacionar com a 

generalidade presente na ética. Ele toca a infinitude, o caráter eterno da ética, pois atribui 

essa eternidade ao próprio Deus. O indivíduo, no entanto, não se relaciona ainda com 

Deus, apenas se submete às normas e aos valores, considerando sua validade divina. Esse 

estádio traz em si uma contradição - o arrependimento - pois pode chegar o momento em 

que esse indivíduo perceba sua incapacidade de cumprir as exigências éticas. Tal 

incapacidade decorre do fato de que, no pensamento de Kierkegaard, o pecado é uma 

realidade existencial: o indivíduo está no pecado e, como tal, está na não-verdade. Ao 

perceber-se como tal, o indivíduo não vê para si nenhuma outra possibilidade de 

libertação do pecado a não ser no próprio Deus. Por essa razão, o indivíduo percebe o 

religioso como opção para sua existência.  

Considerando esses três estádios tal como Kierkegaard nos apresenta, podemos 

afirmar que a existência, em seu pensamento, apresenta-se como o modo de ser distintivo 

do homem, pois somente ele percebe a si mesmo como existente. Essa singularidade da 

existência do homem caracteriza sua individualidade, que se impõe à realidade objetiva, 
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pois ao contrário do mundo animal, em que o indivíduo vale menos que sua espécie, o 

homem individual vale mais do que a espécie. 

Em face da complexidade da noção que o tema da existência encerra no escopo 

da obra de Kierkegaard, o nosso trabalho está assim estruturado: no segundo capítulo, 

logo após a presente explicação introdutória, que é o primeiro, será abordada a noção de 

existência, levando-se em consideração a tradição filosófica da Metafísica e a 

especificidade desse tema no pensamento de Kierkegaard. Também, nesse módulo, 

abordaremos de forma sucinta sobre os estádios da existência, considerando o momento 

de transição entre cada uma deles. Para atingirmos esse objetivo, o nosso ponto de partida 

é uma análise de textos do Post scriptum não científico concludente às migalhas 

filosóficas, cuja parte substancial é encontrada em Língua Portuguesa nos Textos 

selecionados, da autoria de Ernani Reichmann, uma vez que não temos a versão completa 

da referida obra. 

No terceiro segmento, referir-nos-emos a existência estética, considerando a 

primeira parte da obra A alternativa, cujo conteúdo apresenta desde o desenvolvimento 

dos estádios eróticos imediatos do indivíduo até chegar à concepção do sedutor intelectual 

presente no Diário do sedutor. Também tomaremos alguns textos importantes de Estádios 

no caminho da vida, em que o autor volta sempre a uma explicação dessa fase, 

confrontando-o ora com o ético, ora com o religioso. O Conceito de ironia também será 

utilizado nesse capítulo, pois esta figura é considerada por Kierkegaard como momento de 

transição entre o estético e o ético. 

 No quarto módulo, debruçar-nos-emos sobre o tema a existência ética, 

considerando obras como Temor e tremor, e a segunda parte de A alternativa, que contém 

o tema do casamento como analogia da ética, assim como o tema da escolha como uma 

necessidade de se entrar nesse segundo estádio. Nessa parte, cuidaremos da obra O 

desespero humano, pois ela apresenta a noção de homem como síntese de eternidade e 

temporalidade, de finitude e infinitude, que o caracteriza como espírito que se determinou. 

Dessa noção do indivíduo como síntese dependem as noções de liberdade e de 

subjetividade, que fazem parte da ética. Consideraremos, ainda, O conceito de angústia, 

pois, nessa obra, Kierkegaard analisa o tema da liberdade e sua importância ética, assim 

como a categoria do pecado original, instituída pelo Cristianismo.  
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No quinto capítulo, será apresentado o modo de existir religioso.  As obras que 

tratam desse modo da existência são Temor e tremor, A Repetição e Migalhas filosóficas. 

O presente trabalho toma a versão inglesa Repetition e a versão espanhola Fragmentos 

filosoficos. O modo religioso de existir é caracterizado pela repetição, categoria que 

indica o movimento da interioridade na direção do infinito, mediante o qual o indivíduo 

recupera na finitude aquilo que foi perdido por amor a Deus. Kierkegaard se inspira na 

narrativa de Abraão, que estava disposto a sacrificar seu filho, Isaac, quando teve uma 

experiência com a divindade. Essa experiência, para Kierkegaard, apresenta-se como 

paradoxal e o paradoxo absoluto está presente na fé, como categoria que sustenta o 

movimento da repetição, pois, apesar da exigência imposta por Deus a Abraão, ele 

recupera o seu filho, no final, por causa da sua fidelidade e amor a Deus. Do mesmo 

modo, a personagem de Jó experimenta a repetição, quando recupera todos os bens após 

ser confrontado por Deus. Abraão e Jó possuem algo em comum: suas experiências 

constituem uma prova, pois aqui eles são tentados a seguir o ideal ético, em vez de 

atender as exigências divinas. Ambos passam pela prova e experimentam a repetição.  

Para Kierkegaard, os sistemas filosóficos da Modernidade, principalmente a 

lógica hegeliana, atribuíram à razão o papel de realizadora de um sistema racional do 

mundo, implicando o distanciamento da subjetividade. O indivíduo, porém, é uma 

subjetividade que não pode encontrar o seu fundamento em nenhum sistema racional. A 

existência religiosa, que repousa na infinitude e no paradoxo absoluto da fé, talvez possa 

explicar o fundamento da própria existência.  

Nesse sentido, a busca da verdade é a questão filosófica essencial, mas não se 

trata de uma verdade abstrata, exterior ao indivíduo, mas uma verdade vital, aquela que é 

válida para mim, verdade pela qual eu quero viver e morrer. Assim, a verdade é vivida 

antes de ser objeto do juízo lógico e se constitui o modo de existir autêntico. Esse existir 

autêntico caracteriza-se pelo profundo risco e pelo compromisso expresso no 

comportamento cotidiano do indivíduo. Isto instaura angústia e sofrimento, sentimentos 

que acompanham toda escolha autêntica, como expressão da liberdade humana. 

À guisa de remate, trazemos o capítulo seis – conclusão – que elabora a 

epítome de todo este trabalho, seguido da lista de autores e obras que estearam do ponto 

de vista empírico e sob o prisma teórico-filosófico, o presente ensaio acerca da vida e obra 

de um dos mais renomados pensadores do existencialismo cristão. 
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2. A EXISTÊNCIA 

 

 

Na tradição metafísica, desde Aristóteles, a distinção feita entre aquilo que o 

ente é (essentia) e o seu existir concreto (existentiae) deu a este último termo o sentido de 

subsistência ou de realidade de fato. Tal sentido é aplicado a todos os entes sem distinção, 

de modo que tudo o que está aí subsiste. Assim, ao nos referir à existência, conferimos-lhe 

um caráter objetivo e pressupomos também que ela é objeto do nosso conhecimento e, 

como tal, pode ser reduzida ao conceito.  

Essa forma de compreender a existência pressupõe a Razão como uma 

categoria capaz de chegar ao fundamento da vida humana e de toda a realidade. Muitos 

pensadores, contudo, resistiram à idéia de que a existência possa ser reduzida ao conceito, 

dentre eles, o pensamento de Sören Kierkegaard é um dos que reflete de modo claro tal 

resistência. Em seu Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas, 

que Kierkegaard escreve sob o pseudônimo de Johannes Climacus, observa-se:  

 
Se você viu um barco mergulhado no fundo lodoso de um rio, por 

exemplo, sabe que é quase impossível fazê-lo flutuar porque é difícil que 

o guindaste encontre um apoio suficiente sólido para firmar-se. Toda a 

nossa época está, assim, mergulhada no lodo da razão.
13

 

 

Essa crítica à Razão decorre do fato de que, na dialética de Kierkegaard, o eixo 

motor é fé, compreendida como busca da interioridade para dentro de si mesma, no intuito 

de encontrar o sentido do existir. Não se pode compreender, porém, esta busca como 

forma intimista de escutar silenciosamente o infinito, como ocorria na meditação 

monástica, mas da busca que conduz o indivíduo, cada vez mais, a descobrir a si mesmo 

como espírito livre. É mediante sua interioridade que o indivíduo se projeta e 

redimensiona todas as áreas da sua vida, pois a ele é dado o poder de escolha que o faz se 

perceber como ser distinto dos demais.  

Quem é o indivíduo existente? O homem, como indivíduo, nada mais é do que 

a síntese entre o finito e o infinito, entre o temporal e o eterno. Essa afirmação se repete ao 

                                            
13 KIERKEGAARD, S. Papirer. In: REICHMANN, Ernani.Textos selecionados. Curitiba, PR: Editora da UFPR, 1971, p. 

35. 
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longo da obra de Kierkegaard. Nesse sentido, a existência é o dar-se conta dessa síntese: o 

indivíduo possui um eu eterno que existe no movimento, no devir. Captar a existência, 

pois, se torna impossível ao pensamento lógico, pois ele é uma abstração e, como tal, não 

pode considerar o movimento sem o suprimir. Por isso, Climacus assevera que: 

 

Pensar logicamente a existência significa fazer abstração da dificuldade 

que há em pensar o eterno no devir, a que está obrigado, pois aquele que 

pensa está ao mesmo tempo no devir. Pensar abstratamente é mais fácil 

que existir, se isto não significa aquilo que se chama existir...  mas existir 

em verdade e penetrar sua existência por sua consciência, ao mesmo 

tempo quase que eternamente, muito além dela e, não obstante presente 

nela e, não obstante no devir: é verdadeiramente difícil.
14

 

 

É justamente porque o pensamento lógico não pode captar o movimento sem 

suprimi-lo que a existência mesma se conserva como paradoxo ao existente. Nesse 

sentido, Kierkegaard reporta-se aos gregos para demonstrar que essa tentativa jamais ficou 

despercebida dos seus esforços: para se dedicar ao pensamento puro, os gregos se 

“suicidavam”, isto é, procuravam na morte para o mundo ou na morte filosófica uma saída 

para tal dedicação: 

 

Porque a filosofia grega não era distraída, o movimento jamais deixou 

de ser objeto de seus esforços dialéticos. O filósofo grego era um 

homem existente e não o esquecia. Para poder devotar-se inteiramente 

ao pensamento, procurava refúgio no suicídio, ou morrendo para o 

mundo, no sentido pitagórico ou na morte filosófica, no sentido 

socrático, para poder pensar. Tinha consciência que era um pensador, 

mas também que a existência como meio impedia-o de pensar 

continuamente, porque sempre o colocava no devir.
15

 

 

A Ética exige, contudo, esse reconhecimento de que o indivíduo não é só 

abstração ou pensamento puro: ele se encontra no devir. Se um sistema filosófico se 

exime de determinar as suas relações com o existente, isto significa ignorar a ética, 

confundindo a existência. De igual modo, a realidade não pode se deixar exprimir pela 

lógica, pois, para o existente, ela é o supremo interesse da existência. De fato, o 

pensamento puro pode até tentar interpretar a realidade, mas sua interpretação se torna 

falsa, pois, para tratá-la desse modo, deve suprimi-la, tornando-a para o terreno da 

                                            
14 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas. In: REICHMANN, E. op. cit., 

p.226. 
15

 Idem, p.227. 
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possibilidade. Então, o que faz o pensamento puro em relação à existência? Climacus 

acentua que “inferir a existência pelo pensamento é, assim, uma contradição, pois o 

pensamento, ao contrário, retira a existência da realidade. Pensa a existência suprimindo-a 

e transportando-a para o plano da possibilidade”. 16  

Com efeito, ao procurarmos o sentido do termo “existência” em Kierkegaard, 

não podemos ter em mente uma redução lógica, na direção de um conceito que esgota a 

realidade e que pode se aplicar a todos os entes. Pelo contrário, quando o termo aparece 

em Kierkegaard, trata especificamente da condição de ser do homem no mundo, pois 

somente este tem consciência de sua existência e, por isso mesmo, pode plasmá-la por 

intermédio de suas escolhas. Tal condição não pode ser reduzida ao conceito, pois essa é 

uma ação da liberdade humana que se torna imprevisível diante das opções que o 

indivíduo precisa fazer.  

Por essa razão, o que sobressai no pensamento de Kierkegaard é a interioridade 

do indivíduo, visto como ser singular, cujas ações na realidade objetiva são reflexo de sua 

subjetividade. O reconhecimento dessa interioridade foi expresso por Sartre, quando este 

bem sintetizou o conceito de existência de Kierkegaard na seguinte afirmação: 

 

A vida subjetiva, na própria medida em que é vivida, não pode jamais ser 

objeto de um saber; ela escapa, em princípio ao conhecimento... essa 

interioridade que pretende afirmar-se contra toda filosofia, na sua 

estreiteza e profundidade infinita, essa subjetividade reencontrada para 

além da linguagem, como aventura pessoal de cada um em face dos 

outros e de Deus, eis o que Kierkegaard chamou de existência.
17

 

 

Ao demonstrar que a realidade é o supremo interesse da existência, 

Kierkegaard traz à discussão o homem como um ente em relação com outros entes e com 

o infinito, que é Deus. A existência, pois, permanece fora do conceito, uma vez que a 

individualidade do homem pode conduzi-lo a reagir de modos diferentes em face do 

mundo, de outros homens e diante de Deus, pois o eu do homem “é uma relação que não é 

apenas consigo próprio, mas com outrem”. 18 

 

                                            
16 Idem, p.231. 
17 SARTRE, J.P. Questão de método. 2 ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1967, p.15. 
18 KIERKEGAARD, S. O desespero humano. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1970, p.195. 
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2.1 – O Pathos Existencial 

 

 

Ao demonstrar a contradição entre o pensar logicamente e o existir, Climacus 

introduz a relação que o indivíduo tem para com o bem absoluto, que ele denomina 

beatitude eterna e a mediação que é adequada a essa relação. No primeiro caso, se a 

relação se estabelece por meio da palavra, o pathos adequado é denominado, por 

Climacus, pathos estético, porque a relação que o indivíduo mantém com o bem absoluto 

encontra-se mediada pela exterioridade. Por outro lado, quando a relação se estabelece por 

meio da representação, atuando como agente de transformação da existência individual, o 

pathos adequado é denominado de pathos existencial. 

 

No que concerne a uma beatitude eterna como sendo o bem absoluto, o 

pathos não consiste em palavras, mas em que esta representação 

transforme toda a existência do existente. O pathos estético exprime-se 

pela palavra e pode, quando é sincero, significar que o indivíduo renuncia 

a si mesmo para perder-se na idéia, enquanto que o pathos existencial 

aparece quando a idéia se comporta de uma maneira criadora, 

transformando a existência do indivíduo.
19

 

 

De acordo com o que nos é apresentado, o pathos é determinado pela relação 

do indivíduo para com a Idéia. O pathos é estético quando o télos absoluto se exibe fora 

do indivíduo, como uma idealidade que se mostra em sua possibilidade. Tal é o caso, por 

exemplo, da poesia, pois o poeta, para falar de determinada abstração precisa possuir uma 

concepção mais elevada do que aquela que encontra na realidade objetiva, de modo que a 

realidade seja compreendida como um reflexo dessa idealidade. A idealidade, contudo, 

não se encontra na interioridade do poeta, mas fora dele, e o poeta, nesse caso, comporta-

se de maneira patético-estética: 

 

O que é um poeta? Um homem infeliz que esconde profunda angústia no 

seu coração, mas cujos lábios são tão em forma que quando o suspiro e o 

choro passam através deles, soam como uma música romântica.
20

 

                                            
19 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas. In: REICHMANN, E., op. cit., p. 

232. 
20

 KIERKEGAARD, S. Either/Or: a fragment of life, op cit., p.43. Tradução nossa. 
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 O que prevalece no pathos estético é a imaginação, e, como tal, é um pathos 

da possibilidade, em que a realidade objetiva se apresenta apenas como ocasião. Nesse 

sentido, o pathos estético procura superar a contradição pela imaginação. Tal supressão 

pode ser percebida quando, por exemplo, para idealizar o amor, pois o poeta abstrai a 

realidade e trata o amor de forma imaginativa. Aqui, a realidade serve apenas de ocasião 

para o encontro da idealidade na possibilidade. 

Como se mostra, porém, o pathos existencial? Quando o télos absoluto se 

relaciona com a existência do indivíduo, em sua própria interioridade, de modo que essa 

existência possa ser transformada por esse télos. O télos absoluto do pathos existencial é 

apresentado como a beatitude eterna, o Bem supremo, que se relaciona num existente 

essencialmente com sua existência e não com a lógica do pensamento. Por essa razão, a 

realidade se manifesta contraditória, e essa contradição, apesar de poder ser suprimida no 

pensamento, continua na existência. Tal relação patético-existencial é mais bem 

compreendida quando se adentra o campo da Ética, pois esta considera a contradição da 

realidade e exige que a existência possa ser transformada conforme o télos absoluto do 

Bem. Por essa razão, o pathos adequado a uma beatitude eterna não é a idealidade, pois 

“o pathos adequado correspondente a uma beatitude eterna é a transformação pela qual o 

existente, pelo existir, modifica toda sua existência conforme esse soberano bem”. 21 

Como podemos perceber, o pathos estético é o do desinteresse, pois aqui a 

relação do indivíduo para com a realidade é manifestada no sentido de suprimi-la, em suas 

contradições, para idealização da possibilidade. O indivíduo procura se desvencilhar de si 

mesmo e de todas as coisas à sua volta para se entregar à busca de algo externo, 

considerado grande ou superior. O pathos existencial, pelo contrário, é o do interesse, pois 

aqui o indivíduo é levado a agir de acordo com o Bem supremo. Nesse caso, o indivíduo 

renuncia tudo para salvar a si mesmo, em sua liberdade. 

Ao contrário do pathos estético, o pathos existencial só pode ser percorrido 

fora do âmbito da especulação, isto é, do pensamento lógico baseado na trilogia hegeliana 

- tese, antítese e síntese - pois este tenta suprimir a contradição pelo pensamento, 

resolvendo a diferença na síntese. O pathos existencial, todavia, leva em consideração a 

                                            
21 Idem, p.233. 
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contradição na existência, sem poder suprimi-la. Nesse sentido, o indivíduo somente pode 

percorrê-lo pela sua interioridade por meio do pensamento subjetivo, pois, 

 

De um pensador subjetivo exige-se: imaginação, sentimento e 

dialética na vida interior, além de paixão. Mas, sobretudo paixão, pois 

é impossível que um ser existente reflita sobre a existência sem se 

apaixonar, porque a existência é uma enorme contradição, que o 

pensador subjetivo não deve abstrair – embora ele possa, se quiser, 

mas na qual precisa permanecer.
22

 

 

O pensador subjetivo é essencialmente um existente, cuja tarefa consiste em 

“compreender a si mesmo em sua existência”, uma vez que não faz abstração da 

contradição nem da existência, mas vive nelas. Tal concepção é retomada da expressão 

socrática do “conhece-te e a ti mesmo”, e, por essa razão, Kierkegaard assevera que 

compreender-se a si mesmo na existência era o princípio grego e é também o princípio 

cristão. Era o princípio grego porque era uma tarefa que o filósofo assumia para toda a 

vida, e, na existência, adquiria sua validade. O filósofo grego não estava preocupado se ia 

ter um papel na história mundial. Já como princípio cristão se afirma pelo fato de que o 

crente é alguém que procura compreender a verdade eterna em relação à sua existência, e 

a verdade eterna para o cristão é paradoxal: que Deus se tornou homem no tempo. 

 

 

 

2.2 - Os Estádios da Existência 

 

 

Kierkegaard utiliza a expressão “aqui em baixo e lá em cima”, que indica o 

princípio da contradição: o eterno surgiu num momento do tempo, e, segundo essa 

determinação, o indivíduo tem sua interioridade determinada dialeticamente. Dessa 

determinação do indivíduo pela interioridade dialética, procedem todas as concepções do 

que seja existir: se o indivíduo tem essa dialética na exterioridade, tem-se aí a concepção 

estética; se ele a tem na própria interioridade, fazendo auto-afirmação na exterioridade, 

                                            
22

 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas, in: REICHMANN, E., op 

cit., p.251. 
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tem-se aí o estádio ético. E, por fim, se o indivíduo orienta a si mesmo, cada vez mais, 

para essa interioridade, aniquilando-se a si mesmo diante de Deus, tem-se a religiosidade 

“A”. Se o indivíduo, entretanto, não conserva essa imanência e faz da existência uma 

contradição absoluta, tem-se o religioso paradoxal, e esse estádio é o maior que pode ser 

pensado. 

O primeiro modo de existir, a vida estética, caracteriza-se pela escolha que o 

indivíduo faz pelo prazer como centro e objetivo da sua vida. O lema dessa esfera da 

existência é “gozai a vida” e, após ter satisfeito o seu desejo, o indivíduo que decide viver 

no modo estético parte em busca de nova aventura sem que nada possa satisfazê-lo, pois 

“o desejo em si mesmo é uma pluralidade e, deste modo, esta vida se dispersa numa 

pluralidade ilimitada”.23 Esse modo de existir é provocado pela angústia do desejo que, no 

fundo, inspira a busca de felicidade. Há um momento, porém, de maturidade na vida 

humana, causado pela melancolia, entendida aqui como histeria do espírito, pois “o 

espírito exige uma forma superior em que quer apoderar-se de si como espírito”. 24 E, 

assim, é possível ao indivíduo “saltar” do modo de vida estético para o segundo estádio, 

que é o ético, pois o que permite tal condição é o “nisus formativus da vontade, que 

está no poder do próprio homem”.25 

Esse estádio estético da existência foi abordado por Kierkegaard em diversas 

de suas obras, mas, no presente trabalho será considerado o seguinte conjunto de obras, 

respectivamente: A alternativa (1843), editada sob o pseudônimo Victor Eremita; e 

Estádios no caminho da vida (1845), editado sob o pseudônimo de Hilarius Bogbinder. O 

modo estético da existência é largamente abordado por Kierkegaard na primeira parte de 

A alternativa (1843). Essa primeira parte divide-se em sete capítulos, dispostos sob os 

seguintes títulos: 1. Diapsalmata; 2. Estádios Eróticos Espontâneos ou o Erótico Musical; 

3. Reflexo da Tragédia Antiga na Mordenidade; 4. Silhuetas; 5. O Infeliz; 6. A colheita; e, 

7. Diário de um Sedutor. Essa divisão de A Alternativa é esclarecida por Kierkegaard 

numa obra chamada Post scriptum não científico concludente (1846), publicado sob o 

pseudônimo de Johannes Climacus e editado pelo próprio Kierkegaard:  

 

                                            
23 KIERKEGAARD, S. A alternativa, in: REICHMANN, E., op.cit., p. 120. 
24 Idem, p.123. 
25 Idem, p. 125. 
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Apareceu um escrito pseudonímico “Estádios no caminho da vida”, 

escrito que não chamou a atenção senão de um pequeno número (como 

ele mesmo havia predito) sem dúvida porque não se encontra nele como 

em “A Alternativa” um “Diário do sedutor”, pois foi este provavelmente 

o mais lido e o que naturalmente ajudou a provocar sensação.
26

 

 

Portanto, para apresentarmos o modo estético de existir, deter-nos-emos na 

primeira parte de A alternativa, particularmente no Diário do sedutor, pois, nesse 

capítulo, Kierkegaard demonstra com maior clareza o que significa viver esteticamente e 

como o pathos estético pode estar presente até mesmo num sistema filosófico. A 

personagem principal dessa obra, Johannes, assume o prazer como finalidade maior da sua 

existência, como observa Kierkegaard: “O prazer era a finalidade de toda a sua vida..”27 

Não se trata, porém, de um sedutor vulgar, preocupado com a quantidade de mulheres que 

seduz. O protagonista do Diário está preocupado com o método que utiliza para seduzir, 

utilizando toda a sua intelectualidade para alcançar esse objetivo. 

Outras obras também levaremos em consideração, como: Estádios no 

caminho da vida (1845), pois alguns de seus capítulos tratam da mulher numa visão 

estética e do limite entre o estético e o religioso, Post scriptum não científico 

concludente (1846), pois nele estão contidas as explicações sobre o método que 

Kierkegaard utilizou para escrever A alternativa e, conseqüentemente, o que representa o 

protagonista do Diário, a quem ele denomina simplesmente de “A”; por fim, O desespero 

humano (1849), obra em que Kierkegaard desenvolve o conceito de desespero mostrando 

ainda que a vida estética também consiste em desespero que ignora sua condição. 

O estádio ético da existência, por sua vez, foi abordado em obras como 

Temor e tremor (1843), em que ele analisa se há uma suspensão teleológica da 

moralidade, voltando a abordar a ética do ponto de vista da generalidade. Esse estádio 

foi tratado na segunda parte de A alternativa (1843), onde Kierkegaard apresenta um 

indivíduo ético que vive em função de sua eticidade. Nessa obra, Kierkegaard 

aprofunda sua reflexão sobre a Ética, ao considerar o matrimônio como sua analogia 

perfeita. A segunda parte foi traduzida para o português sob o título de O matrimônio, 

editada pela Editorial Psy, São Paulo, Brasil. Essa analogia do matrimônio serve para 

                                            
26 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas, in: REICHMANN, Ernani 

(editor), op. cit., p.54. 
27 KIERKEGAARD, S. Diário do sedutor, op cit., p.5. 
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mostrar que o princípio vital da Ética é o amor. Sem entender esse princípio, do amor, 

não se pode falar de ética propriamente dita, pois, nesse caso, o dever seria visto como 

algo exterior ao indivíduo.  

Na concepção de Kierkegaard, “o indivíduo verdadeiramente ético 

experimenta, portanto, tranquilidade e segurança porque não tem o dever fora de si, mas 

em si mesmo.” 28 Isto tem uma relação profunda com a liberdade, vista como categoria 

essencial do indivíduo, como espírito que se determinou. Esse tema da liberdade é 

demonstrado por Kierkegaard em sua obra O conceito de angústia (1844). É essa 

interioridade que, na sua liberdade, não vê a exigência ética como algo exterior a si, mas 

dentro de si mesmo. Kierkegaard não poderia imaginar uma vida mais infeliz para quem o 

dever se tornou algo exterior, mas precisa realizá-lo.29 Além dessa obra, destaca-se ainda 

o Post scriptum não científico concludente, em que Kierkegaard também aborda sua 

reflexão sobre a Ética largamente, aí estabelecendo também uma relação com o modo de 

vida religioso. 

Por fim, o último estádio da existência é o religioso. As considerações feitas 

por Kierkegaard sobre este estádio estão, de modo lato, distribuídas por toda a sua obra, 

mas consideraremos principalmente, Temor e tremor (1843), editada sob o pseudônimo 

de Johannes de Silentio. Aqui nessa obra, Kierkegaard fundamenta seu pensamento na 

narrativa do sacrifício de Isaac (Gn 22:1-19), para mostrar o paradoxo vivido por Abraão 

e que só pode ser explicado pela fé. E também obras como A repetição (1843), editada 

sob o pseudônimo Constantin Constantius; Migalhas filosóficas (1844) e Post scriptum 

não científico concludente, ambas editadas sob o pseudônimo Johannes Climacus. 

O terceiro estádio é havido por Kierkegaard como o mais sublime, pois nele o 

homem renuncia tudo em face do infinito que, para Kierkegaard, é Deus. O que 

caracteriza esse estádio é o sofrimento e o temor, contudo, não se diz aqui de temor pelo 

destino, antes, “o que se deve temer é a falta” 30, pois o religioso quer acima de tudo 

vencer as vicissitudes da vida e ensinar a outros a não perder tempo temendo o destino. 

Aqui, é despertada também a compaixão, que faz com que o coração humano seja 

purificado de todo egoísmo. 

                                            
28 KIERKEGAARD, S. A alternativa, in: REICHMANN, E., op. cit., p.132. 
29 KIERKEGAARD, S. Estádios no caminho da vida, in: REICHMANN, E., op. cit., p.133. 
30 Idem, p.153. 
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Pode parecer que esses estádios da existência, da forma como expressos 

anteriormente, sejam categorias estanques pelas quais o indivíduo necessariamente tenha 

que passar no decorrer de sua vida. Não é assim, todavia. O pensamento de Kierkegaard 

considera a vontade do indivíduo como o cerne para a sua experiência existencial, pois em 

última instância, é o indivíduo quem escolhe o caminho que deve seguir. Ele pode optar 

entre a multiplicidade de ofertas que tem diante de si, como pode escolher a si mesmo. 

Isto não significa que o indivíduo abandone o estádio anterior, pelo contrário, o estádio 

seguinte incorpora e transcende o anterior. Assim, o estádio ético jamais abandona o 

estético, antes o aprimora e o transcende, assim como o estádio religioso se patenteia 

como o existir ético-religiosamente, tornando possível a concretização do ideal ético. 

Como, porém, sucede a passagem de um estádio para outro? Kierkegaard aduz 

duas zonas limites entre um estádio e outro da existência. Em seu Post scriptum, ele 

assegura: “Há três esferas da existência: a estética, a ética e a religiosa. A estas três esferas 

correspondem duas zonas-limite: a ironia é a zona-limite entre o estético e o ético, o 

humor, a zona-limite entre o ético e o religioso”. 31 Essas zonas limites serão 

apresentadas a seguir. 

 

 

2.3. As Zonas Limites entre os Estádios da Existência 

 

 

A ironia é a primeira zona limite que se estabelece entre o modo de vida 

estético e o ético. Ela é considerada aqui como o confronto entre as particularidades da 

vida finita e a abstração da ética. Nesse sentido, a ironia é a “cultura do espírito”, visto 

como negatividade infinita, porque não nega um determinado tipo de fenômeno, nem 

estabelece um novo estádio, ela funciona como um intermédio que situa a individualidade 

entre as duas fronteiras da estética e da ética. Nas palavras de Kierkegaard, 

                                            
31 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas, in: REICHMANN, E., op. cit., p. 

154. 
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Na ironia, o sujeito está negativamente livre, pois a realidade que lhe 

deve dar conteúdo não está aí, ele é livre da vinculação na qual a 

realidade dada mantém o sujeito, mas ele é negativamente livre e como 

tal flutuante, suspenso, pois não há quem o segure. Mas essa mesma 

liberdade, este flutuar, dá ao irônico um certo entusiasmo, na medida que 

ele como que se embriaga na infinitude da possibilidade, na medida que 

ele, quando precisa de um consolo por tudo o que naufraga, pode buscar 

refúgio no enorme fundo de reserva da possibilidade.
32

 

 

A segunda zona limite diz respeito à possibilidade de sair do estádio ético e 

adentrar o religioso. Nesse sentido, o indivíduo verdadeiramente ético já é por si só 

irônico. Ele “é suficientemente irônico para ver muito bem que aquilo que o preocupa 

absolutamente, não preocupa os outros da mesma maneira”.33 Para fazer com que o ético 

seja conservado dentro de si, apesar de tudo o que há de relativo no mundo, o cômico é 

situado pelo homem ético entre ele e o mundo. Nesse sentido, sua consciência não está 

relacionada ainda com o infinito, apenas o pressente nos valores éticos e, por isso, os põe 

acima de todas as coisas.  

Da mesma forma como acontece inquietação do espírito humano no modo de 

vida estético em que o indivíduo chega ao seu limite, na etapa ética também acontece o 

mesmo. Isto ocorre graças à dúvida existencial que faz brotar, na interioridade, o 

desespero. Essa dúvida existencial é diferente da dúvida metódica, pois esta é apenas uma 

dúvida do pensamento lógico, enquanto a dúvida existencial é aquela inquietação do 

espírito humano que busca sempre sua determinação como um eu que se estabelece na 

síntese entre o finito e o infinito.  

Com efeito, Kierkegaard pergunta: “De onde vem então o desespero?” E 

responde: “Da relação que a síntese estabelece consigo própria”. 34 Nesse caso, o eu 

procura encontrar o infinito, pois daí se origina a relação entre o eu consigo mesmo. O 

raciocínio aqui é claro: se existe tal relação, ela não pode ter sido estabelecida por si 

mesma, mas um outro estabeleceu. Assim, o eu perfaz um movimento para dentro de si 

próprio, “orientando-se para si próprio, querendo ser ele próprio, o eu mergulha através de 

sua própria transparência, até ao poder que o criou”. 35  

                                            
32 KIERKEGAARD, S. O conceito de ironia: constantemente referido a Sócrates. [Coleção Pensamento Humano]. 

Bragança Paulista, SP: Editora Universitária, 2005, p.227. 
33 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas, in: REICHMANN, E., op. cit., 

p.155. 
34 KIERKEGAARD, S. O desespero humano. São Paulo: Abril Cultural, 1970, p. 198. 
35 Idem, p.196. 
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Dessa forma, já não existe outro estádio superior ao religioso. Este é o último a 

que se pode chegar, e é expresso na interioridade pura. Nesse sentido, a categoria que 

marca tal estádio é o paradoxo:  

 

A fé é justamente este paradoxo, segundo o qual o indivíduo encontra-

se, como tal, acima do geral, sobre ele debruçado (não em situação 

inferior, pelo contrário, sendo-lhe superior) e sempre de tal maneira 

que, note-se, é o Indivíduo quem, depois de ter estado como tal 

subordinado ao geral, alcança ser agora, graças ao geral, o Indivíduo, e 

como tal superior a este; de maneira que o Indivíduo como tal 

encontra-se numa relação absoluta com o absoluto. Essa posição 

escapa à mediação que se efetua sempre em virtude do geral. Ela é e 

permanece eternamente um paradoxo inacessível ao pensamento. 36  

 

Esses três estádios, contudo, aos quais conferimos breve atenção neste capítulo 

introdutório do nosso estudo, serão abordados nos próximos segmentos, levando-se em 

consideração o modo como Sören Kierkegaard desenvolveu o tema da existência em suas 

principais obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 KIERKEGAARD, S. Temor e tremor, p.142. 

  



29 

 

 

3. A EXISTÊNCIA ESTÉTICA 

 

 

Uma exposição sobre a Filosofia como ciência do belo não traduziria o que 

Kierkegaard compreendeu por Estética. Esta surge em seu pensamento como um modo 

particular do indivíduo existir, em que a exterioridade orienta suas ações e o seu modo de 

pensar. Essa exterioridade é causada pela impressão que as coisas dão à interioridade do 

indivíduo, por causa da beleza que delas advém, resultando na experiência de prazer. É 

essa experiência que fundamenta a descoberta da sensualidade e, com ela, do erótico 

como algo particular de cada indivíduo. Cada ser humano se posiciona diante dessa 

descoberta de um modo que lhe é particular, alguns podendo escolher o prazer como 

finalidade última de sua vida. É assim que se estabelece o modo de vida estético.  

Onde Kierkegaard, entretanto, encontra inspiração para conceber a estética 

como um modo de existir? Sem dúvida, no Romantismo, que surgiu durante a 

Modernidade como movimento de crítica à razão e, principalmente, questionando os 

valores morais preestabelecidos. Kierkegaard fez parte desse movimento durante boa 

parte de sua vida. Por essa razão, percebe-se a influência da literatura romântica no 

pensamento de Kierkegaard, quando este se inspira em personagens buscadas na música, 

como D. Juan da ópera de Mozart, e na Literatura, como Clavigo e Fausto, da obra de 

Goethe, para elaborar sua forma de refletir sobre a existência no estádio estético. 

A primeira parte de A alternativa começa com a afirmação: “Talvez isto tenha 

ocorrido a você, caro leitor, duvidar da proposição filosófica que a exterioridade é a 

interioridade e a interioridade é a exterioridade”. 37 Logo percebemos que Kierkegaard 

abre diálogo com uma proposição tão conhecida da Lógica de Hegel, diante da qual ele 

contrapõe a interioridade do indivíduo, alegando que a exterioridade às vezes não revela 

algo que esta interioridade parece esconder. Em suma, a existência pode se ostentar como 

um mistério que depende do indivíduo manifestar o que passa dentro de si: 

Talvez você, você mesmo, tenha mantido um segredo que, na alegria ou 

na dor, você sentiu que era precioso demais para você tornar capaz de 
revelar a outros. Talvez sua vida tenha trazido a você pessoas de quem 

                                            
37 KIERKEGAARD, S. Either/Or: a fragment of life, op cit, p.27. 
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você também suspeita a mesma coisa... eu tenho feito de tudo que está ao 

meu alcance para preencher a lacuna deixada pela literatura filosófica.
38

 

Dessa forma, a exterioridade mantém sob suspeita a interioridade do indivíduo, 

pois nem sempre o que se vê exteriormente demonstra aquilo que se passa no seu interior. 

O padre, afirma Kierkegaard, compreende muito bem essa questão, quando ouve seus fiéis 

no momento da confissão. Nesse caso, ouvir se torna o principal sentido e ver jamais deve 

ser a prioridade. Assim, o padre põe uma cortina que o separa do fiel para não se deixar 

levar pela aparência da exterioridade, mas procura obter uma idéia do que se passa em seu 

interior. Nem mesmo seguindo esse critério, contudo, nada garante que, de fato, o padre 

tenha uma percepção correta do que sucede na interioridade daquele que confessa; o 

máximo que se pode chegar é a uma aproximação, mas o que prevalece nessa empreitada 

é o fato de que o sacerdote tenta evitar contradições para que a sua avaliação e 

conseqüente penitência sejam justas. 

Há um modo de se superar contradições, tanto no pensamento como na 

existência. Na Lógica, “a tese, ser, e a antítese, nada, não passam, pois, de abstrações ou 

momentos de um processo em que ambas são absorvidas e superadas na e pela síntese.” 39 

É processado, aqui, o conhecimento da realidade, não negando sua contradição, mas 

procura-se chegar à Idéia, compreendida como uma unidade absoluta do conceito e da 

objetividade. Na existência, pode-se encontrar essa tentativa de superar a contradição na 

vida poética, pois o poeta é alguém que em sua interioridade experimenta a dor, mas tal 

interioridade se demonstra exteriormente na beleza da poesia.  

O que faz o poeta? Procura resolver na idealidade aquilo que perturba o seu 

interior, voltando-se para a idealidade. Na existência, uma pessoa pode escolher viver sua 

vida inteira na idealidade. Dessa forma, todas as suas ações se voltam para a 

exterioridade, para esse ideal que ela situa diante de si e tenta possuir, sem nunca alcançar 

verdadeiramente esse objetivo; uma vida como a daqueles insetos que no momento da 

fertilização morrem. Essa existência põe como ideal o prazer e empreende todos os 

esforços para alcançá-lo, vivendo com toda intensidade os momentos que podem 

proporcioná-lo e evitando, a todo custo, a contradição do sofrimento; assim, tem-se por 

característica principal o modo estético. 

                                            
38 Idem, p.27. 
39 CORBISIER, R. Hegel: textos escolhidos. 2 ed. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 1991, p.28. 
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3.1. Sensualidade Psíquica e Sensualidade Sedutora 

 

 

A categoria que melhor caracteriza o modo estético da existência é a sensualidade. 

Ela é o meio e a finalidade da vida estética, devendo, para isso, ser compreendida como 

princípio. Estabelecer a sensualidade como princípio significa distingui-la daquela 

determinada psiquicamente, e tal distinção é fundamental no pensamento de Kierkegaard, 

pois dela surge a idéia de genialidade erótico-sensual que se percebe na personagem de D. 

Juan e no sedutor intelectual do Diário de um Sedutor, Johannes. No caso da sensualidade 

determinada psiquicamente, a sua expressão mais perfeita podia ser encontrada na Grécia 

antiga, onde as belas individualidades expressavam suas paixões pelo erotismo, 

compreendido como algo espontâneo, em harmonia existencial:  

 

A sensualidade psiquicamente determinada, não é oposição, exclusão, 

mas harmonia, consonância. Mas exatamente porque a sensualidade é 

colocada como determinada harmonicamente, não é colocada como 

princípio, mas como um “encliticon consonante”. 
40

 

 

Isso significa que para os gregos, o indivíduo se conduzia na direção do ser amado, 

por causa daquilo que ele significava para si. Cabia aqui, nesse processo, considerar a 

possibilidade tanto de ser correspondido em sua aventura, como de não ser correspondido. 

Essa sensualidade, de caráter psíquico, tem seu fundamento no fato de que a vida humana 

está aí determinada como individualidade e, como tal, cada pessoa é dotada de desejo. O 

amor mental, diz Kierkegaard, “possui a dialética nos dois sentidos. Porque nele há dúvida 

e inquietude, se quer encontrar a felicidade, ver seus desejos realizados e ser amado”. 41 

Pode-se, nesse caso, amar diversas mulheres, mas isso poderia ser ocasional, isto é, o 

indivíduo poderia ser fiel a cada uma delas no momento em que as ama. De qualquer 

forma, mesmo havendo uma pluralidade de pessoas a serem amadas, o objeto desse amor 

é sempre o outro em sua individualidade e, nesse sentido, esse amor é essencialmente fiel.  

Essa idéia pode ser demonstrada, apelando-se para a mitologia grega, em que 

se apresenta Eros como o deus do amor. Talvez se pense que Eros representasse um 

                                            
40 KIERKEGAARD, S. A alternativa, in: REICHMANN, Ernani, op. cit., p.74. 
41 Idem, p.79. 
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princípio do amor para os gregos. Kierkegaard observa, contudo, que, mesmo assim, o 

amor não está nele como princípio, pois o próprio Eros não ama. Pelo contrário, ele é o 

responsável por distribuir a força do amor às outras pessoas, de modo que quem quer que 

sinta o sentimento não atribui a si mesmo, mas ao próprio Eros. Aqui, o sentimento é 

remetido do particular para o geral, de modo que, se o amor se encontrava no próprio 

Eros, era apenas como momento particular do poder geral do amor, mas não ainda como 

princípio.  

Essa sensualidade psíquica, tal qual é percebida entre os gregos, não excluía a 

virtude, mas podia conviver lado a lado com ela. Tal sensualidade é o contrário de uma 

relação representativa, pois nesta se concentra em único indivíduo todo o poder da força 

que ele representa. Nesse caso, a sensualidade torna-se num princípio negativo em que se 

exclui a virtude, pois numa relação representativa, como observa Kierkegaard,  

 

O todo é representado num único indivíduo, mas de tal maneira que só 

um de seus lados é determinado como totalidade e se manifesta, então, 

num só indivíduo, que por isso é mais e é menos do que um indivíduo. 
42

  

 

E ainda, ele continua expressando, que ao lado desse indivíduo se encontram 

outros que representam outros aspectos da vida humana, no mesmo grau totalizante. Para 

Kierkegaard, tal relação só pode ser possível graças ao cristianismo medieval, pois ele fez 

das categorias “carne” e “espírito” forças adversas e objetos da observação: 

 

Como princípio, força e sistema, a sensualidade em sua origem foi 

colocada pelo cristianismo e, nesse sentido, foi o cristianismo que a 

introduziu no mundo. Entretanto, quando se quer entender corretamente a 

colocação - que foi o cristianismo que introduziu a sensualidade no 

mundo – precisa-se concebê-la idêntica à sua contradição, isto é, que foi o 

cristianismo que excluiu e escorraçou a sensualidade do mundo.
43

 

 

Esse dualismo medieval pode ser pressentido na maneira como se 

representavam os diversos aspectos da vida, na Idade Média: o cavaleiro, o escolástico, o 

clérigo e o leigo. Situando tais personagens ao lado de outro, geralmente cômico, 

compensavam-se as relações que estes indivíduos mantinham com a realidade. Por isso, o 

rei tem ao seu lado o bufão, Fausto tem Wagner, D. Quixote tem Sancho etc. Aqui, os 

                                            
42 Idem, p.78. 
43 Idem, p.73. 
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indivíduos representam a idéia e são colocados lado a lado em uma relação dialética. 

Assim, a sensualidade foi considerada como uma força que deve ser abolida em função do 

positivo, que é o espírito, e, nesse sentido, por exemplo, D. Juan é uma figura que deve ser 

repudiada, pois ele é o entranhamento da “carne”, tida como princípio que o “espírito” 

deve negar. 

No Romantismo, D. Juan é o símbolo da carne que deve negar o espírito. Nele, 

tem-se a genialidade erótico-sensual, concebida como princípio. Ele é “a encarnação da 

carne (sic) ou a inspiração carnal do espírito próprio da carne”. 44 Aqui, temos o contrário 

daquilo que ocorre como força psíquica: as individualidades participam da força enquanto 

participam nos movimentos particulares deste indivíduo que a concentra sobre si. Por essa 

razão, Don Juan não é conduzido pela sensualidade presente no amor mental, como na 

civilização grega, mas ele é um sedutor no mais profundo dele mesmo, pois não ama 

apenas uma mulher naquele momento, mas ama todas em todos os momentos e empenha 

toda sorte de artifícios para conquistá-las. A arte da sedução está aqui vinculada ao ato de 

enganar. 

A sensualidade do amor mental conhece as vicissitudes da vida. Sabe muito 

bem que tanto pode sair ganhando como perdendo, mas o amor sensual não possui tal 

dialética, pelo contrário, ele sempre se apresenta como vitorioso, pois é a síntese do 

movimento da sensualidade, de modo que o espírito de sensualidade é a mais abstrata 

idéia do modo estético. Kierkegaard, no entanto, pergunta: qual o medium que pode 

representar tal princípio? E ele exprime: “somente na música”, 45 pois somente ela oferece 

condições de transmitir a energia, a impaciência e a paixão em toda sua qualidade lírica e 

sua existência numa sucessão de momentos indica seu caráter épico e sua completa 

imediatidade. E tal relação perfeita entre a idéia e o medium foi realizada por Mozart, na 

sua ópera Don Giovanni. Por essa razão, Kierkegaard apresenta o amor sensual como o 

terceiro e último estádio do erotismo espontâneo e é, por ele, denominado de D. Juan.  

Em que, pois, consiste este movimento dialético da sensualidade? O primeiro 

estádio corresponde ao despertar da sensualidade, onde o desejo é apenas pressentido e o 

seu objeto se encontra nele mesmo, isto é, no próprio desejo. Nesse estádio, o desejo se 

encontra indeterminado quanto ao seu objeto, mas possui uma determinação: é 

                                            
44 Idem, p.79. 
45

 KIERKEGAARD, S. Either/Or: a fragment of life, op cit, p.69 
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infinitamente profundo. No segundo estádio, porém, ocorrem o despertar do desejo e a sua 

separação do objeto, descobrindo uma multidão de objetos, dentre os quais o desejo 

procura o seu próprio objeto. O terceiro e último estádio é o denominado D. Juan. Nesse, 

ocorre a síntese, pois, aqui, o desejo encontra o seu objeto absoluto e o deseja de modo 

absoluto: “Nesse estádio o desejo é absolutamente verdadeiro, vitorioso, triunfante, 

irresistível e demoníaco”. 46  

Por essa razão, não se encontram em D. Juan as preocupações com o fracasso. 

Cada experiência é uma questão de momento em que o objeto do desejo não é uma outra 

individualidade, mas a satisfação da própria sensualidade. Assim, Don Juan é sempre 

percebido como vitorioso em suas experiências, pois o prazer é sempre o objetivo a ser 

alcançado. A força com que o sedutor seduz as mulheres é a força do desejo sensual. D. 

Juan desperta em cada uma delas aquilo que é essencial: a feminilidade. E, diante disso, 

todas as diferenças se desvanecem. O particular é suprimido diante dessa generalidade e 

tudo o que é feminino se torna sua presa. Por isso, a sedução propõe desencaminhar, 

enganar ardilosamente e desonrar, categorias que estão ligadas ao sedutor que raciocina, 

calcula e ajusta seus movimentos com o objetivo de conseguir o que deseja.  

Kierkegaard mostra, mediante a relação entre diferentes tipos de sedutor e suas 

vítimas, como o donjuanismo associa-se ao embuste e à mascara para seduzir. O primeiro 

caso é o de Maria Beaumarchais, que Clavigo seduziu e prometeu se casar com ela, mas 

posteriormente foi levado a perceber que esse casamento não era vantajoso, uma vez que 

ela não era de família nobre. Então, ele rompe com a promessa em função de uma 

conquista que lhe seja interessante. Ao ser abandonada, Maria se suicida, mas o seu irmão 

vinga a sua morte, matando Clavigo por ocasião do enterro de Maria. 

O segundo caso é o de Dona Elvira, seduzida por Don Juan. Aqui, há uma 

diferença entre o primeiro caso, pelo fato de Dona Elvira haver chegado a ser esposa legal 

de Don Juan, mas o casamento não possuía valor ético para ele; na verdade, não passou de 

uma isca para atraí-la e, tão logo ele concretiza sua conquista, abandona-a para perseguir 

um novo amor. Assim, Dona Elvira foi desonrada e seus irmãos procuram vingar a honra 

dela, matando D. Juan. 

                                            
46 Idem, p.78. 
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No terceiro caso, Kierkegaard apresenta Margarida, seduzida por Fausto, 

personagem da obra literária de Goethe. Ela foi enganada por Fausto com a ajuda 

sobrenatural: um demônio chamado Mefistófeles faz com que Fausto consiga o que deseja 

colocando uma poção no copo da mãe de Margarida para que ela durma e, assim, sua filha 

fique livre à noite para dormir com Fausto. Eles não sabem é que a tal poção é um veneno 

preparado por Mefistófeles. Quando o irmão de Margarida sabe do caso, tenta vingar a 

irmã desonrada, mas é morto por Fausto. Grávida de Fausto, Margarida é abandonada por 

ele. Sem poder explicar a morte da mãe e do irmão, ela é presa por assassinato e passa a 

ver nesse fato um castigo dos céus. Margarida enlouquece. No último momento da peça, 

Fausto a procura para tirar do cárcere, mas ela não o reconhece. Está louca. Margarida já 

não pode recobrar a si mesma. 

 No caso de Fausto, é o demoníaco espiritual que está presente porque se recorre a 

forças externas e sobrenaturais para se obter a concretização do seu desejo. Do ponto de 

vista da vítima, o outro é dotado de uma superioridade que a faz anular a si mesma, 

conforme observa Kierkegaard: 

 

Aquilo com que Fausto, também segundo a concepção de Goethe, cativa 

Margarida não é a capacidade de sedução de D. Juan, mas sua enorme 

superioridade... A idéia que ela não era nada exprime somente que todas 

as diferenças finitas do amor são negadas e ela é, por conseguinte, a 

expressão exata da validade absoluta do seu amor, o que implica, de outra 

parte, na justificação absoluta de Margarida. A conduta de Fausto, então, 

não é somente um logro, mas logro absoluto, porque o amor de Margarida 

era absoluto.
47

 

 

O resultado mais profundo da sedução para as vítimas dos diferentes sedutores 

mencionados é a falta de sentido para as suas vidas, relegando-as à condição de desonra, 

loucura ou morte. Isto ocorre porque o principal objetivo da sedução é a concretização do 

prazer e, para tal, ela precisa subverter a ordem ética, socialmente estabelecida, que 

impede essa concretização. O que há em comum com todas as três vítimas da sedução, 

apresentadas anteriormente, é que elas foram levadas a quebrar valores em função das 

promessas feitas pelo sedutor. Interiormente, contudo, elas esperavam que a união com o 

ser amado fosse concretizada por um ato ético, o matrimônio. Eis aí a contradição. 

                                            
47 Idem, p.84-85. 
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 O que marca a sedução donjuanesca como perversa é justamente a violação 

repetitiva da instituição do casamento. O comum a todas as vítimas da sedução é que elas 

foram iludidas com a promessa de casamento, quando as ações do sedutor nunca saíram 

do campo da possibilidade. O casamento era, então, um ato ético possível de se realizar, 

mas o sedutor não pode tomar essa decisão, pois sua vontade não avança para além do 

campo da possibilidade, estando presa ao desejo. No caso das vítimas de Clavigo, Don 

Juan e Fausto foram enganadas por eles, ao acreditarem na promessa de casamento, 

deixando-se reger pelo crivo da felicidade e infelicidade. Isto provocou um rompimento 

com seus compromissos anteriores e com valores éticos estabelecidos socialmente, como 

a castidade e a importância do matrimônio.  

Por meio desses três exemplos de sedução, Kierkegaard passa a mostrar como a 

mulher é concebida segundo o Romantismo. Do ponto de vista estético, Kierkegaard 

mostra que o Romantismo conseguiu reduzir a mulher a algo estranho, confuso e 

complicado, pois “a infelicidade consiste em que sua vida, segundo a concepção 

romântica, perdeu todo o sentido, de maneira que num momento ela significa tudo e, no 

momento seguinte, nada, sem que jamais no fundo ela saiba o que deve significar.” 48 Isto 

decorre do fato de ela ser considerada como objeto do desejo masculino e, enquanto tal, 

sua individualidade se perde em função desse desejo.  

Essa aceitação passiva dos galanteios masculinos só é possível quando a 

individualidade ainda não se determinou como espírito. Desse modo, como objeto que 

inspira sensualidade, a mulher é melhor seduzida naquela idade em que o espírito ainda 

não está determinado, isto é, na adolescência. Por isso, o sedutor garante que “é sempre 

entre as donzelas que procuro a minha presa, e não entre as mulheres jovens.” 49 Essa 

indeterminação do espírito pode ser percebida na prontidão com que a mulher aceita os 

galanteios, os quais consistem em concebê-la em categorias fantásticas, muitas das quais 

contraditórias entre si. Segundo Kierkegaard, “a mulher aceita espontaneamente essas 

homenagens” 50. Essa espontaneidade pode representar um mal que consiste numa ilusão 

para compensá-la de sua fragilidade.  

                                            
48 Idem, p.88. 
49 KIERKEGAARD, S. diário de um sedutor, op.cit., p. 19. 
50 KIERKEGAARD, S. A alternativa, in: REICHMANN, E, op cit, p. 89. 
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Eis o raciocínio aqui: se o galanteio fosse verdadeiro, ele deveria ser recíproco, 

pois dessa forma surgiria a contradição, uma vez que o belo seria contraposto ao poder, a 

astúcia à força etc. Nesse caso, seria também natural ao homem receber galanteios, mas 

tal não ocorre. Por essa razão, há toda uma teatralidade no modo pelo qual um pretendente 

se aproxima de uma jovem, quase que a adorando, utilizando-se de categorias fantásticas 

que, logo em seguida, deixam de fazer o menor sentido. Essa maneira de conceber a 

mulher só a diminui, pois ela se apresenta como um ser facilmente enganado pelo 

palavrório, que não produz nada de positivo em sua interioridade. Por essa razão, 

Kierkegaard assevera que “se eu fosse mulher preferia viver no oriente, como escrava, 

porque a condição pura e simples de escrava pelo menos é alguma coisa, quando 

comparada ao caos e ao nada”. 51 

Se a interioridade feminina se forma segundo tamanha ilusão, essa é a fatalidade 

mesma de sua vida, que só pode ser compensada pela natureza que a favorece com a 

beleza. Aqui, idealiza-se a mulher como um ser mais belo do que os demais, de forma que 

ela não é negligenciada (Verwahrlost) por ser do sexo frágil. Como bem se apresenta nos 

romances, essas qualidades são exaltadas, por meio dos galanteios, e nesse momento não 

se percebe a realidade de fato, mas se destaca a idealidade. A realidade se apresenta 

contraditória, pois, tão logo se case, os galanteios deixam de acontecer. Se essa condição 

termina com o casamento, é porque aí se constitui o limite da concepção estética, 

situando-se, a partir daí, no âmbito da determinação ética. Para Kierkegaard, porém, essa é 

uma condição de infelicidade, pois não tem lógica alguma e, ainda, tal infelicidade 

consiste em não compreender a situação, uma vez que as queixas femininas surgem 

exatamente quando lhe faltam os galanteios. E o fato de se queixar, mostra a infelicidade 

da mulher que também concebe a si mesma sob uma perspectiva estética. 

Essa ilusão é, contudo, uma abstração, que pode ser percebida na poesia, desde 

as canções báquicas até a tragédia. Pode-se pensar, aqui, que a poesia constitui uma 

reconciliação, pois ela me reconcilia com a realidade dada, oferecendo-me outra que é 

superior. Não há, porém, reconciliação existencial, uma vez que essa realidade não é 

transformada. Tudo permanece repleto de contradições. A poesia representa, contudo, a 

idealidade, e a grande inspiração do poeta no romantismo é a mulher, principalmente 

                                            
51 Idem, p.89. 
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aquela que representa o amor perdido, porém, eternizado. Por isso, Kierkegaard assegura 

que “através da mulher a idealidade deu entrada na vida”. 52  

No sentido negativo, no entanto, é que essa idealidade acontece. Verifica-se 

isso nas categorias do gênio, do santo e do herói. Essas categorias só podem existir graças 

a uma jovem que não foi desposada, pois, por causa dela, um homem pode se tornar santo, 

gênio ou herói. Assim, o negativo é o que desperta a idealidade na vida. Por outro lado, o 

positivo não tem essa capacidade. A realidade concreta mostra que nenhum homem se 

tornou poeta, santo ou herói, graças à jovem que desposou. O máximo que os homens 

chegam nessa condição é à posição de conselheiro de estado, general e pai. Se, de fato, a 

idealidade fosse uma categoria que entusiasmasse o homem, a inspiradora deveria ser 

aquela a qual o homem desposou.  A poesia, entretanto, criou a ilusão da mulher ideal e a 

idéia de que “a mulher inspira o homem enquanto este não a possui”. 53 

No entanto, há uma nobre idealidade que a mulher pode suscitar no homem: a 

consciência de imortalidade. Isto pode ser percebido quando o vínculo conjugal é rompido 

pela morte de um dos cônjuges. Como isso ocorre? Se a esposa morre, por exemplo, cita 

Kierkegaard, é nesse momento que o marido recorda sua existência conjugal, esperando 

que um dia possa reencontrá-la. Enquanto aguarda, entretanto, torna-se provisoriamente 

uma outra esposa. Ao contrário do gênio, do santo ou do herói, que concebem, no mesmo 

momento, a imortalidade, o marido só pode concebê-la após a morte da esposa.  Nesse 

momento é que se realiza toda a grandeza poética, mas não no que a mulher faz de 

positivo e, sim, de negativo. Assim, no modo de vida estético, “o negativo ultrapassa o 

positivo, é infinito e, por isso mesmo, a única coisa positiva”. 54 

Essa concepção do feminino, idealizada pelo Romantismo, traduz-se em 

prejuízo para a própria existência da mulher. Observando as personagens femininas da 

literatura romântica, elas estão destinadas à destruição de si mesmas. A categoria que as 

caracteriza é a angústia, proveniente da dialética sedução e abandono, amor e ódio, prazer 

e pecado. Dona Elvira, por exemplo, após ser abandonada por D. Juan, não pode viver em 

paz e procura no ódio daquele que a seduziu um meio de satisfação do seu eu ferido:  

                                            
52 Idem, p.90. 
53 Idem, p. 91. 
54 Idem, p. 92. 
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Não, quero odiá-lo. Não é senão no ódio que minha alma encontrará 

satisfação. Não é senão no ódio que posso encontrar ocupação e 

repouso... Não é senão com a ajuda do ódio que posso libertar-me dele e 

mostrar a mim mesma que não tenho necessidade dele.
55

 

 

O ódio, pois, surge para Dona Elvira como possibilidade de voltar à harmonia 

no seu interior, mas ela não se mantém no ódio puro e simples, pois se ela lança mão do 

ódio é para esquecer a paixão. A angústia se estabelece, pois a paixão não pode ser 

destruída, uma vez que a lembrança dos seus encontros com D. Juan permanece viva.  

 

 

3.2 – Sedução Intelectual 

 

O tipo de sedução presente na literatura romântica, tal como ocorre com 

Clavigo, Don Juan e Fausto, para Kierkegaard, constituía-se numa “sedução vulgar”, pois 

a sua base era o engano, cujo resultado era o trágico, tanto para o sedutor como para a sua 

vítima. De fato, em toda a obra cujo protagonista vive o donjuanismo, ele sempre termina 

morto. Existia, porém, outro tipo de sedução muito mais danosa e cruel, tanto para o seu 

sedutor como para aqueles que se deixavam seduzir: a sedução cujo fundamento era a 

intelectualidade. Desse assunto, trata o Diário de um Sedutor, por intermédio de sua 

personagem principal, Johannes, e cuja vítima é Cordélia. Sobre o sedutor intelectual, 

Kierkegaard assinala: “Ele era, em extremo, intelectualmente determinado, para ser um 

sedutor vulgar”. 56  Pelo contrário: 

Com o auxílio de seus dotes espirituais sabia tentar uma jovem, sabia 

atraí-la a si, sem se preocupar com possuí-la, no sentido literal do termo... 

posso imaginar como ele saberia conduzi-la ao ponto culminante em que 

tinha a certeza de ser ela capaz de tudo lhe sacrificar. Mas, tendo as 

coisas sido conduzidas até esse ponto, tudo rompia sem que, pelo seu 

lado, tivesse havido a menor constância, sem que uma só palavra de amor 

houvesse sido pronunciada e, muito menos, uma declaração de amor, uma 

promessa. No entanto, algo ficara impresso nela, como uma marca.
57

 

                                            
55 Idem, p. 83. 
56 KIERKEGAARD, S. Diário de um sedutor, op cit., p. 5 
57 Idem, p.5 
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O que caracterizava, porém, esse sedutor intelectual? Como ele agia para 

alcançar o seu objetivo? E mais: que tipo de objetivo ele pretendia alcançar? Ora, ao 

tomar o prazer como “a verdade pela qual se deve viver ou morrer”, o indivíduo passa a 

compreender a realidade de modo ambíguo, como se a existência pudesse ser vivida, 

nessa realidade, em dois planos: “Por detrás desse mundo em que vivemos, muito lá atrás, 

em último plano, existe um outro mundo (...) muitos daqueles que deambulam em carne e 

osso pelo mundo real não lhe pertencem, mas sim ao outro”. 58  

Assim, a realidade, no modo estético da existência, possui dois planos: o 

primeiro consiste no que Kierkegaard denomina de mundo real. Nele se encontram o 

indivíduo e os outros entes. O segundo plano consiste numa idealização do indivíduo, que 

é produto da relação deste com o mundo real. O primeiro plano, ou seja, o mundo real, 

possui uma propriedade de caráter positivo, em que a ação sedutora é motivada pela 

beleza do mundo real, que possui uma propriedade estimulante, pois deixa no indivíduo a 

marca de sua beleza, de sua variedade e multiplicidade. O mundo real, para quem vive 

esteticamente, serve de estímulo que indica ao indivíduo o caminho da busca pelo prazer 

e, nele, a constituição do mundo idealizado. Tudo o que faz parte dele desperta a 

sensualidade do indivíduo e ajuda a edificar o mundo idealizado. Por essa razão, o sedutor 

“gozava, pois, egoisticamente, ele próprio, o que a realidade lhe oferecia, bem como 

aquilo que fecundava essa realidade.” 59 Portanto, o mundo real tem poder suficiente para 

despertar os sentidos e, ao fazê-lo, serve como fetiche para o indivíduo. Nesse mundo 

idealizado, as contradições da realidade objetiva desaparecem em função do belo e o 

resultado disso consiste num modo de vida poético: 

 

A sua vida foi uma tentativa constante para realizar a tarefa de viver 

poeticamente. Dotado de uma capacidade extremamente evoluída para 

descobrir o que de interesse existe na vida, soube encontrá-lo e, tendo-o 

encontrado, soube sempre exprimir o que vivera com uma veia quase 

poética.
60

  

 

Viver poeticamente encerra toda uma concepção de mundo, uma maneira 

própria de compreender a realidade e orientar as ações individuais. A poesia, segundo 

Kierkegaard, nega a realidade imperfeita, inaugurando uma realidade superior, alargando 

                                            
58 Idem, p.5. 
59 Idem, p.5. 
60 Idem, p.4. 
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e transfigurando o imperfeito em perfeito, atenuando a dor do sofrimento.61 A poesia 

transforma o modo de ver a realidade objetiva, no sentido de recriá-la no imaginário, 

usando as metáforas que suavizam as contradições, amortecem a dor e o sofrimento. No 

dizer poético, por exemplo, a morte é transformada “na areia do tempo que se esgotou por 

entre os dedos”, suavizando, assim, a dor que envolve a morte. Este é um pensamento que 

já encontramos em Hegel, em sua Estética: a idéia e o ideal (1832-1887): “Quando 

alguém é capaz de compor um poema sobre a paixão que o obceca, torna-a menos 

perigosa, porque, como dissemos, objetivar um sentimento é afastá-lo de nós e assumir, 

para com ele, uma atitude mais serena.” 62 

Essa é uma maneira positiva de se relacionar com o que é poético, pois trata-se 

da expressão da dor por meio de sua exteriorização na arte. E, em certo sentido, 

Kierkegaard aceita esse lado positivo de se relacionar com essa realidade criada pelo 

homem, onde ele exterioriza sua dor, contudo “perder-se assim, pouco a pouco, sim, quase 

desaparecer da realidade, pode ser saudável ou mórbido.” 63 O caso do sedutor, em vez de 

ser saudável, é mórbido, pois ele não escolhe viver numa realidade poética por causa do 

seu sofrimento. Pelo contrário, ele o faz em função de sua própria sensualidade e com o 

intuito de autoafirmá-la. Nesse sentido, o indivíduo se empenha numa fuga constante 

daquilo que represente uma contradição que deve ser encarada naturalmente. Kierkegaard 

observa:  

O caso desse homem, tal como eu o conheci outrora sem o conhecer era 

mórbido. Ele não pertencia à realidade e, no entanto, tinha muito a ver 

com ela. Passava sempre acima da realidade e mesmo quando mais se lhe 

entregava, estava longe dela.
64

 

 

Esse caráter de morbidez pode ser traduzido como obsessão, pois se trata de 

uma concentração da vontade do indivíduo em torno de um fim particular, que é o prazer, 

ao mesmo tempo em que engendra uma insatisfação constante perante a realidade, mesmo 

que esta se apresente, na multiplicidade das coisas existentes, como fonte inesgotável de 

prazer. Isto acontece por causa do caráter momentâneo do prazer, pois esse último só dura 

                                            
61 KIERKEGAARD, S. O conceito de ironia. Bragança Paulista: EDUSF, 2005, p. 255. 
62 HEGEL, W. Estética: a idéia e o ideal, in: Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p.102. 
63 KIERKEGAARD. Diário de um sedutor, in: Coleção Os Pensadores, op cit., p.5. 
64 Idem, p.5. 
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enquanto permanece a beleza da coisa que o expressa. Terminado esse tempo, esvai-se no 

indivíduo aquilo que lhe desperta interesse.  

O termo “sedução”, todavia, é utilizado no Diário em profunda relação com a 

intelectualidade, contudo, de caráter estético, em que não há um despertar verdadeiro da 

consciência, pois esta “apresenta-se-lhe apenas como um conhecimento superior tomando 

a forma de inquietação que, num sentido mais profundo, nem sequer o acusa, mas o 

mantém desperto, e não lhe permite qualquer repouso na sua estéril agitação”.65  Na 

pessoa seduzida, essa “sedução” intelectual pode ser caracterizada como cruel, pois 

consiste em despertar a reflexão versátil, tendo como ponto de partida a dúvida que faz 

com que o indivíduo fuja diante daquilo que lhe parece banal. Esse é um processo de 

indução para romper com os valores morais instituídos, não por causa de algo exterior, 

mas a partir da própria interioridade que já não aceita de modo tranqüilo aquelas normas e 

valores já estabelecidos. Dessa forma, pode ser dito a respeito da vítima: 

 

Ele agiu cruelmente para com ela, enganando-a – quase seríamos tentados 

a dizê-lo – mais cruelmente ainda por ter despertado nela a reflexão 

versátil, porque lhe provocou uma evolução suficientemente estética para 

que ela não escute já, com simplicidade, uma só voz, e seja capaz de 

nessa voz descortinar, ao mesmo tempo, múltiplos sentidos.
66

  

 

O que aconteceu? O sedutor intelectual não agiu por meio de galanteios e 

enganos. Ele se aproxima da jovem por outros meios, pois “é necessário beber o prazer a 

lentos tragos”. 67 E, nesse sentido, ele deve observá-la e acercar-se de toda a certeza 

possível que sua campanha será bem-sucedida. Não deve deixar-se induzir pela beleza, 

mas ser conduzido pelo interessante, pois, caso contrário, não poderá ter prazer na 

situação, uma vez que se encontra escondido nela. Por essa razão, para Johannes, “o 

princípio estratégico, a lei que deve regular todos os movimentos nesta campanha, será 

pois apenas entrar em contato com ela quando uma situação oferecer interesse”.68 

Uma situação que ofereça interesse é fundamental nesse sentido, pois é o meio 

pelo qual a confiança poderá ser estabelecida. Além do mais, a vontade da seduzida deve 

                                            
65 Idem, p.7. 
66 Idem, p. 7 
67 Idem, p.26. 
68 Idem, p.35. 
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estar envolvida nesse processo, para que todas as iniciativas partam dela. Isto é descrito 

por Johannes da seguinte forma: 

É necessário que ela me não seja devedora de nada; pois ela deve sentir-

se livre, o amor apenas se encontra na liberdade, apenas nela pode existir 

a recreação e o divertimento eternos. Porque embora a minha intenção 

seja fazê-la cair nos meus braços pela força das circunstâncias, por assim 

dizer, e me esforce por fazê-la gravitar na minha direção, é, contudo, 

também necessário que ela não tombe pesadamente, mas como um 

espírito que gravita para outro espírito.
69

  

O objetivo final desse processo é conduzir a vítima ao ponto culminante de 

querer sacrificar tudo em favor daquele que a seduz: “Arranjarei as coisas de modo a ser 

ela própria quem quebre o compromisso”. 70 Tal objetivo, entretanto, só pode ser 

conseguido se houver uma transformação radical na consciência, isto é, uma 

transformação estética, que não pode excluir o prazer, mas adotá-lo como objetivo 

fundamental da vida e, não permitindo, contudo, que a consciência dê um salto decisivo 

na direção da ética.  

O sedutor deve impedir esta circunstância na direção da ética, pois, “sob o céu 

da estética tudo é leve, belo, fugitivo, mas assim que a ética se mete no assunto tudo se 

torna duro, anguloso, infinitamente fatigante”. 71 Ela também precisa perceber a vida desta 

forma e, para isso, precisa de reflexão suficiente para que possa questionar os valores 

estabelecidos, tendo em si profunda gratidão ao sedutor, pois foi ele quem proporcionou 

esse deleite à sua vida. Dessa forma, ela chegará ao ponto em que acreditará que o 

noivado é algo completamente desinteressante. Para atingir esse ponto, todavia, é 

necessário que o erotismo seja desenvolvido ao máximo. Aqui, não se pode falar do 

erotismo físico, mas do erotismo espiritual, este leva à tentação e à concretização do 

desejo: 

O erotismo espiritual é muito diferente do erotismo físico. Até o presente 

foi, acima de tudo, o erotismo espiritual que tentei desenvolver em 

Cordélia. A minha presença pessoal deve agora transformar-se, deixando 

de ser apenas um estado de alma acompanhante, devendo tornar-se uma 

tentação. Durante os últimos dias, continuarei preparar-me lendo a bem 

conhecida passagem de Fedro que trata do amor. Eletrizou todo o meu ser 

                                            
69 Idem, p.46. 
70 Idem, p.51. 
71 Idem, p.51. 
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e é um soberbo prelúdio. Quão grande era realmente o saber de Platão 

sobre o erotismo.
72

 

 

Por que Kierkegaard faz essa referência a Platão, no Fedro? Para Platão, as 

características meramente físicas, como cor, traços, figura etc. eram causas mediatas da 

beleza, mas não verdadeiras causas. Tornava-se necessário postular a existência de uma 

causa anterior e mais elevada, de caráter inteligível, não sensível. Essa causa é a Idéia ou 

Forma do Belo que, mediante sua presença no mundo sensível, faz com que as coisas 

possuam cor, medida e proporção, de tal modo em harmonia que expresse beleza. Isso 

vale para todas as coisas, incluindo o erotismo. No Fedro, Platão mostra que o esforço 

filosófico eleva a alma ao plano supra-sensível e, no caso da beleza, seu reflexo no 

sensível inflama a alma, levando-a a se identificar com Eros, de quem recebeu o dom. Por 

essa razão, o sedutor intelectual parte para despertar o erotismo em Cordélia e mantê-la 

nessa condição ao ponto de romper o compromisso: 

 

Face a emoções tão intensas, depressa sentirá que o estado em que o 

noivado a coloca é demasiado estreito, demasiado incomodativo. Será ela 

própria a exercer a tentação que me levará a franquear os limites do geral, 

e é assim que ela de tal tomará consciência, o que, para mim, constitui o 

essencial. Muitas de suas palavras indicam agora que ela já não pode 

suportar o nosso noivado... se o rompimento partisse de mim, perderia o 

espetáculo, tão sedutor, desse perigoso salto erótico, critério seguro da 

ousadia da sua alma. É isto, para mim, o essencial.
73

 

 

É no exato momento em que a seduzida se entrega totalmente ao sedutor, no 

entanto, que a relação se torna desinteressante e tudo se rompe: “Não quero fazer-lhe as 

minhas despedidas; nada me repugnam mais que lágrimas e súplicas de mulher que tudo 

desfigura e, contudo, a nada conduzem. Amei-a, mas de agora em diante não pode já 

interessar-me”.74 O objetivo final fora alcançado. Agora, já não há mais o que fazer e nem 

meio como retornar ao ponto de partida, em que os sentimentos eram interessantes. Desse 

modo, Kierkegaard apresenta de maneira cortante o que o erotismo espiritual pode fazer 

na consciência humana: pode conduzir ao ponto de obter uma transformação radical de 

caráter estético, baseada na felicidade e infelicidade, mas não pode produzir a mesma 

transformação com base na verdade ou na falsidade, pois isso adentraria o campo da Ética. 

                                            
72 Idem, p.85. 
73 Idem, p. 91. 
74 Idem, p. 105 
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3.3 – Desespero  

 

Se, por um lado, o indivíduo escolhe o prazer como finalidade de sua vida, de 

outra parte, as contradições da realidade objetiva não deixam de existir. As contradições 

não se apresentam, porém, diante de si como problema, mas como algo a ser usado em 

favor dos seus objetivos. Tudo está a serviço desse objetivo e, diante das exigências 

éticas, o indivíduo foge constantemente, evitando toda sorte de compromisso, jamais 

caindo nas malhas da Ética.  

Cada experiência que o indivíduo vive tem caráter totalizante, tendo um fim já 

estabelecido, durando enquanto for interessante e bela. Ao se esgotar a fonte de estímulo 

ou aparência do belo como conseqüência da própria contingência que é devir, esgota-se 

também o prazer para o indivíduo. Aqui, o indivíduo debate-se contra as intempéries. 

Desse modo, já não pode haver uma continuidade na experiência existencial: cada relação 

criada pelo indivíduo com aquilo que lhe despertou interesse é única em si mesma. E, 

quando ele esgota toda a beleza que essa experiência lhe pode conceder, resta a 

possibilidade de viver outra experiência de modo mais intenso do que a primeira.  

Esse evitar constante da ética encerra o eu na finitude e constitui desvio da 

própria condição existencial do homem, pois, de acordo com Kierkegaard, “o homem é 

uma síntese de finito e infinito, de termporal e de eterno, de liberdade e necessidade”. 75  

Em sua obra O desespero humano (1849), Kierkegaard disserta sobre a dialética entre o 

finito e o infinito, entre o possível e a necessidade. É preciso, antes de mais nada, 

compreender o sentido espiritual do homem, em que o eu não consiste numa relação em 

si, mas o seu voltar-se sobre esta relação. 

Numa relação de dois termos, a própria relação entra como um terceiro, 

como uma unidade negativa, e cada um daqueles termos se relaciona com 

a relação, tendo cada um existência separada no seu relacionar-se com a 

relação; assim acontece com respeito à alma, sendo a ligação da alma e 

do corpo uma simples relação. Se, pelo contrário, a relação se conhece a 

si própria, esta última relação que se estabelece é um terceiro termo 

positivo, e temos então o eu.
76

 

                                            
75 KIERKEGAARD, S. O desespero humano, in: Coleção Os Pensadores, op cit., p.195. 
76 Idem, p.195. 
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Sendo uma síntese, o eu se estabelece numa relação dialética que se constitui 

da dupla categoria do possível e do necessário. No caso do sedutor, ele vive o desespero 

do possível, que também é chamado de carência da necessidade; uma situação que se 

caracteriza pela melancolia. O indivíduo não alia desejo e necessidade, partindo para a 

realização do desejo até perder o caminho de regresso a si próprio. Nesse sentido, 

Kierkegaard acentua acerca de sua obra estética em A alternativa:  

A primeira parte (de A Alternativa) contém uma possibilidade de 

existência que não pode se realizar, uma melancolia que deve ser 

trabalhada eticamente. Trata-se essencialmente da melancolia e tão 

profunda que, se bem que doença do si mesmo, ocupa-se de uma maneira 

ilusória do sofrimento dos outros (“Silhuetas”). 
77

 

Esse modo de existir pode causar a impressão de que o prazer é o sentido da 

vida e, para isso, se utiliza de máscaras para driblar as contradições da realidade, 

principalmente o sofrimento. Ele não reconhece interiormente essas contradições e 

procura eliminá-las da sua existência. Ora, reconhecer a dialética da existência e viver 

consciente disso eis aí o que é verdadeiramente existir. Por isso, nesse sentido, para 

Kierkegaard, não se pode afirmar que o indivíduo que escolhe viver esteticamente tenha 

de fato uma existência. Em seu Post scriptum, ele anota: 

Esta possibilidade existencial é, em seu máximo, desespero. Não é, pois, 

existência, mas possibilidade de existência na direção da existência e tão 

próxima dela que se tem a impressão que todo instante que não nos leve a 

uma decisão é perdido. Mas a possibilidade de existência no sujeito 

existente “A” não quer ser consciente disso e mantém-se à distância pela 

mais fina das artimanhas: pelo pensamento. Pensou em todos os possíveis 

e, não obstante, não existiu de todo. 
78

 

 O desespero é, de fato, a condição existencial do espírito humano, que procura 

sempre estabelecer essa síntese para viver plenamente sua espiritualidade. Nesse caso, em 

que o indivíduo escolhe viver esteticamente, o destino espiritual não foi alcançado, pois 

ele não reconhece essa dialética da existência e esse é o seu desespero. A vida no modo 

estético pode, de fato, trazer a felicidade, mas isso não significa que o desespero nesse 

indivíduo, que assim escolheu viver, seja inexistente, pois “será a felicidade uma categoria 

do espírito?” 79 Mesmo sendo o desespero uma condição existencial do homem, o 

                                            
77 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas. In: REICHMANN, E., op cit., p. 

50. 
78 Idem p.51. 
79 KIERKEGAARD, S. O desespero humano, in: Coleção Os Pensadores, op cit, p.205. 
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indivíduo pode ou não se reconhecer desesperado. Kierkegaard apresenta esta noção, 

quando ressalta: 

 

Não é menos necessário por isso considerar o desespero, principalmente 

sob a categoria da consciência: segundo ele é consciente ou não, difere de 

natureza. Quanto ao conceito, é com certeza sempre; daí não se conclui 

porém que o indivíduo habitado pelo desespero e que portanto devemos 

designar, em princípio como desesperado, tenha consciência de o ser.
80

 

 

 Assim, o indivíduo que vive no modo estético ignora o seu estado de 

desespero, porque está longe de considerar, como supremo bem, sua relação pessoal com 

a verdade. Esse nível de consciência do seu próprio desespero, somente pode ser 

encontrado no estádio religioso, pois aí se encontra tal relação com a verdade. Além disso, 

no estádio estético, tem-se a menor consciência de ser espírito, além de constituir um erro, 

pois o esteta só conhece as categorias do sentido, tornando-se presa da sensualidade e, 

nesse estado, não se leva em consideração o que significa esse absoluto que ao homem é 

dado ser.  

 

 

3.4 - A Ironia como Zona-Limite entre o Modo de Existência Estético e o 

Ético 

 

 

Kierkegaard estabelece uma zona limite entre cada estádio da existência. Ele 

exprime: “a ironia é a zona-limite entre o estético e o ético”; 81 mas, que tipo de ironia e 

quando ela surge para Kierkegaard? Para ele, o modelo de ironia a ser seguido é o 

socrático, pois, por intermédio da ironia, Sócrates descobriu as contradições próprias da 

                                            
80 Idem, p. 207. 
81 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas, in: Coleção Os Pensadores,.op 

cit., p.154. 
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existência e da própria interioridade do indivíduo. Ele fez tal descoberta partindo daquilo 

que é finito, da realidade sensível, para chegar às idéias do belo, do bem etc. 

No discurso retórico, a ironia surge como uma contradição àquilo que se 

pensa. Isso nos mostra que uma característica fundamental da ironia é que “o fenômeno 

não é a essência, e, sim, o contrário da essência”. 82 Se isso é válido para o discurso, vale 

também para a existência: o irônico se relaciona com a realidade efetiva de tal modo que 

ou ele está numa relação de oposição a essa realidade, ou em perfeita identificação com a 

desordem dessa realidade. Essa malícia da ironia faz com que o indivíduo se poste acima 

da realidade efetiva, procurando não se conformar a ela, de modo que ele se compraza na 

ironia. 

Se o indivíduo se compraz na ironia, ele o faz mediante a liberdade subjetiva, 

que traz em seu poder a possibilidade de um início e não se constrange diante de relações 

anteriores. Para Kierkegaard, “há algo sedutor em todo início porque o sujeito ainda está 

livre, e é exatamente este gozo que o irônico ambiciona”.83 Ao considerar a ironia como 

uma determinação da subjetividade, Kierkegaard mostra que, nela, o sujeito é 

negativamente livre, pois não é a realidade que lhe fornece conteúdo, rompendo o vínculo 

que mantém o sujeito à realidade.  

Nesse caso, pode-se perceber que a ironia não é um momento que deve ser 

negado para daí surgir um novo momento, mas ela vem após o imediato. Ela é uma 

determinação da existência que acentua a interioridade do indivíduo, pois o situa, em sua 

finitude, diante das exigências éticas. Por isso, ela “surge quando, colocando de maneira 

contínua as particularidades da vida finita em conexão com a exigência ética infinita, faz-

se aparecer a contradição”. 84  

Isto significa que o ironista percebe a contradição entre sua condição finita e a 

exigência ética, que é infinita, sem, contudo, adequar-se aos valores instituídos pela 

sociedade. Ele apenas percebeu a diferença entre realidade e idealidade, pois o ironista 

ainda não está numa posição que lhe permita ser colocado na categoria do ético. A ironia, 

demarca Kierkegaard, “é a unidade da paixão ética, que acentua, infinitamente, na 

                                            
82 KIERKEGAARD, S. O conceito de ironia, op cit., p. 215.  
83 Idem, p.220. 
84 KIERKEGAARD, S. Post scriptum não científico concludente às migalhas filosóficas, op cit., p. 154. 
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interioridade o próprio eu, em relação à exigência ética”. 85 De fato, a ironia ainda não 

pertence ao terreno moral, mas é parte do terreno metafísico, porque o irônico tende a se 

mostrar diferente daquilo que realmente ele é; ele esconde a sua essência no fenômeno.  

Essa condição do indivíduo, na ironia, tanto pode conduzi-lo a uma adequação 

aos valores éticos, como pode fazer com que ele nunca se adeqüe a eles, ficando no 

isolamento. Isso decorre do fato de o irônico tanto poder criar poeticamente como criar a 

si mesmo poeticamente. Kierkegaard ressalta essa diferença, mostrando que aquele que se 

deixa criar deixa-se adequar ao seu contexto de entorno, enquanto que o que cria a si 

mesmo poeticamente não se deixa adequar ao contexto, mas poetiza o seu contexto, 

criando uma realidade só dele. Nesse sentido, ocorre o isolamento para o irônico, 

conforme nos apresenta Kierkegaard: 

 

O irônico fica aí parado, orgulhosamente fechado em si mesmo, e faz os 

homens desfilarem diante dele, como Adão com os animais, e não 

encontra companhia para si. Por essa atitude ele entra constantemente em 

colisão com a realidade a que pertence.
86

 

 

Dessa forma, todos os valores que sustentam e ordenam a realidade perdem 

sua importância para o indivíduo e, por isso mesmo, ele tenta suspendê-los. Isto é 

evidenciado no Romantismo, que deu origem ao modo estético de existir, quando em sua 

literatura se utiliza da ironia para superar toda eticidade dada. Em Lucinde (1799), de 

Friedrich von Schlegel, é feita uma apologia do amor livre e nele prevalece o gosto pelo 

erótico e pelo estranho, pelo sacrilégio, pela blasfêmia, pelo grotesco, a partir da aliança 

entre o cotidiano e o sobrenatural. Eis aí a ironia como a grande invenção romântica.  

Este tipo de ironia que nega totalmente os valores instituídos não se percebe de 

sua contradição e pobreza, pois termina caindo sob a lei do instinto, que se caracteriza 

pela arbitrariedade. A ironia, no entanto, pode muito bem, dado ao seu modo de transitar 

entre os opostos, idealizar a realidade de modo que o indivíduo seja estimulado a saltar 

para outra maneira de existência que seja estabelecida em valores verdadeiros, pois 

 

O verdadeiro ideal não é, de um jeito ou de outro, um além; ele está atrás 

de nós, na medida em que é a força que impulsiona, ele está adiante de 

                                            
85 Idem, p. 154. 
86 KIERKEGAARD, S. O conceito de ironia, op cit.,p. 244. 
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nós, na medida em que é a meta entusiasma; mas ao mesmo tempo está 

em nós, e esta é a sua verdade.
87

 

 

Dessa forma, a ironia pode possibilitar ao indivíduo entrar no modo de estádio 

ético, sem, contudo, deixar de ser crítico aos valores estabelecidos, que nem sempre 

funcionam na vida em sociedade. Pelo contrário, há muitos valores aí instituídos, mas 

produzem hipocrisia no modo dos homens se relacionarem entre si. Nesse sentido, 

Kierkegaard adentra o campo da Ética, o que será discutido no próximo capítulo. 
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4. A EXISTÊNCIA ÉTICA 

 

 

 

Como ficou demonstrado, no final do capítulo anterior, a ironia faz com que o 

indivíduo perceba a diferença entre o real e o ideal, preparando-o para entrar no estádio 

ético, embora não se possa dizer que o indivíduo, nessa condição, tenha uma existência 

ética. Para tal, torna-se necessário o salto qualitativo da escolha. Antes, porém, de 

apresentarmos como o indivíduo entra para esse segundo estádio, torna-se necessário 

demonstrar, no pensamento de Kierkegaard, o que significa existir eticamente.  

Em sua obra Temor e tremor (1943), Kierkegaard fez a seguinte afirmação 

sobre a Ética:  

 

A moralidade está em si, no geral, e a este título é aplicável a todos. O 

que pode por outro lado, exprimir-se dizendo que é aplicável a cada 

instante. Repousa imanente em si mesma, sem nada exterior que seja o 

seu telos sendo ela mesma telos de tudo o que lhe é exterior; e uma vez 

que se tenha integrado nesse exterior não vai mais além.
88

 

 

Essa generalidade que caracteriza a moral é também o abstrato e, como tal, 

remete-se ao divino. Sem dúvida, a Ética surge como uma síntese entre o particular e o 

geral, pois se remete a valores de validade eterna, os quais encontram sua significação na 

vida concreta dos homens na sociedade, mas que são vividos pelo indivíduo. Esse geral 

que se afirma sobre o particular, mediante a individualidade, é ao mesmo tempo o télos da 

vida humana, de modo que, quando o indivíduo não assimila os valores construídos 

socialmente e se deixa conduzir por uma perspectiva puramente estética da existência, ele 

não existe de fato, na sua dimensão ética. 

Para Kierkegaard, a existência ética se concretiza quando o indivíduo se 

relaciona com o geral, de modo que não se perca em sua infinitude, mas haja uma 

adequação da infinitude na finitude, do geral no particular, do eterno no temporal, em 

ações concretas da existência. Esse movimento só pode ser realizado quando o eu se 

determina como espírito, como síntese do finito e do infinito, assim como de possibilidade 

                                            
88 KIERKEGAARD, S. Temor e tremor. In: Coleção Os Pensadores, op cit., p.142. 
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e de necessidade. Desse modo, quando o eu se perde em um dos seus extremos, desvia-se 

do seu destino espiritual. Sob a dupla categoria do infinito e do finito, quando o eu se 

perde na infinitude, carecendo do finito, ele cai no imaginário, “até não ser ao fim, senão 

uma espécie de sensibilidade impessoal, desumana, doravante sem vínculo num indivíduo, 

mas partilhando não sei que existência abstrata, a da idéia de humanidade, por exemplo”.
89

  

No caso oposto, em que a individualidade se perde na finitude, carecendo do 

infinito, o indivíduo se perde na multiplicidade, na multidão, acatando aquilo que essa 

multidão estabelece como verdade. Assim, o indivíduo passa a viver uma vida de 

aparências, castrando-se e submetendo-se, resignadamente, àquilo que a sociedade espera 

que ele seja: 

 

A contemplar as multidões à sua volta e encher-se com ocupações 

humanas, a tentar compreender os rumos do mundo, este desesperado 

esquece-se a si próprio, esquece seu nome divino, não ousa crer em si 

próprio e acha demasiado ousado sê-lo e muito mais simples e seguro 

assemelhar-se aos outros, ser uma imitação servil, um número confundido 

no rebanho. 
90

 

 

Para Kierkegaard, quando um indivíduo se submete a uma idéia como esta, 

que garante encontrar a verdade na multidão, sua liberdade não existe verdadeiramente. 

Caso contrário, a individualidade deveria ser considerada fundamental, pois é na sua 

interioridade que se encontram a infinitude e a verdadeira liberdade. Assim, a multidão, 

considerada como conceito, não passa de uma mentira, uma abstração na qual o indivíduo 

pode se esconder covardemente para não se tornar responsável por suas ações.  

Kierkegaard considera dois tipos de Ética: a Ética primeira e a Ética segunda. 

A primeira Ética tem como pressuposto a Metafísica. Os gregos consideravam a virtude 

como o ideal a ser alcançado, mas consideravam paralelo à virtude, um pouco de 

esteticismo, pois a saúde, a amizade, a posse de bens para a subsistência e a harmonia do 

lar eram aspectos da vida que visavam a felicidade do homem. Pode-se dizer que a Ética 

assim considerada possuía como fim elevar o real até o ideal, considerando a possibilidade 

de o indivíduo alcançar esse ideal.  

                                            
89 KIERKEGAARD, S. O desespero humano, in: Coleção Os Pensadores, op cit., p. 209. 
90 Idem, p. 210. 
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Já a Ética segunda veio com o advento do cristianismo e, nesse caso, seu 

pressuposto é a Dogmática cristã. Essa Ética não ignora o pecado, como categoria 

existencial. Não se ocupa dele, entretanto, procurando conhecer sua origem ou seu 

desenvolvimento, apenas poderá abordar suas manifestações:  

 

Com a Dogmática, tem início a ciência que, contrastando com essa 

ciência simplesmente ideal que é a Ética, parte da realidade. A 

Dogmática principia no real para erguer-se ao ideal. Sem negar a 

presença do pecado, tem-no como evidente e explica-o por meio da 

antecipada instauração do pecado original.
91

 

 

O pecado, portanto, pode ser considerado o aspecto negativo da Ética cristã, 

pois indica a possibilidade de o indivíduo não cumprir as exigências éticas. Para o 

cristianismo, porém, o aspecto positivo que fundamenta a Ética consiste no mandamento 

divino de amar ao próximo como a si mesmo. Quando consideramos esse mandamento, 

temos aí o amor como ação individual diante de outro indivíduo. Assim, “do ponto de 

vista ético e religioso, ver na ‘multidão’ o tribunal da ‘verdade’ é negar a Deus e colocar-

se na impossibilidade de amar o próximo”. 92 Essa negação de Deus consiste na negação 

da infinitude presente na interioridade humana e faz com que o indivíduo não se volte 

para essa interioridade para se realizar como indivíduo: ele se perde diante do poder 

soberano da multidão e se torna um fraco, um impotente, sendo menos do que de fato é: 

um espírito. 

Esta concepção, que vê na multidão o tribunal da verdade, preconiza a vida 

ética como uma vida de cumprimento dos deveres para com a multidão. O cristianismo, 

porém, trouxe como centro da Ética a seguinte proposição: “Tu deves amar o próximo, 

pois é o amor cristão que descobre e sabe que o próximo existe e – o que dá no mesmo – 

que cada um é o próximo”. 93 Assim, uma existência ética considera o amor em sua 

relação com o dever, pois, caso contrário, o dever passa a ser considerado algo externo ao 

indivíduo e, como algo que lhe é estranho, termina como um peso que deve ser suportado. 

Por isso, Kierkegaard admite que “a vida cheia de deveres é naturalmente muito feia e 

                                            
91 KIERKEGAARD, S. O conceito de angústia, p.24. 
92 KIERKEGAARD, S. Ponto de vista explicativo da minha obra como escritor, p.116. 
93 KIERKEGAARD, S. As obras do amor: algumas considerações cristãs em forma de discurso. Coleção Pensamento 

Humano. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco; Petrópolis: Vozes, 2005, p.63. 
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aborrecida e se a ética não tivesse uma união mais profunda com a personalidade seria 

muito difícil mantê-la contra a estética”. 94 

Ao se falar no dever como algo externo, permanece um equívoco, pois a 

própria palavra indica algo interno, que incumbe o indivíduo de uma ação. Se o homem se 

encontra em uma relação externa com o dever, ele não se realizou eticamente e se 

equivocou, haja vista que o eticamente verdadeiro se constitui na interioridade do 

indivíduo. Um homem, nessa condição, tudo abandona e desespera, pois, novamente aqui, 

como no modo de vida estético, o espírito não pode mergulhar na busca pela verdade que 

está em sua interioridade, mas procura reconhecê-la na exterioridade, naquilo que está 

dado pela sociedade. 

Percebe-se nessa consideração, uma retomada da idéia de Kant sobre a  

Assim, somente uma individualidade sadia, que realiza a síntese do finito e do 

infinito, da possibilidade e da necessidade, pode se determinar como ser livre, pois a 

liberdade “é a dialética das duas categorias do possível e do necessário”. 95 E, por 

conseguinte, somente como um ato da liberdade do homem é que se pode falar de ética, 

pois esta é a concretização dos valores em ações no viver social, por meio da vontade do 

indivíduo.  

 

 

4.1 - A Liberdade e a Verdade na Existência Ética 

 

Nesse sentido, o que falta para o esteta a fim de que se torne ético? 

Kierkegaard apresenta a idéia de “salto” para indicar uma tomada de decisão livre por 

parte do indivíduo. Esta, não deve ser compreendida esteticamente, pois aqui o indivíduo 

também decide, mas em favor do sensível, perdido na diversidade. Isto significa dizer que 

sua escolha é para este momento, podendo optar por outra coisa para o momento seguinte. 

A decisão ética é aquela que conduz o indivíduo a escolher o geral, tomando a si mesmo, 

                                            
94 KIERKEGAARD, S. Ou isto, ou aquilo, in: REICHMANN, E, op cit., p.132. 
95 Idem, p. 207. 
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em sua liberdade. Essa decisão é caracterizada pelo paradoxo de ser bastante simples e 

complexa ao mesmo tempo:  

A eleição ética é muito mais fácil, muito mais simples. Porém, noutro 

sentido, é infinitamente mais difícil... se quiseres me compreender 

corretamente, estou disposto a dizer que o que mais vale na eleição não é 

eleger o que é justo, senão a energia, a seriedade e a paixão com as quais 

se elege. É nisto que a personalidade se manifesta em sua íntima 

infinitude e é por isso que a personalidade, por sua vez, fica 

consolidada.
96

 

Esse paradoxo caracterizado na simplicidade e complexidade da escolha ética 

consiste no fato de que o indivíduo, diante do geral, não pode reivindicar sua 

individualidade restando apenas se resignar perante ele. Por outro lado, não é o conteúdo 

desse geral que se torna essencial para o indivíduo, mas a intensidade com que sua 

interioridade elege o geral. Nesse sentido, a escolha se torna um ato complexo. 

Percebe-se que o ato de escolher é decisivo para o conteúdo do eu, pois a 

personalidade do indivíduo se funde naquilo que elegeu. Caso contrário, a personalidade 

se definha. Isto acontece porque a liberdade está em jogo, a individualidade da pessoa se 

posiciona diante de possibilidades antagônicas – ou isto, ou aquilo – e, nesse sentido, a 

ética intervém. Portanto, o ato de decidir só pode ser realizado em profundo vínculo com a 

liberdade e a verdade, pois aqui se decide em favor do eterno, colocando-se toda a energia 

da interioridade nessa escolha.  

Considerar a ética sob esta perspectiva significa, ainda, para Kierkegaard, 

compreender como se origina a liberdade. Em sua obra O conceito de angústia (1844), 

Kierkegaard reflete sobre o tema da liberdade considerando a angústia como uma 

demonstração existencial da sua possibilidade. Qual é, entretanto, a origem da angústia? 

Para compreender essa categoria, ele toma o conceito agostiniano de pecado original. 

Para ele, o pecado original não se constitui um ato realizado no passado por uma 

personagem mítica chamada Adão, mas Adão significa a individualidade e a generalidade 

e, como tal, representa a mesma condição de qualquer indivíduo. 

O homem é um indivíduo e, assim sendo, é ao mesmo tempo ele mesmo e 

toda a humanidade, de maneira que toda a humanidade participa toda 

inteira do indivíduo, do mesmo modo que o indivíduo participa de todo o 
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gênero humano... Adão é o primeiro homem, e isto significa que ele é 

simultaneamente ele mesmo e o gênero humano. 
97

 

A circunstância de Adão é, assim, a condição de qualquer indivíduo, de modo 

que o pecado de Adão é o mesmo de qualquer indivíduo: do mesmo modo que por Adão o 

pecado entrou no mundo, por qualquer indivíduo o pecado também o faz. Nesse caso, o 

pecado se pressupõe como salto qualitativo, como “coisa súbita” que instaura qualidade 

ao indivíduo e ao gênero humano.  

Ora, a teologia cristã instituiu a inocência como o estado anterior ao pecado de 

Adão e, tão logo surge o pecado, perde-se a inocência. Essa doutrina só encontra sua 

aceitação se o pecado for analisado segundo a lógica hegeliana, pois, nesse caso, ele é 

tratado como o imediato, que precisa ser superado; contudo, “a inocência é uma 

qualidade, é um estado que pode perfeitamente perdurar, e daí que para nada sirva a 

pressa da Lógica em desejá-la abolir”. 98 Esse estado, de inocência, nem se refere à 

perfeição, como um estado a que devesse retornar, e nem à imperfeição, como se devesse 

ser superada, mas é bastante a si mesma, podendo ser perdida somente por meio da culpa. 

Compreender esse estado de inocência se faz necessário, pois ela precede a 

liberdade e indica a sua possibilidade. Esse estado, segundo a análise que Kierkegaard faz 

a partir do livro do Gênesis, corresponde à ignorância do indivíduo, no que diz respeito a 

perceber-se como uma individualidade autônoma. Para confirmar a validade dessa 

afirmação, Kierkegaard toma o exemplo do mandamento dado por Deus a Adão. A ordem 

de não comer o fruto da árvore que estava no meio do jardim e o pronunciamento de sua 

conseqüência, a morte, não podia ser de todo discernida por Adão, uma vez que sua 

compreensão sobre o que seja morte não é de todo assimilada. A proibição, contudo, 

apresenta a possibilidade de escolha, pois situa o homem diante daquilo que é proibido e 

do castigo. Assim, “inocência é ignorância. Inocente, o homem ainda não está 

determinado como espírito, ainda que a alma conserve uma unidade com o seu ser natural. 

Nele, ainda o espírito sonha”. 99 Aqui está, no entanto, a angústia que emerge da relação 

com o proibido e o castigo, empurrando o indivíduo para o salto qualitativo, ou seja, a 

escolha entre o bem e o mal. 

                                            
97 KIERKEGAARD, S. O conceito de angústia. São Paulo: Hemus, 1968, p.32. 
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Por que, nesse estado de indeterminação do espírito, a única determinação do 

indivíduo é a angústia? Porque o homem tem diante de si o nada da sua ignorância e, com 

o mandamento, a possibilidade de escolha. Dessa relação dialética entre o nada e a 

possibilidade de escolha, surge a angústia como pressuposta à liberdade, pois, ao escolher 

comer do fruto proibido, o homem dá esse salto qualitativo: ele se percebe como uma 

individualidade autônoma e toma conhecimento de si próprio, que se diferencia do outro. 

É assim que Adão percebe em Eva uma personalidade autônoma, e não uma extensão de 

si, de sorte que, mediante esse salto qualitativo, fica também estabelecida a diferença de 

gênero, a sexualidade e, sem ela, não existe história.  

Esse estabelecimento da sexualidade é, na realidade, existencial, o 

estabelecimento da identidade e diferença do genus, ou seja, do sexo. Não se diz aqui que 

a sexualidade seja pecado, mas que o salto qualitativo do pecado dá origem à consciência 

de diferenciação do sexo, pois aqui, num ato decisivo, o homem se determina como 

espírito. Por isso, afirma-se que a angústia é o que antecede a liberdade e ela é que faz 

coincidir a liberdade e a culpa. Quando a liberdade, porém, se estabelece por si mesma e 

tenta manter a culpa afastada de si, não pode fazê-lo, de modo que a angústia não é 

superada, nem tampouco o possível desaparece.  

Pelo que vimos anteriormente, a angústia é o estado psicológico que prepara o 

indivíduo para o salto qualitativo e, nisto, o pecado se estabelece, instituindo no indivíduo 

a diferença entre o bem e o mal. Por outro lado, a liberdade está diante do indivíduo, nessa 

possibilidade de escolha, em que o indivíduo se percebe como uma individualidade 

autônoma.  Dessa forma, tanto a liberdade como o pecado se postulam a si próprios, não 

permitindo compreender um ou o outro fundamentado na necessidade. É a relação do 

indivíduo com o pecado ou com a liberdade que resulta em sua afirmação no mal ou no 

bem.  

Diante disso tudo que foi apresentado, pode-se acentuar que, para a Ética, o 

problema está no modo como o indivíduo se posiciona em relação ao pecado. Para 

Kierkegaard, o modo é considerado adequado quando ocorre o arrependimento, pois ele 

situa a individualidade numa condição de tristeza em relação com o pecado e deseja algo 

que transforme a sua condição, a sua dor, manifestando sua contradição. O 
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arrependimento, no entanto, não transmuda o indivíduo em um ser livre, apenas o põe 

numa relação adequada com o pecado. Por essa razão, Kierkegaard afirma que: 

O arrependimento é a máxima contradição da Ética; de um lado, 

efetivamente, a Ética, em razão de sua mesma exigência de idealidade, 

deve satisfazer-se com o arrependimento e, de outro lado, este adquire 

uma ambigüidade dialética em relação ao que deve destruir... além do 

mais, o arrependimento termina, pois, já que seu instante significa uma 

quebra de ação, por ter de se tomar a si próprio como objeto. Desse modo, 

quando o velho Fichte afirmava que não se tem tempo para o 

arrependimento, aí estava um real grito ético, cheio de energia e de 

ousadia. 
100

  

Outro tipo de relação do indivíduo com o pecado é aquela que o posiciona 

numa relação não voluntária com o bem, surgindo, assim, o demoníaco. Nesse caso, a 

liberdade se apresenta como não-liberdade, que tenciona se fechar sobre si mesma. Com 

efeito, o demoníaco se traduz pelo hermetismo, pois se fecha em si; e pela revelação 

involuntária, isto é, pela incapacidade de comunicação. Tal incapacidade é manifesta no 

súbito, pois este exprime a não-continuidade do demoníaco. Por essa razão, uma 

representação mímica do demoníaco da obra Fausto, de Goethe, foi realizada por 

intermédio da subtaneidade do salto. Mefistófeles não caminha, seus passos se constituem 

numa transição para o salto. Dito de outra forma, o demoníaco exprime uma perda da 

liberdade, tornando a angústia o seu possível. 101 

Por outro lado, a liberdade, exprime Kierkegaard, é comunicante.102 

Comunicar é exprimir continuidade. Essa consideração sobre a idéia da liberdade ser 

comunicante nos conduz a outro aspecto que diz respeito ao conteúdo intelectual dessa 

liberdade. Kierkegaard ressalta que o conteúdo da liberdade é a verdade: 

No campo intelectual, o conteúdo da liberdade é a verdade; à verdade 

compete fazer-se livre. Por essa razão a verdade é a ação da liberdade, de 

maneira que esta jamais deixa de a produzir.
103

 

 Daí que não se pode falar de liberdade sem se falar da verdade. No 

pensamento de Kierkegaard, essa verdade não pode ser achada fora do âmbito do espírito 

humano, mas é na sua própria interioridade que ela pode ser encontrada. Por isso, para ele, 

a subjetividade é a verdade. Isto não significa dizer que a verdade é subjetiva e, portanto, 
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arbitrária, mas que a verdade se encontra na interioridade do indivíduo é aquela que o 

move à ação.  

Kierkegaard retoma o pensamento socrático, cujo mérito foi mostrar que a 

verdade já está no interior do indivíduo e torna-se necessário que ela se exteriorize 

mediante a reflexão crítica, pelo diálogo. Este procedimento socrático constitui o ponto de 

partida para a ação ética, pois, pela descoberta da verdade em seu interior, o indivíduo age 

com transparente consciência. O homem, contudo, pode recusar o espírito e ignorar a 

verdade, contrariando tudo e todos. É desse desespero que surge o mal, pois o indivíduo 

que ignora a verdade é submetido a uma ação de passividade, perdendo seu verdadeiro eu 

eterno.  

 

 

4.2 – A Historicidade da Existência Ética: a alegoria do matrimônio 

 

 

Como vimos anteriormente, o resultado da determinação do indivíduo como 

espírito estabeleceu a diferença na sexualidade e, ao fazê-lo, tornou-se concreto o que 

antes não passava de possibilidade: a constituição histórica do espírito. Isto decorre do 

salto qualitativo, pois ele instaurou tanto o pecado como a liberdade como condições 

existenciais. Lembremo-nos também de que a angústia foi a precondição para a 

instauração dessas duas realidades existenciais do indivíduo.  

Agora, ao tratarmos da historicidade da existência da ética, devemos recorrer a 

outro conceito trabalhado por Kierkegaard ao se referir à História: trata-se da idéia de 

instante. Esse conceito não pode ser confundido com o de passagem da lógica hegeliana, 

em que a superação é o seu telos. O conceito de instante, em Kierkegaard, é retomado de 

Platão, no Parmênides: 

O instante mostra-se agora como esse ser estranho colocado no intervalo 

do movimento e da imobilidade exterior ao tempo, ponto de chegada e 

partida do móvel quando este entra em repouso e do imóvel quando se faz 

movimento... portanto, como o demonstra Platão, o instante intervém do 

mesmo modo na passagem do Uno ao múltiplo e do múltiplo ao Uno, do 

semelhante ao dissemelhante, etc.; em todo lugar, intervém esse momento 



60 

 

 

em que não existe nem en nem holla, em que o Uno não se divide 

nem se agrega.
104

 

Entendido dessa maneira, o instante constitui um átimo de eternidade no 

tempo, sendo o estabelecimento da síntese entre o temporal e o eterno. Por essa razão, do 

espírito do homem pode ser dito que vive no instante, pois ele é estabelecido também 

dessa síntese. Por conseguinte, a História, para Kierkegaard, nasce do instante, porque é 

uma elaboração da existência do homem, como espírito determinado. Aqui, a 

temporalidade toca a eternidade, e esta, jamais deixa de adentrar o temporal. Dessa 

concepção nasce o conceito de tempo, como presente, passado e porvir. No momento em 

que o instante toca o passado, tem-se o porvir; na ocasião em que o instante toca o porvir, 

tem-se o passado. O porvir é a totalidade da qual o passado faz parte e, como tal, guarda o 

possível: “O possível coincide completamente com o porvir. Para a liberdade, o possível é 

o porvir, para o tempo, o porvir constitui-se o possível”. 105 

A existência ética, tomada como aquela cujo eu se determinou como espírito 

livre, realiza-se como fenômeno histórico, pois a síntese é estabelecida quando aquilo que 

é geral se concretiza nas ações do indivíduo. Por essa razão, Kierkegaard busca uma 

analogia perfeita à Ética, no fenômeno histórico, e encontra tal analogia na instituição do 

matrimônio. O casamento é um fenômeno na existência que se manifesta na união entre o 

homem e a mulher, baseado no amor. O amor conjugal, todavia, não é um fenômeno 

histórico, mas é uma abstração que dá sentido à união. Da mesma forma, o indivíduo em 

sua relação com o próximo tem essa generalidade que dá sentido e valida as suas ações.  

Por isso, na segunda parte de A alternativa, Kierkegaard “apresenta uma 

individualidade ética que existe em virtude da ética.” 106 Essa parte da obra foi traduzida 

para o português, sob o título O matrimônio, e traz como personagem principal o juiz 

Wilhelm, um homem casado que entra em diálogo com o sedutor intelectual, protagonista 

do Diário de um sedutor, na tentativa de fazê-lo refletir sobre o próprio vazio de sua 

existência. Por isso, a obra tem tom admonitório ou exortativo. 

O erro do esteta foi não se perceber como espírito que é constituído da síntese 

entre o finito e o infinito, escolhendo para si mesmo perder-se na finitude, naquilo que é 
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imediato, sensível. Nesse sentido, é válido dizer que o esteta não se realiza historicamente, 

pois aquilo que pertence ao eterno (verdade) não é trazido para a realidade concreta, finita. 

Além disso, a ética se apresentou como um dever externo a si mesmo, o qual implicava 

um peso insuportável à vida, tornando-a desagradável e infeliz. O discurso apresentado, 

porém, na segunda parte de A Alternativa, contrapõe a existência ética à estética, 

mostrando que, longe de uma existência ética aniqüilar o lado estético da existência, ela o 

aperfeiçoa e o eleva, dando-lhe um sentido de eternidade:  

 

A ética é o que faz com que o homem devenha o que devém. Não faz, 

portanto, do homem, algo distinto de si mesmo, não aniquila o estético, 

senão o transfigura. Para que um homem possa viver eticamente é 

necessário que tome consciência de si mesmo tão profundamente que 

nenhuma contingência se lhe escape. 
107

 

 

Por essa razão, o assessor Wilhelm dirige sua proposta a Johannes da seguinte 

forma: “Proponho-me, sobretudo, duas tarefas: mostrar o valor estético do casamento e 

como poder conservar esse elemento estético, apesar dos múltiplos obstáculos da vida.” 108 

O que espera, porém, o assessor Wilhelm? Certamente ele não aguarda que Johannes 

aceite passivamente suas palavras, mas que use sua intelectualidade e, principalmente, a 

crítica cortante da ironia para analisar a argumentação que lhe está sendo dirigida. Ele é 

ciente de que a vida de Johannes “se resume a simples episódios, nos quais busca apenas o 

interessante”, 109 cuja existência é mergulhada na indecisão. Por isso, ele apela ao sedutor:  

Reflete: tua vida corre, e também, para ti, chegará o dia em que verás tua 

carreira concluída, e já não terás, para viver, outro recurso senão 

recordar... toma cuidado para que, então, não estenda ante os teus olhos 

uma lista, não direi de crimes, mas sim, de possibilidades frustradas que 

não poderás expulsar.
110

 

Essa característica admonitória da obra, assim como a escolha de sua 

personagem principal - um juiz ou assessor - mostra bem a que se presta sua reflexão: à 

Ética, pois aqui está uma figura de autoridade que legisla na sociedade e o tom de 

admonição é apropriado para o viver ético, uma vez que este viver inclui as normas que se 

tem na sociedade. Não significa, contudo, que haja uma exclusão do valor da estética. 
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109 Idem, p.13. 
110 Idem, p.17. 



62 

 

 

Pelo contrário, por intermédio da sua personagem, propõem-se duas tarefas: “Mostrar o 

valor estético do casamento e como poder conservar esse valor estético, apesar dos 

múltiplos obstáculos da vida”. 111  

Em que sentido, porém, o matrimônio pode ser considerado analogia 

perfeita da Ética? Para Kierkegaard, somente o vínculo conjugal, cujo fundamento é o 

amor, insere em sua natureza um aspecto tanto de finitude (temporal) como de 

infinitude (eternidade). Ele é uma realidade histórica expressa na continuidade da 

relação entre duas pessoas, dispostas dialeticamente. Ele começa e termina no tempo, 

tendo como elemento de mediação uma realidade espiritual: o amor. 

Kierkegaard toma uma abstração do matrimônio, em que se constitui o 

compromisso entre duas pessoas, que firmam tal compromisso em liberdade, mediadas 

pelo amor. Nesse sentido, ele não pode tomar os diversos exemplos de matrimônio que 

existiam na sociedade, pois a realidade objetiva mostrava que o casamento, tal qual era 

adotado pela sociedade burguesa, baseava-se em diversos interesses. Muitos desses 

excluíam o amor, caindo numa concepção meramente estética. De fato, se o casamento 

burguês se baseia em interesses transitórios, é por pura resistência ao Romantismo, que 

conseguiu separar amor e casamento, considerando o primeiro um paraíso e o segundo um 

inferno, porquanto o Romantismo elegeu o amor e não o casamento como essencial à 

existência, como ele observa: 

Entregando-se à crítica do matrimônio, nossa época declara-se em favor 

do amor excluindo o matrimônio e, por outro lado, admite-se o 

matrimônio, excluindo o amor. Assim, vimos num drama moderno, uma 

costureirinha pensar e formular esta sábia observação acerca destes 

senhores: ‘amam-nos, porém não se casam conosco; não desejam as 

mulheres de seu mundo, porém, casam-se com elas’. 
112

 

Esse divórcio entre o amor e o casamento surge de uma falsa compreensão do 

amor romântico, por considerá-lo como baseado na ilusão e na temporalidade, mas o seu 

caráter de coisa imediata funda-se numa necessidade natural, só se mostrando por 

momentos. Esse amor, contudo, tem sua nobreza, pois traz certa consciência de 

eternidade, uma vez que “os amantes estão profundamente convencidos de que formam 

um todo perfeito, a salvo de toda mudança, para sempre.”113 Isto é o contrário da 
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voluptuosidade, que se baseando no sensível, na beleza física, de caráter transitório, não 

conta com essa perspectiva de totalidade, mas percebe-se como instante e possibilidade. 

Essa consideração sobre a eternidade do amor, presente na totalidade na união de duas 

vidas que estão na dialética no devir, salva o amor romântico do sensível e se ostenta 

como a verdadeira moralidade: A real eternidade do amor, que é a veraz moralidade, tem 

como objetivo salvá-lo do sensível, porém, se há de se produzir essa eternidade 

verdadeira, é preciso que intervenha a vontade. 114 

Foi o apego à sensibilidade e à total falta de compreensão desse lado eterno, já 

presente no amor romântico, que produziu, por outro lado, uma crítica severa contra o 

amor, que ensejou dois tipos de posicionamentos: aquele que viu o amor em contraposição 

ao casamento, elegendo o primeiro como útil para a existência e banindo dela o segundo. 

Nesse caso, Kierkegaard mostra que essa eleição é imoral, pois banaliza a interioridade 

humana, reduzindo o eterno a algo que é imediato e transitório. O reconhecimento de que 

a realidade concreta é devir, contudo, não deve ser razão para banalizar a vida humana ou 

o outro, pois o indivíduo possui uma centelha de eternidade que deve ser considerada na 

existência. Essa corrente, entretanto, que eleva o amor e bane o casamento da existência 

traz algo de positivo, pois contém uma denúncia formal contra o matrimônio, consoante 

como estava posto pela sociedade burguesa. 

O segundo posicionamento diante do matrimônio, examinado por Kierkegaard, 

é o “casamento de razão”, que institui determinado tempo de contrato entre os nubentes. A 

idéia aqui é o respeito às convenções sociais, em que o ponto de vista adotado é o do 

status na sociedade, da riqueza e outros interesses. Quem apóia esse tipo de união, 

geralmente se reveste de uma capa de moralidade, neutralizando o lado sensível da união. 

A união, porém, se mostra contrária à Ética, pois o seu fundamento é calculado no 

transitório. Em suma, anota Kierkegaard, “uma união contraída nessas condições é imoral 

e frágil.” 115 E precisamente nesse passo, contudo, que Kierkegaard reconhece haver a 

possibilidade de o amor reflexivo conter uma certa nobreza, se as razões pelas quais 

alguém se casa nessa condição justificam sua subsistência. É o caso de alguém que contrai 

casamento para a proteção da sua família e para a sobrevivência desta. 
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Quando se trata do amor romântico, seu defeito é a ausência de reflexão, pois 

está intimamente ligado à natureza, aos instintos. Será, no entanto, que é próprio da 

natureza do casamento excluir tal amor? Responder a tal questionamento é de suma 

importância “se não queremos encontrar, na esfera do ético, um abismo análogo ao que, 

na esfera do intelectual, separa a ciência da fé.” 116 Por isso, a tarefa a que se propôs o juiz 

Wilhelm “consiste em mostrar que o amor romântico é compatível com o matrimônio e 

pode subsistir nele; mas ainda, que o matrimônio é a verdadeira glorificação desse 

amor”.117 

A categoria do amor é, para Kierkegaard, o momento da “coisa primeira”, a 

qual, contudo, deve ser considerada diferentemente do estádio estético. Nesse estádio, a 

“coisa primeira” é sempre desejada e jamais alcançada, pois se a demanda na 

exterioridade. Assim, a coisa primeira é buscada naquilo que se conquista e não no que já 

está dado. No estádio ético, para Kierkegaard, a “coisa primeira” tem papel decisivo para 

o estado espiritual do indivíduo, pois ela contém tanto um elemento de impulsão 

conducente ao indivíduo para frente, como um elemento de repulsão, que o afasta. Como 

elemento de impulsão, a coisa primeira contém um elemento que o anima, pois contém a 

promessa do futuro. Quando isso ocorre na individualidade, Kierkegaard a considera 

como sendo feliz. Por outro lado, a individualidade infeliz é aquela que não encontra essa 

força para animá-la. 

 A “coisa primeira” possui ainda outra característica: ela não se repete, pois, 

quanto mais existe a possibilidade de uma coisa se repetir, menos ela tem o seu caráter 

primeiro. O contrário também se mostra verdadeiro: quanto menos possibilidades dessa 

coisa se repetir, maior é a importância da coisa que surge pela primeira vez. Isso decorre 

do fato de que a coisa primeira é sempre feita do presente, que se desdobra ao infinito, 

sempre se rejuvenescendo. Assim, quando se fala de algo eterno, essa possibilidade de 

repetição desaparece. O matrimônio, portanto, deve comportar esse caráter de eternidade 

para sustentar-se diante do devir.  

Kierkegaard, porém, afirma: “O amor é, por natureza, uma síntese de liberdade 

e de necessidade.” 118 Por essa razão, a natureza do matrimônio é comportar tanto o poder 
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117 Idem, p.29. 
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da escolha como o da paixão amorosa, visto que o indivíduo se sente livre nessa 

necessidade, provocadora de um estado de espírito que deve durar por toda a vida. O 

mesmo não se sucede no casamento religioso, em que a escolha não conta com o sensível, 

mas acredita-se na orientação divina; ou naquele tipo que apela à magia para suscitar no 

outro o amor; nesse caso, pois, em ambos, falta o elemento da liberdade.  

A paixão amorosa traz consigo o elemento imediato, que não conhece 

obstáculos em seu caminho. O seu elemento abstrato é a alegria e o seu lado concreto é a 

gratidão a Deus. Tal alegria, na verdade, mostra a vontade de preservar o amor de maneira 

firme, de modo que em nada fica modificada a natureza desse amor. Desse modo, a paixão 

é transferida ao terreno ético e religioso, cuja síntese, aparentemente, era impossível. Até 

aqui, ficou em suspenso a natureza do Deus de quem Kierkegaard fala. Será o Eros? Este, 

no entanto, é um simples reflexo do sentimento das pessoas apaixonadas. Certamente, é o 

Deus dos cristãos, pois este é espírito e em cujo fundamento o cristianismo também é 

espírito. Daí deduzir, porém, que o espírito é contraposto ao sensual, como se este fosse 

carnal, é uma falsa idéia. O contrário do espírito é a carne; e o que é carnal é egoísta: 

Certo, o Deus dos cristãos é espírito, o cristianismo é espírito, e 

introduziu a discórdia entre a carne e o espírito. Porém, a carne não é o 

sensual: é egoísta. E, nesse sentido, até o espiritual pode ser sensual, 

como no caso que uma pessoa vê malograr seus dotes intelectuais, então 

se é carnal.
119

 

Pelo fato de Deus ser espírito, pouca importa ao cristão se ele é bonito ou feio. 

O caráter de eternidade ou infinitude nele comportado indica não ser essencial o elemento 

da beleza. Não se pode deduzir daí, entretanto, que o religioso deva excluir, em nome do 

espírito, o sensual: “A paixão comporta um momento, o elemento da beleza; a alegria e a 

plenitude que o sensível encerra em sua inocência podem muito bem fazer parte do 

cristianismo.” 120 E esse elemento é necessário em tal união. É nesse sentido que os votos 

realizados no altar, pelos nubentes, não significam uma imposição da ética cristã, mas 

uma confirmação daquilo que, na interioridade das pessoas envolvidas, já se concretizou: 

a paixão amorosa, plenamente fiel à pessoa amada. 

Outro aspecto que se deve considerar ao se conceber o matrimônio como 

analogia da Ética está presente na bênção nupcial, por ocasião da cerimônia. Seu valor 
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consiste no reconhecimento de que o ato a ser realizado na presença de todos remete ao 

geral, àquilo que a espécie, desde o começo realiza: 

Qual é, pois, o valor da bênção? Antes de qualquer outra coisa, ela 

subministra uma visão sobre a origem da espécie, a cujo vasto organismo 

incorpora assim o novo par. Além disso, invoca o geral, o aspecto 

puramente humano que lhe faz presente à consciência.
121

 

A bênção nupcial faz surgir no mundo exterior aquilo que estava em 

movimento. Ela expressa o poder da vontade e torna o matrimônio realizável 

historicamente: “O amor conjugal recebe a possibilidade de uma história interna, e 

distingue-se da paixão, por ser dotada de uma história.” 122 E, com isso, o matrimônio 

comporta a mediatez na imediatez, a finitude na infinitude, a temporalidade na eternidade, 

etc. Esse caráter histórico se encontra evidenciado por intermédio de sua assimilação que 

recupera o outro para si. O outro é, então, interiorizado, ou, é lícito dizer, que o exterior é 

refletido no interior. 

 

 

4.3 – O Humor Como Zona Limite da Existência Ética 

 

O modo ético de existir, ao ser caracterizado pela escolha do eu em sua validade 

eterna, implica, acima de tudo, uma aceitação ativa do homem como indivíduo histórico e 

fatual. Isto significa que há um reconhecimento da realidade do mal e do bem, diante da 

qual o indivíduo escolhe a si mesmo, ou seja, o seu compromisso com o bem. Este tipo de 

escolha é o que Kierkegaard chama de seriedade. De igual modo, o centro do indivíduo 

ético é o próprio eu no seu valor eterno. Por essa razão, a felicidade para o indivíduo ético 

é a completa realização de seu dever ético. 

Isso não significa, entretanto, deduzir que o indivíduo ético não se desespere. O 

indivíduo poderá conviver com a culpa e o cansaço decorrentes do esforço ético, por se 

postar em situações diante das quais será difícil realizar uma opção segura. Em sua obra 

Estádios no caminho da vida - no capítulo Culpado? Inocente? - Kierkegaard mostra, em 

um exemplo concreto, o que significa estar no limite da experiência ética. Nesse capítulo, 
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ele apresenta um noivo que está ao ponto de uma decisão ética: casar ou não. Tal homem 

decide não casar, terminando assim o compromisso. O que o levou, porém, a esta decisão? 

Falta de amor? Não. Os dois se amam, mas a sua decisão é: “Caso-me com ela, ou não me 

casarei de maneira alguma”. 123 Ele se comprometeu por causa do amor, mas por muito 

tempo, não percebeu que escondia na sua interioridade uma melancolia que não podia 

explicar. Quando notou esse sentimento como condição de sua interioridade, surgiu a 

dúvida se, de fato, ele poderia trazer felicidade à vida da bem-amada: “Então, estarei 

casado com ela!? Uma bênção nupcial significará outra coisa que dar expressão e 

obrigação religiosas a um amor?”124 

 Aqui, a decisão do jovem noivo, de romper o compromisso, foi tomada em função 

da própria ética em relação à própria interioridade. Esse homem se tornou consciente da 

sua melancolia e de que jamais poderia tornar feliz a bem-amada, pois ele percebera que a 

exigência ética do matrimônio não poderia trazer tal felicidade. Por isso, ele afirmou: 

“Não me caso para que outro ser leve uma vida de escravo sob minha melancolia”. 125 Na 

tentativa de livrá-la de tal sofrimento, ele termina o compromisso; mas, para que ela não 

sofra ainda mais, ele se serve do embuste: dizer que estava cansado dela e que ele estava 

enganado. Por essa razão, ele pede a ela o seu perdão. Percebe-se que o jovem interpõe o 

religioso, embora tal perdão não signifique retorno ao compromisso, mas firmeza no 

rompimento. A jovem não o compreende, pois ela o ama esteticamente. Para ela, a 

expressão desse amor consiste na união entre os dois e não na separação. O resultado, para 

ela será o sofrimento imediato de afastar-se dele e, com o tempo, será também a sua cura, 

tornando-o apenas numa lembrança do passado. 

Essa circunstância põe o jovem diante de um julgamento: culpado? Ou, Inocente? 

Nesse caso, a realidade é paradoxal: ele é culpado e inocente ao mesmo tempo: “Culpado 

porque começou algo que não poderia realizar” 126, pois era impossível saber a verdade 

sobre o resultado daquela união: se ele, na condição de melancolia, poderia fazer feliz a 

jovem, quando esta não podia compreendê-lo. Por outro lado, ele era inocente: “O fato de 

que toda minha responsabilidade me levava a reconhecer que um homem melancólico não 
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125 Idem, p.136.  
126 Idem, p.141. 



68 

 

 

deve torturar sua mulher com os seus sofrimentos, mas deve encerrá-los em si mesmo 

como um homem”. 127 

Essa situação, apresentada como exemplo por Kierkegaard, tenta mostrar a 

dialética da transição entre o estádio ético e religioso, por meio do humor. O humor pode 

ser caracterizado pelo cômico e pelo trágico, mas o burlesco se difere do infausto porque 

comporta a contradição sem dor, enquanto o trágico assente na contradição sofredora: “O 

trágico consiste em que os dois não se compreendem. E o cômico, em que se amam apesar 

de não se compreenderem”. 128  

Ao decidir terminar o compromisso, esse jovem percebeu também que tudo 

poderia ficar bem, tanto para ele como para ela. Percebe-se ser o humorista aquele que 

alcançou um estádio cuja ética não se mostrou suficiente para satisfazer a sua 

interioridade, havendo algo mais que precisa ser buscado. Esse jovem, contudo, não abre 

mão da ética e também não adentra ainda o estádio religioso. É nesse limite que o estádio 

ético prepara a interioridade para o religioso.  

Pode, contudo, o indivíduo ético não adentrar o estádio religioso? Está 

evidente que esta condição parte, mais uma vez, da vontade do indivíduo, pois este pode 

admitir que sua relação com Deus é indicada no cumprimento das exigências éticas, a não 

ser que este indivíduo, situado nesse limite do humor, perceba que os ideais éticos não 

podem ser realizados adequadamente sem Deus. 

Ora, Kierkegaard admite que a moralidade como tal se refere ao geral e, 

portanto, ao divino. Por isso, ele ressalta que “todo dever é dever para com Deus” 129 

embora o indivíduo, enquanto tal, não tenha dever para com Deus, pois é o dever, 

propriamente dito, que se remete ao divino. No entanto, embora o indivíduo ético atribua 

como fundamento da sua moralidade a infinitude, isto é, Deus, ele não entra em relação 

com ele por meio das exigências morais, pois nesse caso, “Deus torna-se um ponto 

invisível e dissipa-se como um pensamento sem consciência”. 130  

É verdadeiro dizer que, no estádio do humor, a existência ainda se manifesta 

alheia à religiosidade, no sentido de que o indivíduo se relaciona exclusivamente com a 
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generalidade da Ética, pressupondo unicamente seu caráter divino. Por outro lado, ao 

perceber a própria limitação diante da generalidade da Ética, o indivíduo pode chegar à 

consciência da sua condição mesma perante o absoluto: a sua finitude e a própria 

incapacidade de atender todas as exigências da moralidade, pois, perante Deus, prevalece 

para o indivíduo, o mandamento: “... deves amar o próximo como a ti mesmo”. 131  Nesse 

sentido, o arrependimento se apresenta ao indivíduo como uma realidade existencial que o 

situa numa relação adequada com o pecado: diante da impossibilidade de cumprir o 

mandamento, o indivíduo sofre a dor de ser ele mesmo, em sua finitude, e procura a 

solução para aliviar sua dor, não restando outra solução, a não ser o confronto com o 

absoluto, ou seja, com Deus. Pode-se pensar num movimento para a exterioridade, 

considerando o absoluto fora da própria interioridade. Não é este, porém, o sentido dado 

por Kierkegaard. Tal movimento é realizado pelo indivíduo, mergulhando ainda mais para 

a sua interioridade na busca de um relacionamento entre o eu interior e o poder que o 

originou. 
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5. A EXISTÊNCIA RELIGIOSA 
 

 

 

Em seu Post scriptum não científico concludente (1846), Kierkegaard 

apresenta o modo religioso como sendo o mais elevado no pathos existencial. Esse modo 

de existir apresenta-se como sendo o movimento do eu no mais profundo da interioridade. 

E tal orientação do eu para dentro de si mesmo resulta em dois tipos de religiosidade: a 

religiosidade A e a religiosidade paradoxal. Kierkegaard define esses dois tipos da 

seguinte maneira: 

 

O religioso “A” capta a contradição como uma dor no aniquilamento de si 

mesmo, mas não obstante no interior da imanência. O religioso-
paradoxal rompe com a imanência e faz da existência uma contradição 

absoluta, não dentro da imanência, mas contra a imanência.
132

 

 

O religioso A é aquele que chegou ao limite da exigência ética e experimentou 

a contradição do arrependimento, tomando a generalidade da ética como fundamentada no 

absoluto. Kierkegaard, contudo, assevera: “O indivíduo não pode encontrar repouso no 

arrependimento, porque é como se constantemente ele devesse agir, refazer tudo se 

possível”. 133  

Assim, o arrependimento se estabelece dialeticamente, pois aquilo pelo qual o 

indivíduo deve se arrepender não está ainda determinado, de modo que o indivíduo se 

mantém in  suspenso  e ,  nesse sentido, ele é irônico: de um lado, o indivíduo se mantém 

desejoso para realizar uma ação que transforme sua condição, mas, de outra parte e, por 

um momento, ele tenta esquecer e deseja abandonar o arrependimento, pois isto representa 

alívio à sua dor. Dessa forma, o arrependimento se constitui dialeticamente: “A paixão do 

arrependimento faz com que se mantenha firme na falta e, altivo e exaltado, despreza as 

maçadas do esquecimento a respeito do alívio e, inquieto, tem-se por suspeito”. 134  

O religioso A, porém, não estabelece ainda uma relação absoluta com o 

absoluto. Ele toma a generalidade da ética tendo por certo o seu caráter divino. Tal 
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indivíduo é religioso porque atribui a Deus essa generalidade e se torna submisso ao dever 

mediante sua consciência para com Deus. O que sobressai nessa experiência, porém, é o 

sofrimento como conseqüência da crise causada pelo arrependimento. Nesse estádio, o 

desespero se condensa graças à idéia de pecado: 

Pecamos quando, perante Deus ou com a idéia de Deus, desesperados, 

não queremos, ou queremos ser nós próprios. O pecado é deste modo 

fraqueza ou desafio elevados à suprema potência; é, portanto, 

condensação do desespero.
135

 

A noção de pecado faz com que se estabeleça uma relação dialética com o 

absoluto e essa condição do ser humano não pode ser resolvida pelo arrependimento. Este 

funciona apenas como um meio para a tomada de consciência desse paradoxo. Esse eu 

consciente diante de Deus, que Kierkegaard denomina de “eu teológico”, 136 aumenta com 

a idéia de Deus e vice-versa, de modo que essa consciência faz com que o indivíduo 

perceba, ao mesmo tempo, sua finitude e sua infinitude. É justamente aí que o eu, não 

querendo ser ele próprio ou querendo ser ele próprio, desespera-se perante Deus. É 

justamente essa consciência de se estar perante Deus que todo pecado é pecado contra 

Deus, e, somente Deus pode trazer cura para o sofrimento do indivíduo. 

Alguém poderia pensar, no entanto, que a solução desse problema do 

desespero do eu se encontraria na virtude. Para Kierkegaard, isso seria pressupor que a 

ética solucionaria a questão. Isso, todavia, já ficou determinado, porque as exigências 

éticas alcançaram seu limite em relação à individualidade quando esta não foi capaz de 

cumpri-las e, desesperando-se, chegou ao arrependimento. Para o cristianismo, entretanto, 

o pecado não está em oposição à virtude, pois o que se encontra paradoxalmente em 

oposição a ele é a fé. Kierkegaard retoma aqui, Romanos 14:23, que afirma: “Tudo o que 

não provém da fé é pecado” e assevera que “crer é: sendo nós próprios e querendo sê-lo, 

mergulhar em Deus através de sua própria transparência”. 137 

Essa nova condição proposta pela fé estabelece o supremo paradoxo da 

existência, do qual se origina o religioso-paradoxal. Aqui, nesse estádio, o indivíduo 

passa a estabelecer uma relação absoluta com o absoluto, somente possível porque o 

cristianismo estabeleceu a idéia do homem existir solitário, porém, perante Deus e, dessa 
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forma, o indivíduo somente pode receber seu consolo da dor do arrependimento por meio 

de Deus. Isto constitui a possibilidade de escândalo, sem a qual o cristianismo não 

poderia ser defendido contra a especulação. Por isso, a mensagem cristã anuncia que, 

qualquer que seja a condição social, econômica, étnica ou de sexo, esse indivíduo existe 

diante de Deus e, assim, pode recorrer a Ele quando e onde quiser. Ainda mais: que Deus 

se tornou homem, em Cristo, sofrendo e morrendo para oferecer socorro ao indivíduo, 

rogando a todos que creiam para a salvação.  

Essa idéia de salvação não se trata de uma busca por uma vida post-mortem, ou 

numa espera pela retribuição da justiça de Deus, mas se trata de uma redenção da 

individualidade humana, que pode encontrar em Deus uma razão para o autoconhecimento 

e para o desenvolvimento de sua potencialidade. Essa realidade existencial espelha-se no 

próprio dogma da encarnação de Deus confessada pelo cristianismo que, para 

Kierkegaard, é o paradoxo sensu strictissimo, o paradoxo absoluto. Nesse sentido, 

como absoluto não pode se relacionar com a diferença relativa entre pessoas, pois aqui se 

encontra a diferença absoluta que distingue o homem de Deus, e, essa diferença consiste 

no fato de o homem ser um indivíduo que existe no tempo e sua essência é essa 

interioridade na existência. Ao contrário do homem, Deus é infinito e eterno. Logo, 

garantir que o infinito se tornou finito, ou que o eterno adentrou a temporalidade, como 

assinala o dogma da encarnação de Deus em Cristo, não pode ser objeto da nossa 

compreensão e, conseqüentemente, de nossa explicação.  

Ora, a explicação de algo procede da reflexão objetiva, que procura se 

aproximar do objeto do conhecimento pela especulação, isto é, objetivamente, pela 

supressão das contradições. No paradoxo, no entanto, não há como superar as 

contradições, pois ela constitui a própria essência do paradoxo. Por essa razão, para se 

chegar ao conhecimento do que seja verdadeiro, o caminho deve ser o da reflexão 

subjetiva, que encontra na paixão sua mais alta expressão. Se, por um lado, a reflexão 

objetiva interroga sobre o conteúdo do pensamento, a reflexão subjetiva interroga a 

respeito de sua interioridade: “Objetivamente acentua-se o que é dito. Subjetivamente, 

como é dito”. 138 
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Este “como” é a paixão do infinito e constitui a verdade para o existente, 

fazendo com que ele tome decisão. E, no momento da decisão, o caminho objetivo é 

afastado e a paixão se torna cada vez mais um esforço. Nesse aspecto, Kierkegaard nos dá 

a seguinte definição de verdade: “A incerteza objetiva apropriada firmemente pela 

interioridade a mais apaixonada é a verdade”. 139 E esta é a mais alta verdade que um ser 

existente pode alcançar. 

Referir-se à verdade dessa maneira é torná-la equivalente à fé, pois esta é “a 

contradição infinita da interioridade e a incerteza objetiva”. 140 Logo, o caráter da 

mensagem cristã é existencial e não pode ser compreendida objetivamente, mas aquele 

que a ouve se escandaliza, porque o que se exige perante ela é a fé, a paixão infinita da 

subjetividade, e é nesse campo que se processa a validade de sua afirmação.  

 

 

5.1 – O Drama de Abraão e o Paradoxo da Fé 

 

 

A idéia de paradoxo foi aprofundada, por Kierkegaard, ao considerar a verdade 

como subjetividade, tornando-a equivalente à fé. Por outro lado, essa idéia também ficou 

evidente na própria relação do indivíduo, solitário, porém, perante Deus ou ante a idéia de 

Deus. Esse isolamento demonstrou que a ética não foi capaz de trazer alívio ao sofrimento 

imposto ao indivíduo pela dor do arrependimento, apenas o próprio Deus é quem poderá 

vir em sua ajuda e trazer a redenção.  

Por essa razão, Kierkegaard destaca a diferença entre o homem que vive ainda 

na imanência da ética, na sua existência religiosa, daquele que vive o paradoxo da fé. Para 

demonstrar que a fé não é a mera aquiescência aos dogmas religiosos, mas consiste numa 

realidade existencial do indivíduo que se relaciona em sua interioridade com o absoluto, 

ele contrapõe dois tipos de personagens: o herói trágico e o cavaleiro da fé. O herói 

trágico pode ser encontrado tanto na literatura grega como na bíblica: na tragédia de 
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Efigênia, na história de Brutus e na narrativa bíblica do sacrifício da filha de Jefté. Já o 

segundo exemplo, o cavaleiro da fé, é buscado na literatura bíblica, na personagem de 

Abraão, considerado, na tradição judaico-cristã como o pai da fé. 

Na tragédia de Efigênia, no sacrifício da filha de Jefté e na história de Brutus, 

percebe-se que o sacrifício foi realizado em função da Ética. Assim, os interesses pessoais 

e o sofrimento causado pela perda de um ente querido são omitidos, porque o que 

interessa é a honra obtida seja ao satisfazer uma divindade, à lei, ou o cumprimento do 

voto. O herói trágico recebe os louvores, pois sobrepujou o sofrimento e perdeu para 

sempre o objeto do seu amor, em favor da Ética, desse geral que se sobrepôs a eles. Por 

isso, aquilo que o herói trágico perde não pode ser recuperado, o seu sofrimento é grande, 

mas há um consolo: a obtenção da honra perante a comunidade. Por isso, 

 

A diferença que separa o herói trágico de Abraão salta aos olhos. O 

primeiro continua ainda na esfera moral. Para ele, toda expressão ética 

tem seu telos numa expressão superior da moral. Limita essa relação entre 

pai e filho, ou filha e pai a um sentimento cuja dialética se refere à idéia 

de moralidade. Por conseguinte não se trata aqui de uma suspensão 

teleológica da moralidade em si própria. 
141

 

 

Por outro lado, o cavaleiro da fé se distingue do herói trágico porque está apto 

a suspender teleologicamente a ética, ao situar-se, como indivíduo, numa relação absoluta 

com o absoluto. Nesse sentido, o cavaleiro da fé convive com a esperança de recuperação 

daquilo que ousou perder em função desse absoluto. Tal é o caso de Abraão, de acordo 

com o que está disposto na narrativa de Gênesis 22:1-19. Esse texto afirma que Deus pôs 

Abraão à prova ao pedir que sacrificasse seu único filho Isaac, na montanha de Moriá. 

Silenciosamente, sem dar nenhuma explicação à sua esposa e ao seu mordomo, Abraão 

obedece à ordem divina.  

Do ponto de vista ético, a obediência a tal ordem deveria ser considerada um 

ato homicida. Sob a perspectiva religiosa, porém, esta obediência é considerada um ato 

sacrificial. De qualquer maneira, o ato mesmo é considerado em seu horror, uma vez que 

implica a morte de um inocente. A narrativa bíblica do sacrifício de Isaac não apresenta 

qualquer motivo ético para que a ordem seja cumprida. Abraão não fora ameaçado por 

Deus, de modo que tenha de sacrificar Isaac para afastar tal ameaça; também em Isaac não 
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se pode achar qualquer transgressão que exija sua morte (esse é o caso de Brutus, que 

matou seus filhos por eles terem transgredido contra o Estado). De igual modo, Abraão 

não está preso a um voto para com Deus, como no caso de Jefté. Assim, a situação em que 

se encontra Abraão se mostra como paradoxal, pois de um lado, ele tem a ordem divina 

que exige o sacrifício de seu filho, por outro, ele tem o imperativo ético presente na idéia 

de que o pai deve amar o filho, de sorte que a transgressão do dever constitui falta de 

amor para com Isaac e a transgressão da ordem constitui falta de amor para com Deus. 

Por essa razão, o protagonista de Temor e tremor, Johannes de Silentio, sentia-

se desesperado por não compreender a conduta de Abraão diante de tal situação 

paradoxal. Tal homem empreendeu todos os meios do pensamento para compreender a 

conduta do cavaleiro da fé, sem, contudo, obter sucesso em sua empreitada. De acordo 

com a lógica, a conduta de Abraão era absurda, pois foi de encontro ao imperativo moral 

de que o pai deve amar o filho, para empunhar uma faca e atentar contra a vida do seu 

mais precioso bem. Johannes tentou compreender tal conduta, mas tudo o que ele concluiu 

foi a impossibilidade de se compreender logicamente Abraão. Dessa tentativa intelectual, 

Johannes apresentou quatro quadros de interpretações possíveis à conduta de Abraão, os 

quais tentam responder à questão de como poderia ser interpretada a conduta de Abraão se 

esta fosse considerada apenas do ponto de vista ético.  

No primeiro desses quadros, Johannes apresenta a possibilidade da atitude de 

Abraão ter sido conseqüência de uma ordem vinda de uma divindade caprichosa, diante da 

qual Abraão não podia escapar, sem, contudo, desagradar a divindade. Nesse sentido, 

Abraão deveria tomar a ordem e se opor ao dever paternal de amar o filho, pois, caso 

contrário, sua vida estaria em jogo se não cumprisse aquela ordem. Estaria Abraão 

imbuído de uma insensibilidade estóica?  

O que orientaria tal conduta, contudo, seria um senso estético, já que ele agiria 

segundo o que bem lhe parecesse por uma questão de conveniência e, nesse sentido, não 

pesa nenhum senso de culpa à consciência, desde que a ação requerida seja executada. Se 

Abraão agisse de acordo com tal consciência, seu caráter poderia ser percebido de modo 

duplo: apresentaria no cotidiano o olhar doce e paterno diante de Isaac, mas, para cumprir 

tal ordem divina, teria de se transformar em alguém monstruoso, pois sua ação não 

passaria mais do que de mero capricho: 
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Foi então que, tendo-se afastado um pouco do filho, Isaque lhe tornou a 

ver o rosto, desta vez alterado, o olhar feroz, as feições aterradoras. 

Agarrou Isaque pelo peito, deitou-o por terra e disse: estúpido! Supões 

que sou teu pai? Sou um idólatra! Crês que obedeço às ordens de Deus? 

Faço o que me apetece! Então Isaque fremente e com grande angústia, 

gritou: Deus do céu tem piedade de mim! Deus de Abraão tem piedade de 

mim, seja meu pai, porque já não tenho outro na Terra! Mas Abraão 

ciciava: Deus do céu, dou-te graças. Vale mais que me julgue um monstro 

do que perca a fé em Ti!
142

 

Nesse quadro também se analisa a atitude de Isaac, que não compreendeu 

como seu pai pôde romper com um valor moral. Essa atitude indica total rompimento da 

relação pai e filho: “Deus de Abraão, tem piedade de mim, sê meu pai, porque já não 

tenho outro na Terra!”. 143  Pode-se perceber que o rompimento dessa relação é inevitável. 

O indivíduo convive com a perda desde o momento do seu nascimento; o desmame, por 

exemplo, é o momento em que o seio materno deve se tornar menos atraente ao filho para 

que este o abandone e passe a viver independente da mãe. Isto significa uma perda aos 

olhos da criança, embora a mãe se apresente com a mesma ternura e amor. 

O segundo quadro nos apresenta outra possibilidade: para sair do impasse que 

surgiu da possibilidade de pecar contra a generalidade da ética ou de pecar contra a 

divindade, Abraão substitui a vítima por um animal.  Nesse caso, há de se supor que 

Abraão não pôde estabelecer a síntese entre a generalidade da ética e a ordem divina, e, 

nesse caso, ele se põe numa situação de fracasso para com Deus, pois a ordem fora dada 

para sacrificar Isaac e não outra coisa. Esse fracasso para com a infinitude faria com que 

Abraão seguisse o curso de sua vida, mas não teria recobrado sua alegria que só se obtém 

quando o indivíduo se reconcilia com essa infinitude, na sua interioridade. De Silentio 

conclui: 

A partir desse dia Abraão envelheceu; não pode esquecer aquilo que Deus 

lhe exigira. Isaac foi crescendo, mas os olhos de Abraão haviam perdido 

o brilho; nunca mais tornou a ver a alegria. 
144

 

O terceiro quadro também apresenta outra atitude possível em relação à ética: 

o remorso. Nesse caso, Abraão sucumbiria diante da gravidade do seu ato sacrificial, pois 

este o forçaria a um questionamento sobre a dimensão do seu amor por seu filho. Abraão 

se encontra diante de um dilema ético: afastar-se do dever para cumprir a ordem significa 
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144 Idem, p.114. 
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não amar Isaac, nem a ética, e, de certo modo, nem a Deus, como fundamento último da 

ética. Desse modo, De Silentio se expressa:  

Não podia conceber que pecara por ter querido sacrificar o seu mais 

precioso bem, por quem teria oferecido a vida mais de uma vez; e, se 

pecara, se nunca amara Isaac a tal ponto, não podia compreender como 

merecer o perdão de Deus – haverá, com efeito, mais horrível pecado do 

que o seu?
145

 

Teria, entretanto, a consciência de Abraão permanecido tranqüila depois disso? 

De Silentio mostra ainda, no terceiro quadro, a possibilidade do indivíduo se colocar numa 

situação de fracasso para com Deus, pois a ordem foi dada e isso não poderia ser apagado 

de sua memória, nem do seu espírito. 

O quarto quadro nos traz a última possibilidade pensada pelo protagonista de 

Temor e tremor: a incapacidade de cumprir a ordem divina por causa do sentimento: 

“Abraão fez os preparativos do sacrifício, mas, quando se voltou para puxar a faca, viu 

Isaque que a mão esquerda do pai se crispava de desespero, que um arrepio lhe sacudia o 

corpo, e, contudo, Abraão puxou da faca”. 146 Nesse caso, ressalta-se aqui a fraqueza de 

Abraão, pois ele é incapaz de cumprir a exigência divina, em face do relacionamento 

paternal. Assim, o resultado disto tudo seria a culpa com a qual ele teria de conviver pelo 

resto de sua vida, trazendo vergonha de si mesmo diante do seu filho.  

Nenhum desses quadros, entretanto, pode explicar o paradoxo vivido por 

Abraão, pois a conduta de Abraão não pode ser explicada do ponto de vista moral, nem do 

raciocínio lógico: segundo a moral, Abraão deve amar seu filho; consoante a lógica, a 

ordem divina está numa relação de oposição à Ética, cujo fundamento é o absoluto; mas, 

Abraão decidiu pelo sacrifício! Mesmo assim, ele consegue aparecer na história como 

herói e patriarca respeitado por uma nação e não como um assassino. Como compreender 

que uma nação inteira possa lhe atribuir o lugar de herói e justificá-lo em seu ato? 

Esse paradoxo presente na experiência de Abraão deve ser compreendido e 

situado como uma prova, pois aqui sua escolha se apresenta como um grande risco: se ele 

se afasta do dever para cumprir a ordem, corre-se o risco de perder Isaac; se ele se afasta 

da ordem para atender o dever, corre o risco de romper sua relação com o absoluto, e, 

nesse sentido, nunca poderá atingir aquele estádio de beatitude eterna, compreendida 
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como a própria satisfação da interioridade do homem que nasce de sua intuição de Deus. 

Por essa razão, Kierkegaard afirma a necessidade de se compreender a categoria da prova, 

no que diz respeito ao drama de Abraão: 

Aqui aparece a necessidade de uma nova categoria, para se compreender 

Abraão. O paganismo ignora este gênero de relação com a divindade. O 

herói trágico não entra em relação privada com a divindade, mas o ético é 

o divino e por isso o paradoxo implícito nesta situação pode ser objeto de 

mediação no geral. Abraão recusa-se à mediação. 
147

 

  Ele renuncia o geral para atingir algo mais elevado do que o geral, que é o 

próprio absoluto. De modo que há uma superação do sofrimento procedente do trágico, 

pois a tristeza da contingência é compensada por algo mais elevado que pode ser 

conquistado pela renúncia da temporalidade, mas esse é um risco enorme, porque conta 

com a possibilidade de estar enganado quanto à ordem da divindade, e, nesse caso, que 

tipo de salvação restaria para Abraão? Por isso, De Silentio questiona: é possível haver 

uma suspensão teleológica da Ética? Existe um dever absoluto para com Deus? E, 

terceiro, a omissão perante seus familiares é uma atitude defensável? 

A atitude de Abraão não pode ser justificada eticamente, contudo, ele não é um 

assassino. O que ocorre aqui? Para De Silentio, a história de Abraão contém uma 

suspensão teleológica da Ética, pois, como indivíduo, ele ultrapassa o geral, recusando a 

mediação. Do ponto de vista da Idéia, tal suspensão é uma forma de pecado; da 

perspectiva da existência religiosa, ele crê e por isso é justificado. Abraão se situa como 

indivíduo que existe não só em oposição ao geral, mas principalmente acima dele: “O 

paradoxo consiste em que se coloca como indivíduo numa relação absoluta com o 

absoluto”.148  

Essa idéia de suspensão teleológica da ética é alvo de muitos mal-entendidos 

sobre Kierkegaard e o principal deles é que a Ética seria abandonada. Considerar a ética 

perdida para o religioso só é possível segundo a Lógica hegeliana, pois o valor moral seria 

o imediato, que logo é suprassumido para se estabelecer outra ação. Este tipo de ação seria 

uma forma ética do mal, conforme o pensamento de Hegel, em sua Filosofia do direito, 

contudo, esta não é a proposta de Kierkegaard ao defender a suspensão teleológica da 
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ética. Ele esclarece isso em Temor e tremor, quando expressa que “estar suspenso não 

significa perder-se, mas conservar-se na esfera superior que é o seu télos”. 149 

O caso de Abraão ultrapassa todo o estádio moral, pois ele tem diante de si um 

télos que é o seu próprio amor a Deus. Aqui, o dever é a expressão da vontade de Deus 

que consiste na prova pela qual Abraão deve passar. E é prova, justamente porque Abraão 

é tentado a não realizar a vontade de Deus, mas tenciona satisfazer ao geral da 

moralidade. Abraão, entretanto, recusa essa mediação, e sua recusa consiste no silêncio, 

que o conduz à incompreensão do seu gesto. Por essa razão, anota Kierkegaard: “Não se 

pode chorar Abraão. Aproximamo-nos dele com um horror religiosus”. 150 

Se, porém, Abraão não peca com a sua atitude, o que o pode justificar? 

Somente a fé pode justificá-lo, pois ao final sabe que terá o filho de volta. Sua atitude 

permanece incompreensível do ponto de vista lógico, pois o que se requer aqui é a 

aceitação da fé. Abraão acreditou no absurdo de ter seu filho devolvido apesar da 

exigência do sacrifício. Tal fé no absurdo se expressa na resposta dada por Abraão a Isaac, 

quando este lhe perguntou onde estava o cordeiro para o holocausto: “Deus proverá para 

si o cordeiro do holocausto, meu filho”. 151   

Para Kierkegaard, o paradoxo da fé é fundamental para a compreensão da 

existência individual como autônoma de qualquer generalidade, seja da idéia de Estado ou 

de sociedade. Segundo ele, é fácil regular a vida por tal idéia, mas isto não explica como o 

indivíduo se coloca acima do geral, quando escandaliza uma sociedade insistindo na sua 

própria idéia. Alguém pode compreender esse estádio como uma crise religiosa, e, 

Kierkegaard não nega essa possibilidade, nem a validade dela, porém, ele mostra que 

mesmo nesse caso, é impossível negar a existência do paradoxo. 

O segundo problema que esta narrativa de Abraão nos traz é a possibilidade de 

engano. Como pode Abraão afirmar a exigência divina? Nesse sentido, Kierkegaard 

questiona: “Há um dever absoluto para com Deus?”. 152 O que se encontra por trás dessa 

concepção é a idéia de interioridade contraposta à da exterioridade. Ele situa sua polêmica 

contra Hegel na seguinte esfera:  

                                            
149 Idem., p. 141. 
150 Idem, p.145. 
151 Gênesis 22:7-8, in: Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. 
152 KIERKEGAARD, S. Temor e tremor, in: Coleção Os Pensadores, op cit.,p.150. 
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Na sua filosofia (de Hegel), das Aeussere (die Entausserung/a 

exterioridade) é superior a das Innere (a interioridade), como 

freqüentemente se mostra por um exemplo. A criança é das Innere e o 

homem das Aussere; donde se segue que a criança está determinada 

pelo exterior... a fé, pelo contrário, este paradoxo: o interior é superior 

ao exterior.
153

 

 

Tal relação em que a interioridade se manifesta superior à exterioridade faz 

surgir uma nova interioridade, não idêntica à precedente. Nesse caso, a fé não pode ser 

considerada como o imediato, como algo a ser superado pela razão. É o paradoxo absoluto 

que faz o indivíduo se relacionar com o geral, tomando como referência o absoluto. Ora, 

do ponto de vista qualitativo da moral, o dever é divino, pois diz respeito ao geral, à 

infinitude, de modo que a submissão ao dever indica um reconhecimento do divino e uma 

submissão para com Deus. Esta relação com o dever, porém, não coloca o indivíduo numa 

relação com Deus, pois ele se relaciona com a divindade tendo por mediação o geral. Na 

existência religiosa, o contrário sucede: o indivíduo se recusa a essa mediação e se 

relaciona diretamente com o absoluto. Nesse caso, Abraão situa-se como indivíduo numa 

relação absoluta com o absoluto e, nesse sentido, há um dever absoluto para com Deus. 

Portanto, o paradoxo se estabelece, porque é como indivíduo e, portanto, em sua finitude, 

que Abraão deve se relacionar com o infinito.  

A conduta silenciosa de Abraão, porém, manifesta não só a 

incompreensibilidade da fé, mas apresenta o indivíduo como um ser oculto, que não pode 

manifestar sua conduta mediante uma explicação desta. Ele não pode explicar a prova à 

qual é submetido, nem tampouco como pode confiar que vá obter de volta seu precioso 

bem. E nisso consiste o paradoxo da fé: “O absurdo consiste em que Deus, pedindo-lhe o 

sacrifício, devia revogar a sua exigência no instante seguinte”. 154 Assim, Abraão 

receberia Isaac novamente. Aqui se encontra o sentido do movimento da fé, pois, mesmo 

sendo efetuado em virtude do absurdo, ele não perde o mundo finito, mas permite ganhá-

lo constantemente. Esse ponto, para Kierkegaard, é essencial ao movimento da fé.  A esse 

movimento de recobrar, na finitude, aquilo pelo qual se ousou perder, Kierkegaard 

denomina repetição.  
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5.2 – Jó e a Repetição 

 

 

O texto que trata da categoria da repetição se encontra na obra de Kierkegaard, 

sob o título A Repetição (1843), editada sob o heterônimo de Constantin Constantius. 

Essa categoria – da repetição – é trazida à discussão, no pensamento kierkegaardiano, 

devido à sua relação com a filosofia moderna, segundo o que o próprio Kierkegaard 

assevera: 

 

Essa questão empreenderá uma importante tarefa na moderna 

filosofia, pois repetição é uma expressão crucial para o que 

“relembrar” foi para os gregos. Assim como eles ensinaram que todo o 

conhecimento é um relembrar, a filosofia moderna ensinará que toda a 

vida é repetição.
155

 

 

A diferença crucial entre a repetição e o relembrar consiste, segundo 

Kierkegaard, no movimento em direção oposta: a repetição indica um movimento para 

frente, enquanto o relembrar implica num movimento para trás. Kierkegaard apresenta 

com maior clareza o sentido de repetição através de um ensaio psicológico em que um 

jovem pede a Constantin Constantius (um dos pseudônimos utilizados pelo autor), que 

seja seu conselheiro no seu relacionamento de amor com uma jovem por quem se 

apaixonara perdidamente. Tal paixão despertara dentro si uma profunda melancolia que se 

tornou um vexame em sua vida, pois onde quer que estivesse e ‘relembrasse’ a jovem, 

caia num pranto: “Seus olhos enchia de lágrimas, ele se jogava na cadeira e repetia o 

verso de novo, de novo. Eu estava chocado com a cena. Bondoso Deus, I nunca pensei na 

minha prática ter visto tamanha melancolia”156 A situação, porém, não se sustentou por 

muito tempo, pois logo o jovem percebeu a contradição: o amor que sentia pela jovem, era 

ao mesmo tempo o que lhe trazia vergonha. Dessa forma, concluiu que deveria terminar o 

compromisso com ela. 
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De resto, faço tudo o que depende de mim para me preparar para o papel 

de esposo. Amputo-me a mim mesmo. Desembaraço-me de todo o 

incomensurável para me reduzir à medida comum. Cada manhã, despojo 

minha alma de toda impaciência e de seu esforço infinito. Trabalho 

perdido, no instante seguinte eles retornam. 
157

 

 

 A moça, porém, decidiu se casar com outro, rompendo, assim, o 

compromisso. Em vez de se desesperar, o rapaz encontra alívio à sua dor ao descobrir-se 

como poeta, experimentando, assim, uma repetição, isto é, um recobrar de sua liberdade, 

apesar de viver uma situação de perda.  

Esse fato curioso fez com que Constantius refletisse sobre a manifestação 

dessa categoria nos estádios da existência: quando e em que sentido ocorre uma 

repetição? Quando o indivíduo experimenta sua necessidade e imutabilidade, que se 

manifesta em sua liberdade. Por esse motivo, a repetição não é experimentada no estádio 

estético, pois aqui a existência é marcada pela exterioridade. No estádio ético é que a 

repetição pode ser experimentada, já que a liberdade é manifestada; e, por fim, a 

existência religiosa experimenta a repetição em sua plenitude, já que aquele que nega a si 

mesmo diante do absoluto recupera sua liberdade nessa relação.   

Ao que parece, a categoria da repetição corresponde à expressão aristotélica 

do quod quid erat esse, que significa aquilo que o ser era, enfatizando sua necessidade e 

imutabilidade.  Na obra O conceito de angústia, Kierkegaard denomina a repetição como 

sendo a sua categoria preferida: “Medite-se outra vez em minha categoria preferida, a 

repetição, por meio da qual se penetra na eternidade por antecipação (um retorno 

projetado para frente)”. 158 Ele menciona essa categoria associando-a à definição de 

instante, definido como o ponto de contato do eterno no tempo. Nesse caso, a repetição 

ocorre num movimento de transcendência que traz de volta o indivíduo para sua realidade 

temporal. É um movimento da própria liberdade individual. Esse movimento só é possível 

ser realizado por uma individualidade que se determinou como espírito. 

Por essa razão, Kierkegaard associa a categoria da repetição a da seriedade. 

que diz respeito à própria condição da interioridade. Ora, definir algo é reduzir ao 

conceito e, dessa forma, ao se tentar definir a seriedade, tem-se obrigatoriamente de 

reduzir a interioridade conceitualmente. Nesse sentido, Kierkegaard exibe o seguinte 
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argumento: do mesmo modo que não se pode dar uma definição de Deus, também sucede 

a mesma coisa à seriedade: “é coisa tão grave que apenas no tentar uma definição já existe 

um sentimento fútil”. 159 A seriedade, porém, está ligada à personalidade mesma, à 

interioridade, constituindo a subjetividade, pois, quando ela falta, o espírito tomba na 

finitude e não pode transcender. Por isso, 

Sempre que a originalidade da seriedade seja conquistada e mantida, 

existe sucessão e repetição, porém, quando não há a originalidade na 

repetição, não existe senão hábito. O homem sério exatamente o é graças 

à originalidade com que é repetido na repetição. 
160

 

 

A repetição proposta por Kierkegaard também se fundamenta no drama de Jó, 

cuja narrativa ele toma como analogia para sua definição. Segundo a Bíblia, o livro de Jó 

conta uma história de que houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, que era 

temente a Deus, mas de repente perdeu todos os bens. Seus filhos morreram e o seu corpo 

perdeu a saúde. Diante de sua situação, alguns amigos vieram se condoer junto a ele e 

procuravam, desesperadamente, uma explicação para o mal de Jó. A única explicação 

plausível era de cunho ético-religioso: Jó estava naquele estado porque havia pecado 

contra Deus.   

Aqui se estabelece o problema, pois Jó nunca admitiu tal explicação para o seu 

mal; sua consciência não o acusava de qualquer delito; sua interioridade não encontrava 

em si mesmo uma falta para com as exigências éticas. Assim, Jó vê no seu sofrimento 

uma prova do Todo-Poderoso e, por isso, exigia ficar frente a frente com Ele, para que 

pudesse explicar o porquê de todo aquele mal. Jó foi tomado por blasfemo, mas, no final 

de sua história, ele tem o tal encontro com Deus e tudo lhe é devolvido em dobro: “Jó é 

abençoado e tudo recebeu ao dobro – é o que se chama uma repetição”. 161 

A repetição também pode ser observada na narrativa de Abraão, uma vez que 

este também recebeu Isaac de volta, após a exigência do sacrifício. Tanto Abraão como Jó 

reivindicaram conhecer uma verdade em sua interioridade, a despeito de todo julgamento 

que receberam ou que poderiam receber do resto do mundo. Ambos, de igual forma, 

situaram-se numa relação absoluta, como indivíduos, com o absoluto, e ambos 
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compreenderam que aquele momento de sofrimento constituía prova de que seria vivida e 

chegaria ao seu término no tempo. Por essa razão, Deleuze assinala que “repetir é 

comportar-se, mas em relação a algo único ou singular, algo que não tem semelhante ou 

equivalente”. 162 

Uma diferença, pois, deve ser destacada: enquanto Abraão tem diante de si 

uma exigência divina para sacrificar seu filho - e diante dela deve se calar, pois não pode 

compreender o paradoxo, mas efetivar uma escolha - Jó experimenta o sofrimento que não 

pode ser explicado pela possibilidade de transgressão ética, já que sua consciência não o 

acusa nem os fatos comprovam sua transgressão. No caso de Abraão, porém, ele se 

mantém livre para escolher entre a exigência ética, não sacrificando o filho por amor a ele, 

e a ordem divina, que exige o sacrifício. Esse paradoxo é resolvido pela fé e, assim, 

Abraão tem seu filho de volta. 

No caso de Jó, porém, ele sofre e não há nada que possa escolher, pois a 

divindade nada lhe impôs, tudo sucedeu em sua vida repentinamente: 

Pouco a pouco, Jó perde tudo. A esperança apaga-se, assim 

sucessivamente. A realidade, longe de se fazer mais clemente, deposita 

sobre ele queixas cada vez mais pesadas. No ponto de vista do imediato, 

tudo está perdido. Seus amigos, Bildade, sobretudo, não viam senão uma 

saída: que ele, inclinando-se diante do castigo, poderia esperar uma 

repetição superabundante. 
163

  

Nesse sentido, a idéia que perpassa o conselho dos amigos de Jó é aquela 

segundo a qual ele deve se reconciliar com a Ética, por meio do arrependimento e da 

aceitação do sofrimento como punição de Deus. Diante, porém, da consciência de que já 

está reconciliado com a generalidade, Jó não vê necessidade de aceitar aquele sofrimento. 

Jó não é livre, no entanto, pois não pode sair da situação em que se encontra. Ele precisa 

recuperar sua liberdade e, para fazê-lo, torna-se necessário um encontro com algo que 

possa transcendê-la, isto é, o absoluto. 

A categoria da prova é mostrada, assim, transcendente. Ela não diz respeito ao 

campo estético nem ao ético. Jó pode conceber sua experiência como prova porque sua 

individualidade se encontra determinada como espírito e, como tal, sabe reconhecer o que 

seja uma exigência ética por ter ido até o seu extremo. Essa categoria da prova, embora 
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transcendente, é realizada no tempo e é nele que ela tem seu término. Por essa razão, Jó 

espera que ela termine tão logo como possível. Ele chega até mesmo a desejar a morte, 

como meio de dar um fim ao seu sofrimento.  

Quando se é um existente, porém, isto não é tão simples assim. Para que a 

prova termine, na existência, torna-se necessário que o problema transcenda o limite da 

relação do indivíduo com o geral. O paradoxo mantido por Jó pode ser expresso da 

seguinte forma: em relação ao seu sofrimento, a morte é o meio mais fácil para chegar ao 

seu término. Não há, porém, a recuperação da liberdade, pois o que está em jogo é a 

fatalidade. Por outro lado, há esperança dessa recuperação caso Jó transcenda a 

generalidade ética, fazendo um movimento na direção do absoluto. Por isso é que Jó 

afirma diversas vezes que a única saída é um encontro pessoal com Deus. Aqui, consiste 

novamente o paradoxo em que está situada a existência religiosa: que o indivíduo, tomado 

como ser sensível, imediato, temporal, possa estar, nessa condição de indivíduo, numa 

relação absoluta com o eterno. 

Kierkegaard compara a categoria da prova a uma tempestade: a busca desse 

encontro pessoal com Deus não pode ser realizada objetivamente, do mesmo modo que 

uma explicação lógica para as causas do problema. Somente mergulhando cada vez mais 

na subjetividade é que o divino é encontrado em toda a sua plenitude. O resultado desse 

encontro é, sem dúvida, a reconciliação. A repetição, aqui, é comparada à bonança que se 

instaura após a tempestade:  

A tormenta acalmou-se – a tempestade passou – Job foi censurado diante 

dos homens – o Senhor e Job compreenderam-se, reconciliaram-se... os 

homens compreenderam Job. Vêm, agora, repartir seu pão, lamentá-lo e 

consolá-lo... Job é abençoado e tudo recebeu em dobro – é o que se 

chama uma repetição .  
164

 

Ora, a comparação estabelecida da categoria da prova com a tempestade traz 

implicações sobre a existência religiosa e o movimento de repetição: a existência religiosa 

é caracterizada pelo sofrimento. Aqui, nesse estádio, o sofrimento não é tomado como 

algo fortuito, mas como uma categoria que indica uma continuidade do modo de ser da 

existência religiosa: 
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Pode haver sofrimento por toda parte nos diferentes estádios da 

existência, mas quando se apresenta num livro um estádio estético, em 

seguida um estádio ético e enfim um estádio religioso e que não é senão 

neste que se emprega a palavra sofrimento, isso parece indicar que o 

sofrimento se comporta de maneira diferente com o religioso do que com 

o estético ou o ético.
165

 

 

 

Sucede que, nesse estádio, o sofrimento é posto como seu fator decisivo, pois 

manifesta justamente o movimento da interioridade, ao tentar voltar-se cada vez mais para 

dentro de si mesma, como uma ação de um indivíduo que existe no tempo, sem, contudo, 

este movimento ser exteriorizado. Na narrativa de Abraão, isto é apresentado como o seu 

silêncio, pois nada ele pode dizer a Sara, sua esposa, ou a Eliezer, seu servo de confiança; 

mas, em sua interioridade, permanece a agonia da prova.  

O mesmo sucede com Cristo e, por isso, fala-se de seus sofrimentos, 

geralmente, considerando a exterioridade da agressão feita contra Ele. Sendo Ele o objeto 

da fé cristã, o seu sofrimento constitui o mais profundo, pois consiste na responsabilidade 

de esconder em sua interioridade a divindade, para se manifestar de outra forma, por amor 

aos homens. Por essa razão, acentua Kierkegaard: “o sofrimento é o tormento da 

responsabilidade”. 166 Cristo é o incompreendido, pois assume, por amor, essa imensa 

responsabilidade de ser o Salvador. 

Essa existência, contudo, não pode ser compreendida como fechada para o 

outro, num processo intimista. Pelo contrário, se a interioridade é manifestada mediante a 

categoria da repetição, que recobra no finito aquilo que estava prestes a se perder, o 

indivíduo religioso é aquele que, por haver ultrapassado os limites da Ética, abriu-se 

inteiramente para o relacionamento consigo mesmo e com a alteridade, em diversas 

dimensões, seja o próximo, a natureza ou o infinito. Caso contrário, não se pode asseverar 

que esse indivíduo existe de fato. Nesse estádio, o indivíduo é intimado diante do Ou que 

a existência lhe impõe: ou existência ou não-existência; ou sim ou não; ou tudo ou nada. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A existência, segundo propõe o pensamento de Kierkegaard, consiste no 

movimento que se orienta de um estádio mais objetivo para o mais subjetivo, pois implica 

no mergulho próprio indivíduo, esse existente, na tarefa de “conhecer a si mesmo”. Por 

essa razão, a paixão é a porta de entrada para certo conhecimento da existência, embora 

este não possa ser comunicado de modo objetivo, mas exija uma nova forma de 

comunicação, encontrada na comunicação indireta, o caminho da subjetividade. A 

existência, nesse sentido, traduz-se como angústia, no dizer de Kierkegaard, essa palavra 

“não leva em absoluto, a pensar na importância sistemática, mas na interioridade da 

existência”. 167 

Desse modo, o homem, compreendido como indivíduo, é um ser angustiado e, 

na sua angústia, é levado a tomar decisões perante os imperativos éticos da sua existência. 

Seja no estádio estético ou no religioso, percebe-se claramente, no pensamento de 

Kierkegaard, esta relação com a generalidade. O estádio estético desconhece tal relação 

porque há uma recusa do indivíduo submeter-se ao geral. Isto não significa dizer, porém, 

que o indivíduo desconheça o valor da moral, mas que ele opta pelo prazer, tentando 

encontrar na exterioridade o sentido da própria existência. Ainda assim, pode-se dizer que 

esta fase não é ultrapassada na vida de quem decidiu viver eticamente. Pelo contrário, o 

indivíduo ético, assim como o religioso, incorpora o estético, contudo, dão a ele um novo 

sentido na existência, pois não se trata de buscar mais, na exterioridade, o sentido para o 

próprio existir. 

O estádio religioso, por sua vez, mantém sua relação com a generalidade de 

outro modo. Nesse estádio, o indivíduo pode suspender teleologicamente a Ética, por 

meio da prova. Em certo sentido, este estádio é semelhante ao estético, pois eles se 

relacionam com a generalidade colocando-a em segundo plano. Por razões diferentes, 

contudo, assim o fazem: no modo estético, pela recusa individual de submeter-se à 

generalidade; no modo religioso, contudo, pela necessidade temporária imposta pelo 
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absoluto. Nesse sentido, o existir religioso não rejeita a generalidade como tal, mas a situa 

numa esfera em que tudo deve se sujeitar ao absoluto. Se o crente, entretanto, alega tal 

possibilidade, só pode fazê-lo em nome da fé, considerada como paradoxo que se 

estabelece na interioridade mesma do existente. 

Se existe a possibilidade do indivíduo se relacionar com o absoluto de forma 

absoluta esta é uma questão que fica em aberto. Não se pode negar, contudo, a seriedade 

própria que este Pensador trata a existência, mostrando que a nossa capacidade de escolha 

possibilita construir nosso mundo de diversas maneiras. O indivíduo pode optar por aquilo 

que a sociedade estabelece como necessário, simplesmente porque é prazeroso estabelecer 

uma proposta de vida em que todo e qualquer sofrimento deva ser banido. Afinal, valores 

são formulados diariamente para que uma sociedade de consumo, como a que nós 

vivemos, possa sobreviver. Tais valores apresentam a felicidade individual como algo a 

ser conquistado naquilo que o indivíduo pode comprar.  

Logo aprendemos que não podemos ter tudo o que escolhemos, nem sequer 

compreendemos outros seres humanos; ainda não sabemos como tratar de modo 

satisfatório o mal na sociedade, que surge sob a forma de violência contra a pessoa 

humana e avessa à natureza. Buscamos nos meandros da ciência alguma resposta para os 

nossos principais problemas e, de fato, temos conseguido alguns resultados. Nós próprios, 

entretanto, permanecemos desconhecidos diante de nós mesmos, do outro e do cosmo.  

O grande poder de sedução da sociedade de consumo faz com que o indivíduo 

seja apresentado como o grande sedutor, que a qualquer custo pode conseguir o objeto do 

seu desejo. Quando o indivíduo assume esse modo de vida sem qualquer valor crítico, não 

percebe que engana a si mesmo, pensando estar no controle da própria existência, quando 

na verdade o que o controla é o prazer e os valores de uma sociedade de consumo. Com 

efeito, o sedutor não passa de um seduzido. Algo novo, contudo, é expresso no 

pensamento de Kierkegaard, no sentido de que tal poder de sedução também pode advir 

de um sistema filosófico que procure explicar o próprio homem objetivamente.  

Por essa razão, Kierkegaard entra em diálogo com a filosofia de Hegel, que 

fazia da Lógica uma ciência capaz de captar a realidade, e fazia do particular algo contido 

na generalidade. Dessa forma, o indivíduo era considerado parte da generalidade da 

espécie e, nessa generalidade, exercia um papel fundamental na História. Kierkegaard nos 
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apresenta o outro lado da questão: cada indivíduo é singular e essa singularidade não pode 

ser suprimida pelo geral. Ao ser humano não acontece como às demais espécies de 

animais, pois cada indivíduo humano é mais do que a espécie e, contudo, a representa. 

Desse modo, as ações individuais devem ser levadas em consideração na avaliação que 

fazemos de nossa sociedade. 

Ao inserir a possibilidade da repetição, como categoria da vontade e da 

liberdade, Kierkegaard se levanta contra a possibilidade do particular ser suprimido pelo 

geral, pois a repetição é a categoria que diz respeito à singularidade, à possibilidade de a 

interioridade se relacionar com algo que para ela é único. No dizer de Deleuze, “a 

repetição pertence ao humor e à ironia, sendo por natureza, transgressão, exceção e 

manifestando sempre uma singularidade contra os particulares submetidos à lei...” 168 Essa 

possibilidade de transcender a generalidade da Ética, de executar ações não 

compreendidas do ponto de vista da generalidade, não se presta à explicação. É evidente 

que Kierkegaard fala de repetição em relação ao indivíduo e seu estado perante o 

absoluto, tanto na forma de contestação infinita como na resignação infinita. 

A liberdade, nesse sentido, é o precioso bem do indivíduo, de sua 

interioridade. A liberdade faz com que as escolhas sejam realizadas, levando-se em 

consideração a vida de cada ser humano como algo singular. Por essa razão, Kierkegaard 

assume como a máxima da exigência ética: amar o próximo como a si mesmo, pois este 

mandamento cristão mostra que cada indivíduo é singular. A experiência do amor, 

contudo, não pode ser entendida poeticamente, em que se elogia o amor, mas deve ser 

compreendido como ação que faz cada indivíduo buscar o supremo bem. 

Essa busca pelo bem exige continuidade, pois as ações de cada indivíduo 

podem ser malsucedidas. Deve-se levar em consideração a possibilidade de fracassar, 

contudo, uma vez que a interioridade não é um objeto do conhecimento sistemático, nem 

pode ser conhecida em sua totalidade, mantém-se a esperança de que ela possa superar o 

fracasso, fazendo novas escolhas. Por essa razão, o indivíduo deve ser motivado a não 

desanimar e a fazer sempre a escolha por si mesmo em sua tarefa ética. 

Kierkegaard alerta para o fato de que a existência do indivíduo não se esgota 

na Ética, pois existem situações em que o indivíduo procura transcender essa generalidade 
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porque percebe algo que está para além da sua compreensão e que se apresenta como o 

absoluto. Tal é o caso de Jó, que no seu sofrimento, almejou aquela beatitude eterna que a 

Ética não poderia lhe conceder. Em seu interior, sofria sem compreender como sua 

consciência podia estar tranqüila ao mesmo tempo em que mantinha dentro de si a 

angústia por não compreender por que sofria. Seu desejo, todavia, foi estabelecer um 

encontro pessoal com o absoluto e aí está o paradoxo supremo. 

Para Kierkegaard, porém, essa possibilidade que traz libertação para o homem 

em seu sofrimento não é conseguida mediante uma ação externa da divindade, mas pela 

própria interioridade do indivíduo. Nesse sentido, Sócrates é o percursor, pois é ele quem 

nos lega o “conhece-te a ti mesmo”, sem o qual não se é sábio o suficiente para 

compreender a si mesmo na existência. Por isso, Sócrates não se contentou com as 

explicações superficiais, mas a sua famosa declaração - “só sei que nada sei” - engendrava 

uma busca pela verdade que se direcionava para a interioridade dos seus interlocutores. 

Assim, Kierkegaard bem observa: “Aqui, pode-se dizer que o que gera e produz, existia, 

há muito tempo, no fundo dele mesmo”. 169  

Há um reconhecimento, porém, de que o indivíduo não possui nele mesmo a 

condição que o faz produzir; e a produção não é senão um trazer à existência aquilo que já 

estava em sua interioridade. Por isso, o Pensador grego situava-se como um parteiro, 

alguém que pretendia ajudar outros indivíduos a parir a verdade. É verdade que, nesse 

processo, o interlocutor tinha que “morrer” para os seus conceitos superficiais, a fim de 

que a verdade pudesse aparecer de seu íntimo, e, nesse sentido, não há uma elevação, mas 

um rebaixamento, pois nisso consiste a morte. Noutro sentido, porém, essa “morte” 

representava um novo nascimento, pois já não se podia estar satisfeito com aquelas meias 

verdades, respostas prontas que estavam longe de resolver os conflitos existenciais. 

A impressão que aqui se tem é de que o homem, individualmente considerado, 

está sempre insatisfeito na sua busca da verdade, e, se ele chega ao estádio religioso 

procurando a verdade no dogma de sua religião, corre o risco de fracassar, pois, segundo 

Kierkegaard, tal busca somente atinge seu objetivo quando o indivíduo se põe numa 

relação absoluta com o absoluto. Isto é o supremo paradoxo. Não há como resolver esta 
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questão, dissolvendo-a em generalidades. Somente a fé é capaz de produzir tal 

movimento.  

Sem dúvida, não nos podemos esquecer de que Kierkegaard é herdeiro da 

tradição cristã que vem de Agostinho. Conceitos como pecado original, amor, graça e 

providência divina não são rejeitados por ele. Portanto, não é contra essa tradição que ele 

se levanta. Ele empreende, porém, uma nova leitura desses conceitos, pois a sociedade 

cristã da qual fazia parte defendia pretensiosamente a noção de que a vida cristã se resume 

na aquiescência intelectual de sua doutrina. Kierkegaard se levantou contra tal pretensão, 

pois, para ele, essa era uma maneira cômoda de adaptar o cristianismo à realidade 

intelectual exigida por uma sociedade esclarecida. E, nesse sentido, seus escritos revelam 

indignação e adquirem um tom apologético, pois a vida cristã é, acima de tudo, prática, 

diz respeito a amar a Deus e ao próximo, convivendo com as contradições e os conflitos 

que essa existência impõe. 

Essa religião prática, proposta por Kierkegaard, diz respeito à verdadeira 

essência da espiritualidade do homem, cujo espírito se volta para dentro de si, tentando 

encontrar o poder que lhe deu origem. Tal pensamento sobre a espiritualidade nos faz 

questionar as instituições religiosas que aparecem na sociedade explorando a vida 

humana, em nome de Deus, prometendo-lhes um contato imediato com o divino pela 

mediação seja ela monetária ou doutrinária, ou ainda, de qualquer outra ordem. 

Instituições religiosas, no entanto, florescem na sociedade, apesar do avanço tecnológico e 

científico. Há uma lacuna enorme no indivíduo e na sociedade, pois os seres humanos 

parecem não estar satisfeitos com a própria condição individual e social, o que nos leva a 

uma crise em todas as dimensões: as estruturas sociais não são mais confiáveis, nem se 

pode ver no Estado um defensor dos interesses do cidadão, nem um elemento mediador 

dos conflitos. Sem dúvida, o terreno sob o qual Kierkegaard se apóia é muito complexo, 

pois se refere à própria interioridade do indivíduo e, nesse campo, prevalecem a angústia e 

o desespero humano diante da incerteza do futuro. Explicar essa fragilidade do indivíduo é 

uma tarefa impossível. Por esse motivo, não foi nossa pretensão, neste trabalho, 

evidentemente, esgotar o pensamento desse autor. Essa também é uma tarefa impossível. 

Podemos, todavia, de um modo geral, escutar ainda sua reivindicação de que a vida de 

cada pessoa é singular e de que toda a pretensão de compreendê-la a partir de um sistema 
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de idéias pode representar um fracasso, assim como criar uma falsa idéia de que temos 

respostas para todos os conflitos que ocorrem no cotidiano. 
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