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RESUMO 

Aborda o pensamento de Søren Kierkegaard em seus vários aspectos, eminentemente 
na questão da subjetividade e da verdade. Faz interconexões teóricas entre o 
pensamento de alguns autores contemporâneos como, Martin Heidegger, Ludwig 
Wittgenstein e as ideias de Kierkegaard. Destaca o caráter anti-metafísico do 
existencialismo cristão de Kierkegaard como uma posição teológica relevante para a 
compreensão da filosofia contemporânea atual. Objetiva, de modo mais geral, abordar 
a possibilidade de uma hermenêutica existencial centrada na subjetividade e como essa 
compreensão interna e sua relação com Deus fornece elementos formadores da 
verdade. Objetiva, de maneira mais específica, discorrer sobre a dialética hegeliana 
utilizada por Kierkegaard em oposição ao sistema conceitual de Hegel e as noções 
políticas e estéticas decorrentes; aprofundar a perspectiva culturalista dos estádios da 
vida em Kierkegaard; verificar a apropriação da influência kierkegaardiana em 
Heidegger e Wittgeinstein. Metodologicamente, recorre-se a uma revisão bibliográfica 
qualitativa das obras de Kierkegaard, fazendo análises comparativas com outros 
pensadores contemporâneos. Resulta em determinações pós-filosóficas de cunho 
subjetivista como forma de compreensão da realidade. Conclui que o estudo do 
pensamento kierkegaardiano não se resume apenas a um viés histórico de sua 
abordagem, contribuindo tal adensamento para uma melhor compreensão da realidade 
cultural hodierna sob um ponto de vista múltiplo e relativista. 

Palavras-Chaves: Metafísica. Cristianismo. Existencialismo. Subjetividade. Culturalismo.  



 

 

 

ABSTRACT 

This work discuss the ideas of Søren Kierkegaard in many aspects, mainly positing the 
question of subjectivity and truth. It makes theoretical interconections between 
Kierkegaard’s thought and some contemporary thinkers, such as Martin Heidegger and 
Ludwig Wittgenstein. It points out the anti-metaphysical element of Kierkegaard’s 
Christian existentialism as a relevant theological position to contemporary philosophy. It 
aims, in general, to verify the possibility of a existential hermeneutic  focused on 
subjectivity and how its internal comprehension and its relationship with God provide 
important elements to truth’s formation. It tries, in specific, to debate the Hegelian 
dialetic used by Kierkegaard in oposition to his rejection of a systematic and conceptual 
philosophy of Hegel. These ideas shall be discussed in order to state some possible 
political and aesthetical derivations of a non-conpectual and non-systematic way of 
thinking. It also gets deeper in Kierkegaard’s life stadiums and then verifies 
kierkegaardian influence or appropriation in Heidegger’s and Wittgestein’s works.  
Methodologically, it uses qualitative research to review Kierkegaard’s texts, and then it 
compares to other contemporary authors. It results in post-philosophical determinations 
of subjective order as a form of comprehension of reality. It concludes that the study of 
Kierkegaard’s work shall not be reduced only to an historical approach. This study 
should contribute to the enhacement of today’s cultural reality from a pluralistic and 
relativistic point of view.  

Key-Words: Metaphysics. Christianity. Existentialism. Subjectivity. Culturalism. 
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1.0.0 INTRODUÇÃO 

 
A tese tem como ponto central uma abordagem do pensamento de Søren 

Kierkegaard, fundador do que viria posteriormente ser conhecido como 

“existencialismo cristão” do século XIX, buscando compor um vínculo do seu 

pensamento com as ideias esposadas por filósofos do século seguinte. A partir da 

proposição do subjetivismo em detrimento do materialismo hegeliano1 se coloca 

Kierkegaard em uma posição dissonante da filosofia e da metafísica do seu tempo, 

mostrando como ele já antecipava elementos anti-metafísicos e até mesmo pós-

filosóficos em seus escritos. 

Como pano de fundo, a tese tem o substrato teórico do pensamento de 

Martin Heidegger, que, em grande medida, serve, metodologicamente, como o fio 

condutor dos argumentos propostos. Parte-se do cristianismo protestante de 

Kierkegaard para se analisar, posteriormente, como essa forma de pensamento 

acabou por ser incorporada em uma gama de outros pensadores de estirpe 

filosófica.  

No contexto de análise ofertado, a abordagem das ideias filosóficas mais 

recentes, o cristianismo é um tópico recorrente dentro da perspectiva 

kierkegaardiana, a sua defesa como sendo uma forma de pensamento maior que a 

filosofia é um argumento que se repete e se repisa durante toda a trilha expositiva 

da tese. Não há como se afastar dessa premissa básica de que o cristianismo 

perpassa a filosofia para analisar os temas mais caros ao entendimento 

kieregaardiano, como, por exemplo, a liberdade e os estádios da vida humana.  

A oposição à metafísica, cerne da tradição filosófica, foi um tópico central 

dentro do pensamento heideggeriano, no entanto, nessa tese, será comentado que 

todo esse esforço de Heidegger encontra guarida, anteriormente, nos escritos 

                                                           
1
 Usualmente, Hegel é compreendido como sendo o ápice do idealismo alemão, basicamente por 

depreender que o sujeito enquadrado pelo pensamento racional é o sujeito abstrato. O sujeito de si 

mesmo é colocado como independente da existência corporal do indivíduo que pensa, de modo que o 

ser é a consciência, o sujeito (PLEKHÂNOV, 1969, p. 22). Esse entendimento básico que situa Hegel 

como um “idealista” visa dar ares mais inovadores ao pensamento marxista, que propõe uma dialética 

histórico-materialista (diferenciando-a da dialética lógico-idealista de Hegel). Todavia, a concepção 

indicada no decorrer do presente trabalho visa propor que o entendimento hegeliano já é por si 

mesmo um materialismo sofisticado, em que a noção de cultura proposta pelo Espírito Absoluto 

encontra-se encetada no transcurso histórico (da própria dialética).  
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kierkegaardianos. A noção de que a subjetividade é a verdade, o adágio contido no 

Post Scriptum Final Não-Científico às Migalhas Filosóficas, e repetido à exaustão 

nesse trabalho, é o ponto chave para uma compreensão adequada e mais 

aprofundada do que Kierkegaard queria expor em oposição à metafísica tradicional. 

Heidegger, em consentâneo com o pensamento kierkegaardiano, aceita essa noção 

de subjetividade (embora em seu pensamento seja sempre grafada com marcas 

textuais: “subjetividade”, em razão de ele rejeitar a dicotomia cartesiana entre sujeito 

e objeto) e destrói a visão naturalista e biológica do homem a partir desse 

entendimento. Em lugar dos parâmetros da externalidade e da objetividade vaga de 

uma imposição determinística e natural, Kierkegaard coloca a cultura (elemento 

subjetivo exposto na comunidade) como cerne do pensamento humano e de suas 

formas de relacionamento sociais.  

Por conseguinte, “culturalismo” é o jargão forte do encaminhamento anti-

metafísico, seja ele propriamente kierkegaardiano, ou já mais avançado 

temporalmente no cotejo de Heidegger. Por culturalismo, desde os argumentos 

kierkegaardianos postos em oposição à filosofia hegeliana, deve-se entender a 

posição superior da cultura (aquilo que é criado pelo homem) em detrimento daquilo 

que lhe é dado como natural. Dessa maneira, o culturalismo, utilizado na extensão 

do texto em desenvolvimento como equivalente do “subjetivismo cultural”, encontra-

se em franca oposição ao naturalismo (por vezes denominado também como 

biologismo), ou seja, o elemento de base biológica que forma o homem e o circunda. 

Assim, no presente trabalho, o culturalismo, ainda que não seja um termo 

filosoficamente consagrado na literatura acadêmica profissional, assume um caráter 

fundamental para que a abordagem kierkegaardiana assuma a sua devida 

relevância diante do contexto histórico apresentado. O debate é feito, inicialmente na 

discussão feita pelo próprio Kierkegaard com Hegel, e a seguir com as ramificações 

feitas indiretamente com outros autores não concomitantes a Kierkegaard, como 

Wittgenstein e Heidegger, mas que foram por ele influenciados em maior ou menos 

grau.  

O culturalismo proposto por Kierkegaard é o que serve de fio condutor para 

temas pretensamente avulsos e díspares entre si quanto os abordados no decorrer 

do empreendimento em tela. No entanto, o argumento kierkegaardiano se espraia, 
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após o seu dissenso com Hegel, para as mais diversas abordagens dadas em 

comunicação com Heidegger e Wittgenstein, como se todos esses debates 

formassem um todo harmônico que finaliza por dar uma atualização contemporânea 

do pensamento kierkegaardiano, uma forma de apresenta-lo num contexto mais 

próximo da atualidade da pós-filosofia.  

O relativismo ardente2 fornecido por uma visão culturalista e multifacetada 

do homem e da sociedade é o mote da filosofia contemporânea (continental), e sob 

esse encaminhamento ela se articula com outras áreas do pensamento e com outros 

saberes. A autenticidade do homem é obtida subjetivamente e compartilhada em um 

ambiente culturalmente vasto, em que não haja oposição à simples manifestação 

mais elementar da própria subjetividade. Ou seja, é necessária uma compreensão 

interior da subjetividade para que não haja mera imposição de padrões externos e 

objetivos no modo como o homem se determina culturalmente. 

Proposições anti-metafísicas, como as contidas no pensamento de 

Kierkegaard, possuem reverberações antissistemáticas e anti-conceituais bastante 

distintas. Por causa dessa contraposição a um sistema conceitual (metafísico) de 

explanação da realidade, o materialismo que assolava todo o hegelianismo passa a 

ser questionado, e a ser colocado como algo que mantém parâmetros de 

objetividade em prol do sistema metafísico estabelecido por Hegel. O materialismo 

se converte apenas numa repetição de fórmulas metafísicas do período hegeliano, 

algo que não dá mais conta de explicar a realidade, nem as possibilidades mais 

amplas do homem em se compreender diante do mundo e perante os demais. 

Sistemas e conceitos apenas engessam o pensamento hegeliano, embora a 

sua dialética seja uma fonte de inspiração para os pensadores subsequentes que 

almejam desarticular justamente esse sistema. Os quais aceitam a dialética 

hegeliana em seus escritos, mas que, alternativamente, tecem duras críticas ao seu 

conteúdo sistemático. Os mencionados pensadores são sempre colocados na 

esteira da crítica da metafísica, mas não necessariamente alinhados ao espectro 

político da esquerda (como a maior parte da tradição filosófica posterior a Hegel que 

se utiliza de sua dialética). Assim, surge a querela se é possível haver um 

                                                           
2
 Por relativismo ardente compreende-se o entendimento de que não há posicionamentos que sejam 

filosoficamente absolutos em termos metafísicos, de acordo com sistemas e conceitos pré-definidos. 
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hegelianismo (de esquerda) que se valha de sua dialética para criticar seu sistema 

sem se alinhar a sua perspectiva política. Importante destacar que no âmago do 

pensamento dos pensadores citados a crítica ao materialismo hegeliano é que 

sintetiza a possibilidade de um debate político mais profundo. Por meio do ataque ao 

status adquirido pelo materialismo é que a crítica de viés político sobre tal 

sistematicidade conceitual assume esse contorno bem delineado. Esse ataque 

ocorre porque o materialismo é o elemento filosófico que direciona o pensamento 

político pós-hegelianismo, seja para o pensamento em prol do materialismo 

histórico-dialético, trilha do pensamento marxista3/marxiano4 (ARON, 2005, p. 30) ou 

em prol de um “subjetivismo culturalista”5 (a posição defendida nessa tese, na qual 

se coloca o pensamento de Kierkegaard, por exemplo). 

Esse debate sobre o hegelianismo de esquerda assume um contorno de 

grande relevo quando se observa que a o atual contexto sócio-político cultural dá 

azo a se ter perspectivas estético-políticas que dão vazão a posicionamentos válidos 

tanto na esquerda, quanto na direita política. Esse reavivamento da discussão do 

hegelianismo encontra abertura nos estádios da vida, como descritos por 

Kierkegaard (estádios estético, ético e religioso), tanto quanto em outros autores 

mais recentes que fazem abordagem de modelos de vida como ele. Percebe-se, de 

então, que os temas e os problemas levantados por Kierkegaard ainda no século 

XIX possuem uma reverberação muito clara na atualidade, sendo seu estudo 

deveras prolífico para o debate por ora empreendido. 

Enveredando na recepção da filosofia contemporânea do século XX, deve-

se ter em relevo como os dois grandes expoentes da ontologia ocidental, 

Wittgenstein e Heidegger, abarcaram a influência kierkegaardiana em seu 

                                                           
3
 Por marxista devem ser compreendidos todos os comentários que são os ortodoxos e possuem um 

caráter de ativismo político bastante evidente. Diz respeito àqueles que acreditam piamente na 

dialética da luta de classes como base material econômica de compreensão da sociedade. 
4
 Marxiana é a abordagem filosófica que se dedica ao pensamento de Marx sem pertencer à 

interpretação ortodoxa do marxismo, possui um caráter mais acadêmico que a abordagem marxista. 
5
 A noção de subjetivismo culturalista deve ser compreendida a posição esposada por Kierkegaard, 

em detrimento ao entendimento de Hegel, que as criações humanas são superiores ao que se 

concebe naturalmente a partir do elemento biológico. Assim, põe-se em relevo a atuação do homem 

(o seu subjetivismo) como elemento criador do ambiente cultural que ele habita e interage com outros 

homens. 
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pensamento. O protestantismo6 de Kierkegaard influenciou em grande monta esses 

dois pensadores, no entanto, algumas vezes, tal repercussão é tida apenas como 

acessória ou marginal nas ideias desses autores. Todavia, a partir de toda a 

extensão do presente trabalho, é possível se pensar que as noções 

kierkegaardianas não geraram simples influências nas obras dos citados autores. 

Essa tese poderá vir a revirar esse quadro, sugerindo até mesmo que o pensamento 

de Heidegger e Wittgenstein não são meramente influenciados por Kierkegaard, e 

sim, promovem remodelações do seu núcleo central, ainda que tal premissa não 

seja tão extensamente referida pelos próprios autores.  

Ainda que a mencionada influência seja de grande monta, é de extrema 

importância fazer um breve esclarecimento sob pena de a dissertação empreendida 

sofrer de anacronismos ou desajustes técnicos ou conceituais. Tanto Wittgenstein 

(em menor extensão) quanto Heidegger não se valem precipuamente dos termos 

subjetivismo ou “culturalismo” para fornecer o seu entendimento, de raiz platônica há 

de se deixar assente, que a cultura supera o naturalismo. Essa distinção entre 

materialismo (hegeliano) e subjetivismo (por ora convertido em culturalismo) é o 

aparato conceitual que Kierkegaard possuía no momento em que suas obras foram 

escritas. Assim, exemplificativamente, Heidegger rejeita tanto o objetivismo quanto o 

subjetivismo, ao não usar a distinção sujeito e objeto, um dos pontos centrais em 

sua crítica à metafísica e a toda a tradição filosófica (tema central de Ser e Tempo). 

Dessa maneira, quando se centra esforços em transpor o mote da 

“subjetividade como verdade” de Kierkegaard para os demais autores em destaque 

não se está a cometer o equívoco do anacronismo, e sim resgatando, retoricamente, 

alguns dos mecanismos e aparatos discursivos utilizados por Kierkegaard para tecer 

a sua crítica ao materialismo hegeliano, ou melhor, para combater o 

desenvolvimento aristotélico que Hegel tanto faz questão de estar atrelado em suas 

obras. Antes de todo esse embate, tem-se como pano de fundo que Kierkegaard (e 

                                                           
6
 O protestantismo kierkegaardiano destoa das abordagens protestantes que abundam 

ordinariamente no contexto social vigente. Não era um protestantismo literalista tão propagado nos 

dias de hoje e dizia mais respeito ao método de interpretar a mediação do homem e Deus. Em 

síntese, o protestantismo, filosoficamente relevante no trabalho em andamento, não é o 

protestantismo do fundamentalismo religioso tão noticiado nos últimos tempos, principalmente no 

Brasil. 
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em certo sentido Heidegger e Wittgenstein também) é um platônico não-ortodoxo7, 

ao passo que Hegel é um aristotélico devotado a estatuir o elemento naturalista 

derradeiro ao postular a prevalência do seu Espírito Absoluto.  

Nesse contexto, portanto, retórica e pseudonomicamente Kierkegaard se 

vale do seu mote mais famoso (“a subjetividade é a verdade”) para contar diversas 

histórias plausíveis e convenientes como expressão da própria verdade. O homem, 

no contexto apresentado, necessita do aprofundamento subjetivo em si mesmo, já 

que não há uma verdade “absoluta” e “objetivamente” válida, necessitando da 

mediação de Deus para atingir esse fim. Assim que surge o existencialismo cristão 

de Kierkegaard, que, por mais que ele próprio não tenha assim se denominado, foi 

ele (através de seus mais diversos pseudônimos) quem criou as bases teóricas para 

essa compreensão do homem por si mesmo na contemporaneidade. 

Diante dos temas e tópicos abordados o que a tese objetiva, de modo geral, 

é percorrer os principais elementos definidores do pensamento de Kierkegaard com 

o intento de mostrar como seu conteúdo foi assimilado pelos principais pensadores 

do século XX (Wittgenstein e Heidegger), a partir da divulgação do mote “verdade 

como subjetividade”. De maneira específica, objetiva-se: traçar a estruturação 

dialética do pensamento kierkegaardiano em oposição à sistemática conceitual 

hegeliana, operacionalizar correspondentes estético-políticos no culturalismo de 

Kierkegaard com outros pensadores contemporâneos, e, por fim, indicar as 

semelhanças e intersecções entre a ontologia de Heidegger e o pensamento de 

Wittgenstein (para ambos, será posto em relevo apenas a primeira fase de seus 

pensamentos, Heidegger em Ser e Tempo e Wittgenstein do Tractatus Logicus-

Philosophicus) com as premissas subjetivas de Kierkegaard como elemento 

delineador da realidade cultural.  

Um ponto de grande destaque deve ser concedido ao encaminhamento 

metodológico proposto na tese em andamento. Todo o trabalho se calca no 

empenho de trazer à luz da filosofia contemporânea que os pontos chaves do 

                                                           
7
 Por platônico não-ortodoxo deve se compreender que Kierkegaard entende que não há uma 

verdade absoluta propriamente dita (exceto as matemáticas), que a verdade são conjuntos de 

histórias (ou estórias) bem concatenados de forma plausível e conveniente, e que toda a narrativa 

humana, culturalmente empreendida, apenas estrutura esse encadeamento lógico de plausibilidades 

e de conveniências. 
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pensamento de Heidegger e de Wittgenstein (seus dois maiores expoentes) estão 

fortemente atrelados ao pensamento de um autor relativamente obscuro do século 

anterior (Kierkegaard). A premissa kierkegaardiana que a subjetividade é a verdade 

é um mote que se espraia na filosofia tanto de Heidegger quanto de Wittgenstein, de 

um modo tão relevante que eles nem sequer são capazes de apontar a total 

relevância de tal proposição. Ainda que sejam feitas referências pontuais pelos 

mencionados autores, e, até mesmo por alguns de seus comentadores, a extensão 

total da importância do pensamento kierkegaardiano ainda remanesce um tanto 

quanto acobertada nesses autores. 

Todavia, em termos de empreendimento metodológico, é importante, antes 

de se passar a uma pormenorização do impacto gerado pelo pensamento de 

Kierkegaard em Heidegger e Wittgenstein, é de grande valia fazer um comparativo 

com o “rival” direto do pensamento de Kierkegaard, no caso, o hegelianismo de sua 

época, para mostrar o quão inovador seu pensamento é. A subjetividade como 

verdade é um ataque à sistematicidade hegeliana, e busca desenvolver a proposta 

da interioridade do homem além da possível dualidade discursiva existente entre o 

idealismo ou o materialismo na filosofia de Hegel8. Um compasso metodológico 

importante tratado no capítulo que discute o embate entre Kierkegaard e Hegel diz 

respeito a sua assimilação da dialética hegeliana, em detrimento de suas críticas à 

conclusão que Hegel chega ao final, naquilo que ele denominou de “fim da história”. 

A aceitação da dialética hegeliana, por parte de Kierkegaard, o qualifica como sendo 

um “hegeliano de esquerda”. Essa atribuição ao método empreendido por 

Kierkegaard (e em grande parte empregado também no desenvolvimento dessa 

tese) é salutar para que se possa fazer não apenas uma análise metafísica (ou em 

um sentido heideggeriano mais próprio, “ontológica”) do contexto ofertado. A partir 

do enquadramento de Kierkegaard como um hegeliano de esquerda, pode-se trazer 

à discussão elementos políticos de suas obras, ainda que eles não sejam deveras 

                                                           
8
 Kiekegaard ataca primariamente o materialismo nos “moldes hegelianos”, como elemento que tolhe 

as possibilidades existenciais mais próprias do ser humano. Todavia, ainda que se aponte, como 
alguns fazem, que Hegel era idealista (ao invés de materialista), a premissa de um idealismo 
desvinculado da realidade é algo que não satisfaz as proposições kierkegaardianas. A verdade como 
subjetividade não se encontra afeita a um idealismo em que o pensamento suplanta a sensibilidade. 
Pelo contrário, sem se pensar a sensibilidade como elemento próprio da subjetividade, não há 
nenhum sentido de verdade que se possa perscrutar no pensamento kierkegaardiano. 
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claros, para que se possa debater se tal enquadramento necessariamente conduz 

ao pensamento que ser um hegeliano de esquerda o faz ser colocado no espectro 

político da esquerda também.  

Ao se falar de espectro político de esquerda, no viés metodológico por ora 

encadeado, tem-se a histórica repartição do vínculo político-ideológico dos 

representantes políticos franceses após a Revolução Francesa, momento em que os 

alinhados com os ideais “progressistas, sociais”, e, em certo sentido não-técnico, 

“socialistas”, sentavam-se à esquerda da assembleia, ao passo que aqueles que 

não comungavam com essas premissas ideológicas, tidos por “conservadores”, 

estavam disposto à direita do parlamento. Não se busca uma definição 

eminentemente técnica porque o objetivo básico dessa definição não é traçar um 

detalhamento da esquerda ou da direita política, longe disso, o trabalho busca 

apenas esquadrinhar os elementos principais para caracterizar um pensador como 

sendo de direita ou de esquerda, e se tal enquadramento segue a mesma lógica do 

hegelianismo de esquerda anteriormente levantado como sendo o ponto de partida 

da discussão em relevo. 

Nessa disposição vulgar de direita e esquerda política, há de se buscar a 

análise se a aceitação de um empreendimento filosófico dialético (um hegelianismo 

de esquerda) conduz aquele que se dispõe a aceitar tal premissa como sendo 

alguém alinhado com os parâmetros ideológicos da esquerda. Com essa breve 

explanação, busca-se afastar uma possível celeuma a respeito de todo o espectro 

político-ideológico que possa por virtude ser encarcerado com a definição dada 

anteriormente. Não se quer com a definição de “pensador de esquerda” se definir 

peremptoriamente o que é esquerda ou o que é direita política, almeja-se apenas 

encontrar uma definição mínima e satisfatória (como a definição histórica dada por 

ora) e que sirva minimamente para enquadrar pensadores do hegelianismo de 

esquerda em todos os espectros ideológicos possíveis. Certamente existe um sem-

número de definições e de vieses de esquerda política, o escopo da presente 

análise não se atém a discuti-los, separá-los ou classifica-los, a definição proposta é 

simples e direta, e não tem nenhum anseio definidor ou limitador de tais 

possibilidades políticas. Em última instância, a definição de espectro político de 

esquerda ou de direita levado a cabo serve apenas como um esteio metodológico de 
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enquadramento do pensamento kierkegaardiano, e para que a discussão entre o 

hegelianismo de esquerda e o espectro político de esquerda possa ser desenvolvida 

a contento.   

A análise desse ponto, o hegelianismo de esquerda como uma possível 

extensão política do pensamento filosófico, é uma colocação bastante inovadora 

para a tese em apreço, pois, é uma asserção unânime colocar todos os pensadores 

que aceitam a resolução do sistema conceitual de Hegel, mas rejeitam a sua 

dialética, como sendo pensadores de direita (e essa é uma premissa também aceita 

nessa tese como verdadeira e irretocável). No entanto, pesa uma forte discussão, 

como será empreendida no momento adequado no próximo capítulo do trabalho, se 

há uma conexão obrigatória entre ser um hegeliano de esquerda e ser de esquerda. 

Há exemplos flagrantes que contribuem para que esse esquema seja uma mera 

repetição do entendimento de que hegelianos de esquerda são pensadores políticos 

da esquerda, como atestam Feuerbach e Marx, por exemplo. Todavia, Kierkegaard, 

por mais que estruturalmente esteja muito próximo desses pensadores (ao aceitar a 

dialética hegeliana e por desenvolver seu pensamento a partir dessa mesma 

premissa metodológica), distancia-se da pecha de um pensador de esquerda por 

excelência, não há uma defesa premente de um sistema social ou de um 

enquadramento de classes que o coloque como sendo um pensador de esquerda, 

de modo que, a primeira vista, a metodologia dialética por ele empregada não 

contamina as suas conclusões e os seus pensamentos existencialistas. Em síntese, 

não há uma pauta de reivindicações sociais historicamente atreladas a esquerda 

política que possa ser encontrada ou sequer vislumbrada no cerne das ideias de 

Kierkegaard. 

É de grande valia fazer a breve menção que por dialética hegeliana, tal 

como absorvida e utilizada por Kierkegaard, deve-se ter em relevo a noção de um 

desenvolvimento do pensamento estruturado por uma tese, seguida por uma 

antítese (que refute total ou parcialmente a própria tese) e uma síntese, o resultado 

conclusivo combinado entre as duas proposições inicialmente colocadas. A dialética 

hegeliana se diferencia de outros elementos filosóficos anteriormente definidos como 

“dialética”, como, por exemplo, a dialética platônica, a qual servia para designar de 
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modo mais amplo todo o proceder filosófico9, colocando a contraposição das coisas 

particulares com as coisas universais. Diferindo, de modo bastante próprio, da 

dialética hegeliana, um método de empreendimento filosófico baseado nos 

elementos anteriormente descritos que se propunha a ter um direcionamento 

sistemático bem definido e alinhado. 

É nessa dialética hegeliana que Kierkegaard centra seus esforços para 

desenvolver seus estádios (por vezes também traduzidos ao português como 

“estágios”) da vida humana. As possibilidades existenciais do homem são 

exploradas por meio desse artifício metodológico. O tratamento da condição 

existencial do homem, tal como Kierkegaard faz, por si só já é uma grande inovação 

para o período histórico em que suas obras são escritas (daí a noção de que ele foi 

o pioneiro em termos de existencialistas), a junção dessa abordagem existencialista 

com a dialética, tomada como um mecanismo metodológico é algo ainda mais 

inovador dentro do pensamento filosófico dessa época. Decerto, por ser enquadrado 

como um hegeliano de esquerda, essa perspectiva abre novos caminhos 

metodológicos na abordagem dos estádios da vida humana, e esse é um ponto que, 

ao ser explorado, abre caminhos de apreciação estética e política do pensamento 

kierkegaardiano. 

Com base no debate metodológico (do desenvolvimento do adágio da 

verdade como subjetividade kierkegaardiana) que se monta o cenário para a 

apropriação de Wittgenstein e de Heidegger dos postulados subjetivistas de 

Kierkegaard. Toda a estruturação dos modos de ser baseados na verdade subjetiva 

ou como a linguagem expressa a subjetividade humana encontram-se delineados a 

partir do estudo das ideias de Kierkegaard. Metodologicamente, essa disposição do 

pensamento, até então obscuro, de Kierkegaard renasce como sendo o grande mote 

da contemporaneidade, o grande guia filosófico sobre o qual as grandes bases do 

pensamento ocidental vão se colocar a partir do pensamento de Wittgenstein e de 

Heidegger, como já indicado.  

A hipótese de trabalho a ser desenvolvida em toda a elaboração da tese diz 

respeito ao entendimento que o cristianismo é uma forma de pensamento que 

                                                           
9
 Para Platão, por meio do discurso dialógico os equívocos seriam eliminados e a verdade viria a 

transparecer. 
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suplanta os limites da filosofia, principalmente tal como estatuída por Hegel, a partir 

da noção de subjetividade como verdade10. Nesse compasso, importa debater o 

quanto esses limites são desarticulados com a inserção do protestantismo cristão de 

Kierkegaard na filosofia contemporânea, dada que sua recepção em tal seara 

filosófica tende a ser considerada meramente anexa ou alternativa a essa tradição 

filosófica. Sinteticamente, o que haverá de ser perscrutado é o quanto é devido, no 

relativismo cultural contemporâneo ao pensamento kierkegaardiano, e se tal forma 

de pensamento, em última instância, não é apenas uma leve modificação do núcleo 

estrutural já elucubrado por Kierkegaard há algum tempo atrás. O direcionamento de 

tal hipótese tem o intuito de fazer com que a compreensão atual sobre o tema em 

comento seja desenvolvida trilhando a perspectiva cultural da subjetividade em 

Kierkegaard, tendo nesse ponto seu foco de trabalho. 

 O trabalho em discussão possui a divisão estrutural a seguir proposta. Além 

da presente introdução, ele se divide em mais três capítulos, acrescido de um tópico 

específico ao final para que sejam tecidas as considerações finais pertinentes aos 

assuntos tratados.  

O capítulo adiante (2.0.0) tem como tema central o embate entre o 

cristianismo (protestantismo na concepção kierkegaardiana) e a filosofia pautada 

nos preceitos sistemáticos e conceituais da metafísica hegeliana. De maneira 

introdutória, esse capítulo tem em sua abordagem inicial o escopo de fazer uma 

apresentação do sistema hegeliano, expondo como a Consciência Infeliz (noção 

hegeliana do cristianismo) é o elemento de maior avanço intelectual moderno, que, 

no entanto, é superado pelas conceituações hegelianas em sua gênese filosófica. 

Assim, faz-se uma contraposição entre a filosofia hegeliana e o cristianismo nos 

moldes subjetivos propostos por Kierkegaard, para, dialeticamente, obter um 

panorama que questione o sistema metafísico de Hegel.  

Esse primeiro capítulo se divide em duas subseções que visam escrutinar 

melhor as críticas de Kierkegaard ao sistema hegeliano, ao mesmo tempo em que 

                                                           
10

 Há de se deixar assentado que a presente hipótese é um levantamento teórico acerca do tema, ela 
não é um simples pressuposto a partir do qual toda a estrutura decorrente é montada. Essa distinção 
é importante, pois, caso se tratasse de um mero pressuposto, todo o questionamento feito em 
seguida (sobre a forma como o pensamento kierkegaardiano foi remodelado posteriormente) seria 
inócuo, já que isso seria comprovável de antemão.  
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sempre relacionam o cristianismo com um tópico bastante singular a toda história da 

filosofia: a liberdade como valor humano inarredável. Diante desse contexto, a 

primeira seção do capítulo (2.1.0) debate a possibilidade da liberdade dada no 

contexto da comunidade cristã (como sugere Kierkegaard) em detrimento da 

ateologia da filosofia hegeliana de condenação da duplicação da realidade ofertada 

na Consciência Infeliz. Nessa seção perscruta-se a dispensabilidade do Cristo 

histórico como elemento formador da comunidade cristã, a formação cultural do 

homem encontra sua liberdade no modelo de vida comunitário cristão e de 

prevalência expostos no modo de vida de Cristo, e não na sua figura histórica 

estaticamente colocada. 

A seção seguinte (2.2.0) se dedica a cuidar do debate envolvendo a 

liberdade e o materialismo dialético hegeliano. Kierkegaard tem uma crítica bastante 

forte ao materialismo, na qual ele se baseia na subjetividade do homem para opor às 

determinações externas materialistas. Com base nessa crítica, surge a possibilidade 

de se trazer à discussão o viés político ínsito ao materialismo. Dessa maneira, 

intenta-se colocar como a crítica ao materialismo hegeliano é uma defesa política da 

liberdade em termos kierkegaardianos. 

O terceiro capítulo da tese (3.0.0) divide-se em três seções. De maneira 

ampla, esse capítulo tem como tema central de sua abordagem o aprofundamento 

do estudo dos estádios da vida humana segundo Kierkegaard. Em suas seções, 

cada um dos três estádios serão apresentados, conceituados e debatidos de acordo 

com o enfoque dado à tese como um todo. As nuances e as aplicações teóricas dos 

três estádios são o pano de fundo que estrutura o desenvolvimento desse capítulo, 

sendo o tema recorrente em toda a sua consecução. 

A primeira seção do capítulo (3.1.0) se debruça sobre uma conceituação 

ampla do estádio estético para Kierkegaard, indicando como o interesse ou o 

desinteresse são os elementos dialéticos básicos para a exposição desse estádio da 

vida humana. Essa seção serve como uma antecipação do substrato teórico a ser 

utilizado na seção seguinte, tal como se explicará melhor abaixo.  

A seção subsequente (3.2.0) discute a possibilidade de transição ou de 

alternância entre os três estádios (ou estágios, termo que pode ser utilizado como 

equivalente) da vida humana descritos por Kierkegaard. Nessa seção aborda-se a 
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natureza de tais estádios, se eles são circuitos fechados em si mesmos que não 

comportam intersecções, ou, de outra maneira, se eles são fases que se 

interconectam (ao menos nos estádios estético e ético, em qual tal possibilidade é 

bem factível) e podem ser concomitantes. A discussão sobre a natureza dos 

estádios é importante porque se mescla com suas definições. A forma de transição, 

por meio de “crises”, e as possibilidades de manutenção do estádio anterior, 

enquanto outro estádio já foi alcançado, é algo que não se encontra bem delineada 

nos escritos de Kierkegaard, e, por causa dessas lacunas, demandam um 

tratamento mais detido. Uma melhor compreensão de como o pensamento de 

Kierkegaard foi recepcionado por autores subsequentes passa pelo aprofundamento 

e a discussão das mudanças e variações dos estádios, debate esse que tem o 

caráter mais amplo de esclarecer pontos até hoje ainda controversos de seu 

pensamento. 

A seção em comento possui uma subdivisão em duas subseções (3.2.1 e 

3.2.2). Essa subdivisão almeja dar um melhor tratamento em separado tanto ao 

estádio ético quanto ao estádio religioso, após a sua breve conceituação no início 

dessa mesma seção. A primeira das subseções mencionadas (3.2.1) trata 

detidamente do estádio ético e o relaciona com a normatividade coletiva. Faz-se, 

nesse estudo, um breve comparativo do estádio ético, que se opera segundo a 

dialética do que é bom e mau (correto e incorreto, nos preceitos éticos), com a moral 

kantiana, em que o dever é o elemento norteador da ação humana.  

A segunda subseção (3.2.2) busca caracterizar o estádio religioso, o mais 

complexo dos estádios abordados até então. Dada a complexidade em definir esse 

estádio, a estratégia metodológica adotada consistirá em separar esse estádio dos 

demais, para que se possa compreender como a imersão nele caracteriza um modo 

de ser diverso ao homem, não encontrado nos demais. Para melhor compreender 

esse estádio, há de se escrutinar melhor aquilo que Kierkegaard denomina de “salto 

de fé”, o ápice da transição entre todos os estádios, momento último em que o 

homem adentra verdadeiramente no estádio religioso. O estádio religioso impõe a 

suspensão da ética e a superação do desejo pelo interesse ou desinteresse factuais 

das variedades humanas. Nesse estádio, a relação com Deus se aperfeiçoa 

segundo os critérios da interioridade e do fortalecimento da subjetividade, com base 
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nesses critérios o desenvolvimento de uma vida relacionada a Deus e com ele 

adequada se torna possível. É justamente o salto de fé que direciona o homem a 

Deus, e coloca subjetivamente na verdade dessa comunhão interior.  

O quarto e derradeiro capítulo do desenvolvimento da tese (4) se foca em 

outros dois pensadores contemporâneos: Wittgenstein e Heidegger. O primeiro se 

preocupa em abordar a forma como a linguagem encontra limites para explicar a 

realidade, e o segundo, tem no enfoque da subjetividade a condensação dos 

elementos culturais necessários para expor os seus preceitos ontológicos. Esses 

dois elementos no pensamento dos mencionados autores será colocado em 

discussão com as ideias de Kierkegaard, que muito se assemelham ao que foi dito 

sobre eles. De maneira bastante questionadora, há de se levantar se as ideias de 

Wittgenstein e Heidegger são meramente inspiradas nos escritos kierkegaardianos, 

ou se, de outra forma, elas podem ser consideradas remodelagens. Ou seja, há de 

se perguntar se Kierkegaard apenas marginalmente toca o pensamento desses 

autores, ou se eles se apropriam de tal entendimento subjetivista sem dar a 

totalidade de créditos a quem os deve, apenas indicando vagamente a sua fonte.  

Com o fito de concluir os escritos, serão apresentadas ao fim breves 

considerações a respeito de todo o apanhado discutido no desenvolvimento da tese. 

Almeja-se apresentar, finalmente, não apenas uma atualização do pensamento de 

Kierkegaard de acordo com outros pensadores mais recentes da filosofia 

contemporânea, e, sim, que se observe que o conteúdo anti-metafísico e pós-

filosófico do seu pensamento é o gérmen da atual apresentação dessa temática. 

Kierkegaard, portanto, não pode remanescer relegado ao status de teólogo ou de 

literato, quando seus escritos perpassam não apenas a teologia e a literatura, bem 

como antecipam muitos temas da psicologia, da filosofia e da intersecção entre 

todos esses grandes campos do saber, reunidos e aglomerados sob a égide da era 

da pós-filosofia.  
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2.0.0 EXISTENCIALISMO, CRISTIANISMO E METAFÍSICA NO PENSAMENTO DE 

KIERKEGAARD 

 

Inicialmente, deve-se colocar em relevo que o objetivo mais específico desse 

trabalho visa um aprofundamento no pensamento de Søren Kierkegaard, mais 

detidamente naquilo que ele legou à filosofia, reconhecido como o existencialismo 

cristão, passando pelas suas principais contribuições ao cânone teológico e 

filosófico da contemporaneidade. Objetiva-se, portanto, destrinchar os principais 

temas tratados por esse pensador, tendo-se por orientação uma interpretação mais 

atualizada do seu pensamento. O percurso dessa tese terá por contexto o fio 

condutor da hermenêutica proposta por Martin Heidegger, o qual findou por 

desenvolver alguns dos temas relacionados ao existencialismo proposto por 

Kierkegaard, principalmente em Ser e Tempo. Nesse sentido, a sequência 

argumentativa central do trabalho consiste em acatar o entendimento de 

Kierkegaard que a subjetividade é a verdade. Kierkegaard se vale do protestantismo, 

e, em uma maior extensão, do seu entendimento que o cristianismo é maior que a 

filosofia, para desenvolver seus pressupostos subjetivistas. Heidegger, de outro 

modo, sem tocar especificamente na questão do cristianismo, ainda que um paralelo 

teológico possa ser feito acerca do seu pensamento, parte do que ele chama de 

entendimento “ôntico” de Kierkegaard sobre a subjetividade para estruturar toda a 

sua primeira fase (Ser e Tempo), na qual o ser e o tempo são o contexto 

interpretativo do Dasein. 

Assim, de maneira bastante sucinta, pontua-se que a tese a ser defendida 

em todo o trabalho, não apenas no presente capítulo, por ser algo que perpasse 

toda a extensão da pesquisa em desenvolvimento, consiste no já mencionado 

entendimento kierkegaardiano de que a subjetividade é a verdade. Há de se 

transportar teologicamente esse argumento ao pensamento heideggeriano 

conferindo-lhe um viés protestante11 não aparente em suas elucubrações anti-

                                                           
11

 Ao contrário do catolicismo, especialmente em sua apresentação escolástica, que tem uma visão 
contemplativa do mundo, em que a verdade se encontra objetivamente dada na natureza e na forma 
como Deus cuida dos homens e do mundo, no protestantismo se tem uma noção mais pessoalmente 
interiorizada de Deus. No protestantismo a leitura da palavra bíblica (sola scriptura) é feita não 
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metafísicas12. A aproximação de Heidegger com o protestantismo é algo que se 

inicia logo que ele começa a trabalhar com Edmund Husserl, e a sua virada para 

uma posição protestante13 foi efetivada quando se torna assistente de Husserl 

(WOLFE, 2013, p. 42), segundo o próprio Husserl confirma textualmente em uma 

carta ao seu amigo Paul Natorp, em 11 de fevereiro de 192014. Assim, segundo essa 

indicação fática contida na carta de Husserl, serão traduzidos elementos filosóficos 

nos textos de Heidegger para confirmar a indicação feita por Husserl15. A 

aproximação de Heidegger com o protestantismo é representada pela noção de um 

Deus pessoal ao qual se dirige em espírito por Cristo, algo distanciado do 

entendimento escolástico de que a vivência contemplativa de Deus deveria se 

efetuar na própria natureza (OTT, 1992, p. 120). A partir da reforma protestante16 a 

vida secular do homem moderno, a vida no mundo cotidiano, não era mais vista 

como uma esfera alienígena, e sim algo integrado e familiar a ele, de modo que ele 

                                                                                                                                                                                     
apenas de forma única e centralizada pelo clero (que detinha o conhecimento do latim), sendo 
dispersada pelas mais variadas línguas “vulgares”. Esse espraiamento da leitura da Bíblia acaba por 
dar a chance de cada um interpretar a palavra de Deus individualmente, independentemente de um 
comando unitário da igreja (católica), daí a noção de que a verdade é construída subjetivamente na 
comunhão interior de cada um com o próprio Deus. 
12

 A invasão da ontologia anti-metafísica, simbolizada por Kierkegaard, em menor extensão, e, 
principalmente, por Heidegger ocasionou uma verdadeira asfixia na teologia católica (FURNAL, 2016, 
p. 191), ela abalou profundamente as estruturas filosóficas da escolástica que ainda sustentavam 
essa interpretação católica da teologia.  
13

 Como bem ressalta Jeffrey Andrew Barash (2003, p. 12), ao superar uma fase inicialmente católica, 
Heidegger, após a primeira Guerra Mundial, assume uma postura filosófica bastante próxima do 
protestantismo, superando qualquer raiz (neo-tomística) católica precedente. Essa fase do pós-guerra 
coincide, justamente, com o período que ele foi assistente de Husserl. 
14

 Nessa mesma época, início dos anos 20, Heidegger fez conferências acerca da fenomenologia 
religiosa, nas quais ele aborda textos de Kierkegaard. Otto Pöggeler teve acesso à parte dessas 
obras, no entanto, maior parte do conteúdo dessas conferências permanece inédito (SAFRANSKI, 
2005, p. 145). Esse é um dos indícios mais fortes da virada de Heidegger em direção ao 
protestantismo em sua obra, ainda que não divulgada. 
15

 A mencionada comunicação escrita entre Husserl e Natorp não deve ser vista como uma 
expressão de bastidores filosóficos, como se fosse uma mera fofoca que Heidegger estaria a abraçar 
um entendimento protestante em sua filosofia. Mais que uma simples suposição ou uma interpretação 
secundária sobre o contexto heideggeriano, a mencionada comunicação é uma prova material de 
pesquisadores relevantes daquele período histórico de que eles já comungavam do mesmo 
entendimento esposado nesse trabalho, que Heidegger estava a se aproximar do protestantismo ao 
guiar sua filosofia nos meandros da subjetividade kierkegaardiana. Esse registro material serve de 
reforço para toda a argumentação elaborada nessa tese e é, antes de mais, uma verdadeira prova de 
que esse entendimento é escorreito do ponto de vista histórico.  
16

 A partir da declaração de Lutero de que a verdadeira espiritualidade deriva da razão individual e da 
consciência, ao invés do que os clérigos enunciam como sendo espiritualmente relevante (HUGHES, 
2008, p. 21), a postura protestante se centra na subjetividade e na iluminação interior da própria 
espiritualidade. Esse guia da interiorização da espiritualidade do homem é que se denota no caminho 
protestante trilhado por Kierkegaard e absorvido posteriormente por Heidegger. 
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poderia desenvolver suas possibilidades e ser livre (REARDON, 1977, p. 75). 

Sinteticamente, pode-se dizer que o protestantismo heideggeriano se centra no 

entendimento que é possível subjetivamente estar em comunhão com Deus e 

mesmo assim ter uma vida cotidiana adequada aos elementos culturais prevalentes 

em seu tempo. 

Nesse capítulo, será feito um resgate do embate travado por Kierkegaard 

quando ele se depara com alguns pontos de destaque da filosofia de Georg 

Friedrich Hegel, especificamente no seu desenvolvimento sistemático e filosófico 

empreendido em A Fenomenologia do Espírito. Nessa obra, em que Hegel (1977, 

p.144) faz uma escalada evolutiva do pensamento histórico na modernidade, é 

pontuada a questão do cristianismo (Consciência Infeliz17) e a posterior evolução 

para o pensamento filosófico, dotado de sua própria sistematicidade e de sua 

necessidade calcada de modo prevalente no materialismo. Hegel define o fim da 

história a partir da sua concepção do espírito absoluto e é nesse estágio da 

escalada do pensamento humano que ele localiza a sua filosofia e seu 

enquadramento sistemático. 

Partindo do pensamento hegeliano, Kierkegaard se opõe de maneira 

ferrenha às determinações de conteúdo alcançadas pelo próprio Hegel, sendo 

considerado um crítico do sistema proposto por Hegel e de sua noção de 

universalidade solidifica por meio dos conceitos que a metodologia hegeliana produz 

(ABOULAFIA, 2001, p. 61). Nessa medida, é de grande destaque, e é algo a ser 

aprofundado mais adiante, que Kierkegaard em nenhum momento rejeita a dialética 

hegeliana18, ao contrário, ele até mesmo desenvolve os elementos da dialética para 

estruturar melhor o seu argumento, mas, mesmo assim, mantem-se firmemente a 

sua crítica aos desígnios deterministas da especulação sistemática hegeliana. 
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 A infelicidade da consciência é a última etapa no caminho da verdade de sua certeza. A 
consciência se torna infeliz quando é contraditória “em-si” e “para-si”, ela é “apenas a singularidade, 
como contradição sem-consciência e movimento sem-descanso”. Ela se duplica, no aqui e no agora, 
e também no “além-mundo”, essa é uma das explicações para o contexto da infelicidade da 
consciência, a qual é comumente atrelada ao cristianismo como expressão cultural duplicadora da 
realidade humana. 
18

 Por dialética hegeliana deve ser compreendido, sucintamente, o proceder metodológico de tese e 
antítese, ao qual se chega a uma síntese que agrega conteúdos insertos tanto em um (tese) quanto 
em outro (antítese) componente do avanço dialético. Esse proceder é aceito e adotado por 
Kierkegaard como um dos postulados mais essenciais do seu pensamento, algo que ele não abre 
mão em todo o seu percurso discursivo. 



 

 

27 

 

Assim, o enfoque de todo o desenvolvimento a ser efetuado nessa seção tem tal 

finalidade: revolver o argumento especulativo e materialista hegeliano com base na 

contraposição de Kierkegaard. A partir da oposição de Kierkegaard é que alguns 

desdobramentos de vieses subjetivistas são tomados para que o seu existencialismo 

possa ser mais bem compreendido. 

O aprofundamento existencial, o horizonte da própria existência do homem, 

é o cerne da pesquisa empreendida, e, por isso, serve como elemento de indicação 

das derivações teológicas ou filosóficas efetivamente extraídas do pensamento 

kierkegaardiano. Com tal enfoque, os argumentos em que Kierkegaard rebate a 

filosofia hegeliana são destacados, tendo sempre em nota que a posição cristã de 

Kierkegaard é constante em todos os seus escritos. Assim, percebe-se que a 

evolução do pensamento hegeliano, na perspectiva kierkegaardiana deveria ter sido 

interrompida quando Hegel concluiu que o ápice teológico já havia sido alcançado 

com o próprio cristianismo. Ir além, para propor sua filosofia sobre o cristianismo, 

seria o seu grande erro de Hegel, segundo Kierkegaard (HANNAY, 1999, p. 32). 

Hegel já havia descrito a evolução do pensamento teológico em seus próprios 

termos, na Fenomenologia do Espírito, mas para superar o cristianismo, como 

posição teológica dominante, necessitava do espírito absoluto servindo de descrição 

do homem europeu moderno. 

Todavia, o que Hegel tenta fundamentar com a sua “ateologia”19 consiste na 

substituição do pensamento religioso cristão pelo seu sistema filosófico (DUPRÉ, 

1994, p. 156)20 calcado na especulação (YERKES, 1983, p. 207) e no materialismo 

(WALLACE, 2005, p. 95)2122. O pensamento de Kierkegaard não se interessa pelos 

                                                           
19

 Por “ateologia” deve-se entender a tentativa sistemática e conceitual de Hegel em trazer a 
discussão teológica para o campo filosófico. O seu intuito é de suprimir o cristianismo (ou qualquer 
abordagem teológica) em prol de sua própria abordagem não-teística, e, portanto, ateológica. 
20

 O sistema hegeliano deve ser compreendido, no âmbito do trabalho em desenvolvimento, como 
sendo uma relação de formas e regras de transformação que é limitada pela conservação de 
identidades e mediada por conceitos (FERGUSON, 2009, p. 172). Assim, o sistema dá o suporte 
especulativo necessário para que a metafísica hegeliana se organize e se aperfeiçoe, seguindo o 
caminho de sua dialética nessa dinâmica sistemática.  
21

 Ainda que pesem algumas críticas à indicação de que Hegel não seria plenamente um materialista, 
no sentido mais estrito da palavra, como o faz Marx, no decorrer do trabalho Hegel será tido, tanto 
quanto Marx, como um pensador que foca sua metafísica no materialismo, ainda que ele não possa 
ser tido especificamente como “histórico-dialético”, como o de Marx. O grande dissenso em aceitar 
Hegel como um materialista se encontra na sua noção espiritual de trabalho como mola de 
desenvolvimento humano, ao passo que Marx enuncia ter se dado conta da possibilidade de 
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aspectos meramente formalistas que as indicações filosóficas hegelianas possuem, 

ele se dedica a subverter a lógica universalista proposta no Espírito Absoluto (a ser 

mais bem analisado adiante) em prol de um entendimento subjetivo e interiorizado 

do homem, e, a partir daí, empreender a sua construção cultural propriamente dita 

(justamente o inverso do caminho metafísico que Hegel propõe).  

No encadeamento descritivo do pensamento hegeliano segundo proposições 

“materialistas” e tendo em relevo o entendimento básico que Kierkegaard não se 

situa fora do contexto hegeliano (sendo ele, em certo sentido, um continuador do 

pensamento de Hegel) é importante se pensar se a concepção kierkegaardiana 

também não é em algum sentido “materialista”. Ao se falar de materialismo no 

presente capítulo deve-se espargir qualquer conceituação materialista, seja ela 

direcionada a Hegel ou Kierkegaard, que enquadre o pensamento desses autores 

como algo próximo do materialismo bruto de Engels23, por exemplo, em que o 

desdobramento tecnológico é uma mera repetição das bases materiais postas 

(HARRIS, 2001, p. 161). Por mais que Kierkegaard tanto aponte para a interioridade 

como elemento básico da subjetividade humana, dentro dos preceitos hegelianos 

que ele absorve, há de se entender que essa “interioridade” (a ser mais bem 

debatida na seção 4.1.0) não é algo absorto e fora da realidade “material”. A 

interioridade é uma metáfora para indicar a apropriação do homem por aquilo que 

está dado culturalmente, ou seja, debruçado sobre a sua própria prática social24. 

                                                                                                                                                                                     
alienação pelo trabalho, algo que ele diz que Hegel não foi capaz de perceber, e, por causa disso, 
não seria um autêntico materialista, como ele mesmo se intitulava. No entanto, não é conclusivo 
apontar que Hegel é um idealista simplesmente por acreditar no potencial positivo e criador do 
trabalho. Em termos de desenvolvimento humano pleno, nem mesmo Marx pode negar que somente 
o trabalho e as técnicas criativas aplicadas ao trabalho e à indústria, por exemplo, são capazes de 
transformar o mundo. 
22

 O materialismo de Hegel se expressa no entendimento que nem a sensibilidade, nem a prática, 
nem as relações sociais, por si só, podem ser tomadas simplesmente como valores. Esse viés 
materialista será levado adiante, na tese, com base nas conclusões que a metafísica hegeliana é 
capaz de chegar, na própria prevalência do Espírito Absoluto, seu conceito central. Esse conceito 
serve de sustentáculo para as demais conclusões de que o homem aceite a filosofia em seu aspecto 
panteísta, incluindo todas as manifestações do “Espírito” dentro da própria natureza.  
23

 O materialismo de Engels se diferencia do materialismo histórico-dialético de Marx (e até mesmo 

de suas obras conjuntas) por ser deveras mais limitado e mais “rústico” na apropriação e no 

tratamento das bases materiais debatidas. 
24

 Nesse mesmo sentido que a cultura (o desdobramento cotidiano do Espírito Absoluto hegeliano) 

também está dada a partir da prática social é que Hegel pode ser compreendido como um 

“materialista”, em detrimento do entendimento tradicional que ele é “idealista”. 
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Aquilo que afasta Hegel de Kierkegaard, portanto, não é apenas uma negação pura 

e simples do “materialismo”, ou seja, do entendimento que as práticas sociais 

formam culturalmente os valores e as praxes humanas, o que os diferencia é a 

utilização de sistemas e de conceitos para o qual apontam tais práticas.  

As derivações kierkegaardianas apontam para uma concretização do 

homem e independem do elemento abstrato contido na especulação hegeliana, 

Kierkegaard se posiciona como uma forma de retaguarda, ao invés de continuar no 

avanço do pensamento filosófico/metafísico hegeliano ele retoma o cristianismo 

como expressão cultural da subjetividade do homem. Desse modo, atacar a 

“especulação sistemática de Hegel” (STERN, 2013, p. 13) consiste em defender os 

valores da vida religiosa cristã, sob a perspectiva kierkegaardiana. 

Kierkegaard enuncia a noção básica de possibilidades do homem em 

critérios existenciais. Ele utiliza um discurso dialético anti-metafísico25 para 

desestruturar o materialismo e a sistematicidade das bases filosóficas de Hegel 

(CHUBB, 1983, p. 61). É a liberdade do homem aquilo que possibilita que ele 

possua várias escolhas para as suas próprias atividades. A livre possibilidade de 

escolhas do homem é que o liberta de todo e qualquer determinismo. São as 

escolhas que desvencilham o homem das amarras do determinismo materialista, 

marca registrada de toda a interpretação sistemática hegeliana tão bem debatida e 

contrariada por Kierkegaard. 

Para que se possa ter uma perspectiva mais atualizada do contexto filosófico 

de debate, em termos existencialistas, faz-se premente que se traga à discussão, ao 

se adentrar no tema da liberdade, algumas ponderações feitas por pensadores 

também existencialistas posteriores a Kierkegaard.. O elemento comum a ser 

debatido (que é justamente o foco filosófico comum a todos eles), no entanto, 

permanece sendo válido, ainda que pese a dissonância abissal entre os 

mencionados pensadores, e o que lhes é repartido em termos intelectuais é o 

direcionamento que a filosofia (ou o pensamento, em certa medida, caso se 

questione veementemente se Kierkegaard pode ou não ser considerado um filósofo 

na acepção mais própria e restrita do termo, já que em muitos momentos ele é 

                                                           
25

 Por anti-metafísico deve-se entender um discurso que não se baseia em um sistema fixo nem se 
atém a conceitos tradicionalmente utilizados na história da filosofia. 
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considerado única e exclusivamente um teólogo26) é capaz de dar um sentido à vida. 

O debate, portanto, não é promovido em termos estritamente filosóficos por não 

dizer respeito à essência e totalidade, nos moldes da tradição histórica da filosofia. 

Ao se falar da vida e da liberdade, como já denotaria Heidegger (2008, p. 

176) mais adiante ao colocar o homem como um ser-para-a-morte (ou Sein zum 

Tod), passa sempre tendo como limite o próprio término da existência. Assim, o 

direcionamento existencial passa, como se verá mais detalhadamente adiante, por 

uma superação da necessidade premente da morte, seja ela contida na 

determinação de nem sequer nascer (ou ser natimorto, nascido sem vida) ou em 

outra asserção posterior, como, por exemplo, matar-se27, afinal, a tendência ao 

suicídio consiste em não se ter que atravessar os percalços da vida a ser vivida pelo 

homem. Tais hipóteses são o primeiro passo para que a vida seja pensada em 

termos filosoficamente relevantes, sem que esse obstáculo inicial seja superado, 

não há como se dar um propósito para a vida, para existência, e, em última instância 

para a própria filosofia.  

A liberdade, portanto, é relacionada com o contexto dado, uma vez que 

somente ao escolher e ao se posicionar perante as questões da cotidianidade é que 

o homem se coloca como um ser influente nas discussões. A dimensão da liberdade 

é bastante ampla e atinge tanto aqueles modos de operar do homem em que a 

interação com os outros homens é relevante, como naquelas situações em que a 

relação é dada apenas subjetivamente, ou seja, aqueles momentos em que a 

existência do homem é posta diante de si mesmo. 

                                                           
26

 É necessário deixar assentado que Kierkegaard não é um filósofo profissional e técnico nos moldes 

hegelianos mais estritos. Ele não fala de sistemas filosóficos e não possui um aparato 

conceitualmente vasto e interconectado em seus escritos. Assim, ele pode ser enquadrado de modo 

genérico como um “pensador”, de modo que a partir do seu pensamento podem ser extraídas 

algumas considerações de interesse da filosofia. 
27

 O sentido de necessidade de superação da tentação ao suicídio, por mais que seja uma 
possibilidade existencial, diz respeito à atribuição de algum motivo à vida. Superar a tendência ao 
suicídio corresponde a ter um sentido de vida que efetivamente lhe dá um norte existencial. Caso 
contrário, as estatísticas de suicídio seriam bem altas. Sem nenhum sentido para a vida, causar a 
própria morte seria sempre uma saída rápida e eficaz para a fuga de todos os problemas cotidianos. 
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Em síntese, há de se ponderar que todos esses temas postos em discussão 

contribuem sempre com o enfoque dado por Kierkegaard28 (2012, p. 17) de se 

rejeitar tanto a sistematicidade29 quanto o determinismo materialista da filosofia 

hegeliana, o direcionamento argumentativo contribui sempre para a essa linha de 

análise. Dessa forma, há de se compreender que a liberdade do homem, em termos 

existencialistas, como explorados mais adiante se livram da necessidade objetivista 

proposta por Hegel30 para encontrar sustentação na subjetividade e na interioridade 

comunal desenvolvida e pensada de modo aprofundado por Kierkegaard. 

De modo agregado, há de se compreender que o aprofundamento 

subjetivista proposto por Kierkegaard, em seu desenvolvimento relacional com Deus, 

é o elemento fulcral do existencialismo, ao menos em sua gênese. Já que não se há 

uma unidade conceitual e sistemática que agregue todas as possibilidades da 

existência, subjetivamente, a verdade do homem pode ser construída a partir da 

mencionada relação com Deus, interiormente projetada. Ademais, comparando tal 

determinação com as demais formas de existencialismo posteriores, mesmo assim, 

a sua designação crítica para com o materialismo hegeliano e a sua consequente 

especulação sistemática31 (STEWART, 2015, p. 63), tal posicionamento se mantém 
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 Na mencionada referência, contida no prólogo de Temor e Tremor, Kierkegaard enuncia (através 
de Johannes de Silentio, seu pseudônimo) que não pode ser considerado um filósofo na acepção 
mais própria do termo (segundo critérios hegelianos, ressalte-se) porque “não entendeu nenhum 
sistema de filosofia”. De maneira irônica ele complementa dizendo: “se é que existe algum, ou que 
esteja terminado”. Dessa breve passagem pode-se depreender que, ao contrário do que ele diz 
textualmente, existe (ao menos um pretenso) sistema hegeliano, que ele foi capaz de compreendê-lo, 
e que ele rejeita tal sistema, ainda que por meio da ironia em dizer que não foi capaz de entender 
seus conceitos. 
29

 O motivo pelo qual Kierkegaard rejeita com tanta veemência sistemas filosóficos (como a maior 
parte dos existencialistas), em especial o hegeliano, é bastante simples e se baseia no entendimento 
que a existência não pode ser enclausurada como sendo mera parte de um sistema. Kierkegaard 
assevera que a existência clama por sua separação do sistema, negando a viabilidade do esforço de 
Hegel em capturar a verdade dentro do sistema filosófico, unindo ser e pensamento (LUTHER, 2009, 
p. 283). Ao ser antissistemático, Kierkegaard rejeita não apenas a ideia de sistema ofertada por 
Hegel, como também se opõe a noção de constante mediação conceitual que fazem o próprio 
sistema possível.  
30

 Ao unir ser e pensamento Hegel monta o seu sistema filosófico. Para Kierkegaard, a separação de 
ser e de pensamento é que possibilita a existência humana (NEW, 1993, p. 197). As escolhas 
humanas contidas na existência não são de ordem intelectual (pois, se o fossem, poderiam ser 
organizadas sistematicamente), ao invés de ter que agregar a mediação conceitual de Hegel, em que 
dois termos são postos em oposição para que parte de cada um deles seja aceita, Kierkegaard 
prefere um leque sempre maior de opções e de possibilidades para as escolhas existenciais de cada 
homem.  
31

 A rejeição de Kierkegaard (2011, p. 10) ao modelo especulativo do sistema hegeliano consiste, 
precipuamente, no seu entendimento que a existência não segue o mesmo encadeamento das 
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como válido, de modo que a liberdade humana é completada e prevalente tendo em 

conta a interioridade subjetiva em que se é capaz de compreender e se espelhar a 

verdade do homem e de Deus. 

O capítulo em desenvolvimento se divide contendo quatro seções que tratam 

de temas conexos ao contexto da metafísica hegeliana e ao contra-ataque de 

Kierkegaard a esse tema. A próxima seção (2.1.0) cuida das críticas que 

Kierkegaard tece a Hegel, principalmente atacando seus conceitos e seus sistemas, 

fundamentando a noção de liberdade como uma verdade subjetivamente construída. 

A seção imediatamente subsequente (2.2.0) trata do cruzamento conceitual de 

Hegel entre o seu materialismo e o viés político desse entendimento. Essa seção é 

pontuada pela crítica de Kierkegaard ao materialismo, como uma necessidade 

objetiva, e da sua neutralidade política em termos de definições sociais de seu 

pensamento. A seção aborda as maneiras filosoficamente relevantes de como o 

homem pode superar a disposição existencial de se encarar o mundo niilisticamente 

através das proposições kierkegaardianas. 

 

2.1.0 Hegel: Cristianismo, Metafísica e “Materialismo” 

 

Um dos elementos mais importantes e que servirão como ponto de partida 

para toda a argumentação subsequente do presente trabalho consiste na afirmação, 

de viés kierkegaardiano – como se verá adiante, ainda nessa mesma seção – de 

que o cristianismo é maior que a filosofia32. Essa é a premissa básica sobre a qual 

toda a argumentação subsequente se desenrolará. Há de se deixar assente, 

contudo, que tal perspectiva não é inovadora por si mesma, uma vez que ela é o 

ponto fundamental de toda a defesa teológica de Søren Kierkegaard (2003, p. 47), 

espalhada por vários de seus trabalhos e em suas obras, tanto as publicadas em 

                                                                                                                                                                                     
formas lógicas, daí a questão não poder ser tratada do mesmo modo que Hegel (1993, p. 72) conduz 
a sua Ciência da Lógica. 
32

 Por vezes, Kierkegaard ao usar o termo “filosofia” quer representar a noção de “filosofia 
especulativa” (POJMAN, 1999, p. 66). Nesse compasso, defender que a vivência do cristianismo é 
maior que a filosofia se compraz no entendimento que o comprometimento e a paixão professada 
pelo cristão suplantam qualquer abstração metafísica que a especulação filosófica seja capaz de 
engendrar sistematicamente.  
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seu nome, quanto àquelas que foram assinadas metaforicamente por seus 

pseudônimos. Em ambos os casos a defesa da superioridade do cristianismo sobre 

a filosofia é evidente, tanto ele próprio quanto os seus personagens defendem esse 

entendimento. 

A seção em desenvolvimento tem o objetivo principal de apresentar a crítica 

kierkegaardiana à metafísica hegeliana, a qual se estabelece filosoficamente através 

de conceitos e sistemas tentando ter um caráter universal e totalizante (PÉREZ-

ÁLVAREZ, 2009, p. 179). Esses apontamentos hegelianos serão contrapostos aos 

argumentos subjetivistas de Kierkegaard, os quais depreendem que a verdade está 

dada relativisticamente na realidade, e que há outras formas de descrevê-la sem 

que se recorra aos conceitos metafísicos utilizados por Hegel. Kierkegaard (2010, p. 

313) coloca que a verdade não é maior que o belo ou o bom, mas a verdade, o belo 

e o bom pertencem essencialmente à existência de cada homem, e estão unidas 

num indivíduo existente não no seu pensamento, e, sim, em sua existência. Assim, 

não basta a colocação sistemática de Hegel que o conceito do Absoluto agrega, 

teoricamente, a existência do homem, pelo contrário, como Kierkegaard coloca, ela 

precisa ser separada do “puro pensamento abstrato” para que possa ser vista com a 

sua verdadeira expressividade cotidiana naquilo que o homem é, escolhe e, de fato, 

vivencia. Essa é uma postura não-especulativa e antissistemática proposta por 

Kierkegaard em seus escritos, elevando sempre o caráter subjetivo da verdade 

construída na existência de cada homem, individualmente.  

Um dos conceitos fundamentais para Hegel, e que será atacado e criticado 

por Kierkegaard, é o de “Absoluto” (ou Espírito Absoluto). Por vezes, a noção de 

Absoluto em Hegel se confunde com a ideia tradicional de “Deus”. Todavia, não é o 

Deus transcendente do cristianismo ou das demais religiões monoteístas33 (SIMUŢ, 

2014, p. 226). O Absoluto para Hegel é a totalidade, a realidade como um todo 
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 Uma particularidade do judaísmo é que ele não contém a história de Deus (e esse é um dos 
motivos pelo qual o Deus dos hebreus não pode ser identificado com o Espírito Absoluto hegeliano, já 
que o Absoluto é o fim da história), e, sim, a história do povo de Deus (DORRIEN, 2015, p. 252). A 
narrativa bíblica dos judeus (antigo testamento) busca identificar a cultura do povo judeu no passar 
dos anos, e não uma configuração de Javé em seu contexto histórico, daí a total discrepância entre 
Ele e o Absoluto em termos filosóficos hegelianos.  
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unitário (LAYNTON, 2013, p, 178). Não há nenhuma personificação34 (identificação 

individualizada) do Absoluto para que ele seja filosoficamente comparável ao Deus 

cristão (TORRANCE, 1996, p. 119). O Absoluto é o pensamento que pensa a si 

mesmo, é a auto-consciência plena, é a definição suprema do que pode ser 

apreendido pelo pensamento sobre si mesmo e sobre as demais coisas.  

No contexto de como o Absoluto pensa a si mesmo, Hegel (1993, p. 559) 

enuncia que:  

 

O Absoluto é o único objeto e conteúdo da filosofia. Portanto, ele contém 

em si toda determinação e sua essência consiste em voltar a si através de 

sua autodeterminação ou particularização, tem diferentes configurações, e a 

tarefa da filosofia é reconhecê-la.  

 

A centralidade do argumento hegeliano se firma numa defesa premente de que o 

Absoluto é o estágio último e derradeiro da evolução humana. Comparativamente, o 

nível de excelência cultural do homem europeu moderno corresponde ao seu 

postulado essencial de Absoluto, do mesmo modo que o próprio Hegel almeja ser o 

ponto máximo dessa evolução humana. Ele mesmo se coloca como educador da 

humanidade, do mesmo modo que equipara a cultura moderna europeia ao espírito 

absoluto.  

Esse argumento da equiparação do homem moderno ao ápice do espírito 

Absoluto é sustentado também por Jean Hyppolite (1971, p. 166) ao asseverar que a 

lógica de Hegel, como uma compreensão sistemática da filosofia, é mesmo a 

expressão do Absoluto, o ser absoluto enquanto aquele que é suscetível de ser dito, 

enquanto aquele que se diz. A autoreferência do Absoluto se afirma com mais 

pujança na própria modernidade, ao se ter em relevo o quanto o Absoluto se diz nas 

diversas filosofias que se sucederam na história humana, pondo-se como elemento 

ulterior de todas as transformações econômicas e sociais que se sucederam no 

percurso histórico do homem.  
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 Essa noção da não individualização do Absoluto em termos descritivos proposta por Hegel é algo 
fundamental no contexto geral da tese em andamento, esse é um dos pontos chaves para a 
compreensão, no quarto capítulo, do Dasein de Heidegger, na medida em que ele se aproxima e, 
também, se distancia “conceitualmente” do Absoluto hegeliano.  
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Todo o pensamento hegeliano converge na defesa do Absoluto, da mesma 

maneira que o puro ser tem como movimento dialético essencial o direcionamento 

do Absoluto. Hegel anseia pela união entre ser e pensamento, de forma identitária. 

O contexto em que se dá a identidade entre ser e pensamento é denominado, pelo 

próprio Hegel (1993, p. 60) de metafísica35. Nela, o pensamento e as determinações 

do pensamento não são algo que se colocam de uma forma diversa do objeto, isto 

porque elas constituem a sua essência. Dessa maneira, as coisas e o pensamento 

delas coincidem em si e por si, não obstante, o pensamento em suas determinações 

imanentes (sobre si mesmo) e a natureza verdadeira das coisas idealizam36 um só e 

mesmo conteúdo. 

Há de se deixar claro que o sistema hegeliano, em sua imensidão, é todo 

costurado por meio de conceitos (metafísicos) que dão a liga ao seu proceder 

dialético. A apresentação do conceito de Absoluto, por ora, serve aos propósitos 

restritos da tese em desenvolvimento, que se atém especificamente a delinear os 

contornos metafísicos do pensamento hegeliano. Certamente Hegel se vale de uma 

infinidade de outros conceitos, como o de ser, de nada, de devir, de identidade, de 

movimento, de categoria e até mesmo de dialética37 para arregimentar os elementos 
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 Em outra passagem, do mesmo texto, Hegel (1993, p. 107) ratifica que “a ciência lógica, que 
constitui a metafísica propriamente dita ou a filosofia especulativa”. Nesse excerto, ele equipara a 
lógica à ontologia. Dessa forma, o campo da ontologia refere-se à metafísica de modo geral, 
abarcando todo o discurso sobre o ente, ou doutrina do ente. A partir de tal enunciado, é possível 
traçar um paralelo explícito entre a sistematicidade do conceito de Absoluto em Hegel com o caráter 
metafísico pujante em seus escritos, elemento esse a ser frontalmente debatido e atacado por 
Kierkegaard. Hegel tenta equiparar a metafísica à filosofia (ou à lógica, em suas palavras), no 
entanto, o que se debate na tese é a concepção de metafísica não como filosofia, e, sim, como um 
estilo de pensamento baseado em sistemas e conceitos, exatamente como Hegel se vale em seu 
discurso filosófico. 
 
36

 Em termos abstratos, o conceito de Absoluto pode ser consignado como um idealismo por parte de 
Hegel. No entanto, como apresentará mais adiante Kierkegaard, no momento que esse conceito é 
dado e operado sistematicamente em prol de subtração da natureza divina (em termos cristãos) 
daquilo que é posto subjetivamente ao homem, o conceito de Absoluto emerge como um 
materialismo metafísico. 
37

 Quando se fala em dialética como um conceito hegeliano é imperioso destacar que há nele, de 
modo permanente, o caráter da circularidade (GARAUDY, 1970, p. 177). A circularidade é necessária 
para que Hegel justifique o modelo de desenvolvimento do seu sistema, para que ele retorne a si 
mesmo, sendo a sua própria prova. Se há uma totalidade final e completa do próprio sistema (como 
Hegel alega), pode-se partir de qualquer lugar (ou de qualquer ponto de vista argumentativo dentro 
do próprio sistema) para se chegar ao resultado do espírito Absoluto. A filosofia torna-se cíclica, pois 
retorna sempre para o Absoluto, o ápice de qualquer pensamento, pois ele é capaz de pensar a si 
mesmo e sobre si mesmo indefinidamente, a partir de qualquer ponto de partida que se tenha sobre 
ele mesmo. Deve-se fazer a breve ressalva que Kierkegaard aceita a dialética hegeliana, mas não 
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metafísicos de seu sistema, no entanto, seria deveras despiciendo atravessar ou 

pontuar especificamente todos eles, haja vista que o conceito centralizador do 

próprio sistema já foi por ora integrado ao contexto interpretativo que Kierkegaard 

toma como essencial para tecer as suas críticas de fundamento teológico. 

Nesse compasso, a defesa operada por Kierkegaard, consistente no 

argumento que o cristianismo é em seu cerne muito maior, mais influente, e, em 

certo grau apologético, mais capaz de predizer o futuro que a filosofia (ou a história 

da filosofia, por assim dizer). O argumento de Kierkegaard é um ataque (ou melhor, 

um contra-ataque) à filosofia hegeliana, e ao conteúdo por ela expresso que a 

filosofia é maior que o cristianismo. O materialismo hegeliano (HEGEL, 1988, p. 32), 

elemento de centralidade na “filosofia do absoluto”, alça a filosofia a um patamar de 

evolução histórica em que o cristianismo se torna desnecessário para o homem e 

para a sociedade como um todo. Segundo Hegel, o próprio Absoluto (e, portanto, os 

elementos filosoficamente intrínsecos a ele) superam o cristianismo e qualquer uma 

de suas reverberações na modernidade em que Hegel coloca as suas ponderações 

filosóficas.  

O Absoluto, além de representar o homem europeu moderno, confere a esse 

homem um status superior a todas as outras identificações teológicas existentes 

(VAN BAUMER, 1977, p. 371), pois, liberto das amarras do Cristianismo, o homem 

europeu moderno é a identificação mais clara do próprio Absoluto (TUTTLE, 1996, p. 

22). Nesse compasso, teleologicamente, o homem moderno possui a universalidade 

de ser o Absoluto, ele é o ápice da consciência e reflete sobre si mesmo de uma 

maneira que nenhuma outra civilização histórica foi capaz de conseguir. Toda a 

evolução histórica do homem há de culminar com o caráter universal e dialético 

esposado pela cultural do homem europeu moderno, na visão hegeliana dos fatos. 

Assim, o homem europeu moderno exibe uma capacidade de universalização e 

arregimenta tanto conhecimento que suas habilidades e características concentram 

a conceituação máxima de Absoluto hegeliano. 

                                                                                                                                                                                     
como um conceito, e sim como uma ferramenta metodológica, pois, caso ele a aceitasse como sendo 
um conceito, ficaria restrito a pensar apenas o sistema hegeliano dentro de suas próprias conclusões 
e de suas meras finalidades, tal como estabelecidas pelo próprio Hegel. 
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Hegel (1977, p. 126), para sustentar a superação do cristianismo pela 

filosofia, propõe o resgate da fundamentação estóica do homem sobre si mesmo 

como um elemento contra o dualismo da “Consciência Infeliz”. A Consciência Infeliz 

pode ser resumida como o estágio histórico identificado com o cristianismo, ou com 

o desenvolvimento do pensamento cristão ocidental. Nesse estágio, o homem 

reconhece-se a si mesmo de um modo cindindo entre o eu e ele mesmo (a 

diferenciação existente entre a sensibilidade própria e o modo como os outros 

percebem o mundo), não há uma plena correspondência entre o que ele é e o que 

ele representa sobre si mesmo. A Consciência Infeliz é um dos resultados possíveis 

da consciência-de-si-mesmo, ela é dual e contraditória38 ao mesmo tempo. Ela é 

dual porque projeta o homem em dois planos distintos, o plano terreno e o plano da 

eternidade. Ela é contraditória porque opõe os dois planos apresentados, como se 

eles não se interligassem ou como se fossem essencialmente distintos. A 

Consciência Infeliz coloca o plano extraterreno em patamar de superioridade à 

cotidianidade, e, ao mesmo tempo, considera-se eterna e autêntica em si mesma 

(HEGEL, 1977, p. 127). Assim, ela é reconhecida como a consciência de si mesma 

de um modo de ser “meramente contraditório”, em função da mencionada dualidade. 

Ou seja, ela corresponde a si mesma, no sentido de que o sujeito compreende a 

realidade que o cerca e capta as contingências e frivolidades da vida, mas se põe 

superior a si mesma, sendo por si mesma autêntica e disposta livremente no mundo 

sem se ater aos próprios objetos que ela reconhece e compreende.  

O esforço máximo de Hegel consiste em apontar a totalidade de seu sistema 

e assim atingir a coerência formalista de suas indicações filosóficas (BERTHOLD-

BOND, 1995, p. 18), esse aspecto é ressaltado quando se percebe o caráter 

especulativo com o qual a história é abordada (principalmente quando o seu fim é 

enunciado com a modernidade). Semelhantemente, Hegel aponta que no 

cristianismo não há unidade (em termos sistemáticos comparáveis a sua própria 

filosofia)39, ao contrário do que ele propõe haver no estoicismo. No estoicismo a 
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 Ela é dual porque se separa entre o “eu” do homem e a percepção externa sobre si mesmo 
(consciência-de-si). Ela é contraditória porque opõe aquilo que o eu representa e a própria 
representação que é feita externamente a ele (pela consciência-de-si). 
39

 A inexistência de unidade é ressaltada por Jean Hyppolite (1999, p. 211) quando ele aponta que a 
Consciência Infeliz (cristianismo) anseia ao mesmo tempo a vida e aquilo que supera a vida (noção 
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liberdade de si mesmo, para si mesmo, a qual não se replica nem se duplica (em um 

“além mundo”, como no cristianismo), é o ponto principal do resgate hegeliano desse 

classicismo grego. A liberdade, com base na fundamentação estóica feita por Hegel, 

seria encontrada na materialização do seu próprio sistema filosófico, sem a 

necessidade de nenhuma fundamentação que superasse o próprio sistema. A 

liberdade em si mesmo, para si mesmo, não se enquadraria como uma duplicação 

do eu (em dois planos de realidade, o terreno e o além-mundo, a característica 

marcante da dualidade própria da Consciência Infeliz), como Hegel aponta haver no 

cristianismo, e, por isso, seria uma forma materialmente mais condizente com o seu 

sistema filosófico.   

Hegel até reconhece que o sistema seja flexível para cada tipo de círculo de 

cultura a ser encontrado40, em cada época histórica por assim dizer, no entanto, o 

sistema sempre será completo em cada uma dessas descrições culturais da 

sociedade. Nesse compasso, Hegel se diferencia de Kant (2008, p. 83), seu 

predecessor em termos de descrições sistemáticas da filosofia41, por não depositar 

um sistema estanque em seu esquadro teórico, uma vez que cada representação 

societária será capaz de produzir um espírito próprio de seu tempo, ou seja, legará 

marcas próprias de sua cultura e de seus costumes, algo que lhe caracteriza e a 

identifica, como um demarcador próprio de sua cultura e de seu tempo. Algo que 

Kant, como já mencionado, considerava estático, demarcado pela noção de 

temporalidade (ou até mesmo pela sua ausência, que faria que uma das variantes – 

o tempo – fosse constante, ocasionando a sua permanência de modo indefinido), e 

que abstratamente serviria como modelo teórico e universal para todos os demais 

momentos históricos posteriores da humanidade.  

                                                                                                                                                                                     
de liberdade), mas que não consegue encontrar em si a verdade e a reflexão da vida. Daí surgir a 
questão de que o cristianismo até almeja encontrar unidade, mas falha em tal tentativa. 
40

 Argumentar a flexibilidade de cada círculo de cultura, tal como Hegel reconhece, significa dizer que 
há uma variabilidade de acordo com o contexto cultural em função do tempo histórico em que a 
análise é efetuada, afinal o transcurso histórico é algo importante na sua linha de raciocínio. Cada 
tempo histórico específico possui um contexto cultural específico, e o ápice de todos eles, para Hegel, 
como já indicado repetidas vezes, é o contexto cultural do homem europeu moderno. 
41

 Há certa discussão filosófica em torno do entendimento se Kant possui ou não um sistema 
filosófico propriamente dito, ou se há uma possibilidade de entender a sua filosofia de modo 
compartimentalizado. Partindo da premissa de que há certa complementaridade entre “as três 
críticas”, aceita-se o entendimento que há um sistema kantiano (DARRIGOL, 2014, p. 343) a ser 
usado como exemplo na construção do argumento em relevo, ainda que essa não seja uma posição 
unânime entre os kantianos. 
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No entanto, diferentemente do que ambos pontuam, e será diuturnamente 

desenvolvido no presente trabalho, não há um sistema próprio de cada período 

histórico, nem de maneira estática, como de acordo com assertivas kantianas 

(BALFOUR, 2002, p. 221), nem de maneira flexível (como arregimenta Hegel), para 

explicar os elementos históricos e culturais de cada sociedade e para definir ou 

estruturar seus modos de vida e de convivência, essa será a variabilidade 

relativística a ser pontuada a cada passo de desenvolvimento teórico oferecido. 

Sem recair em nenhuma sorte de anacronismo, mas com o fito de ilustrar 

melhor a modelagem que Hegel pretende dar à Consciência Infeliz e sua recepção 

na modernidade é importante indicar o posicionamento do pensamento dominante 

sobre Deus no contexto filosófico. Os filósofos não acreditam em Deus (ou deuses), 

tanto quanto os poderosos o acham conveniente, para se fazer uma breve remissão 

A República de Platão (1993, p. 88), de modo que para a grande massa da 

comunidade, a crença ou a descrença em Deus (ou nos deuses) dependerá ou 

estará sujeita ao modo como ela está organizada a interligar o homem com o divino. 

É correto indicar que os filósofos (ao menos em sua grande maioria, ressalte-se), em 

virtude do seu alto grau de intelectualidade, manifestarão a sua relação com o divino 

sem ter a crença nos deuses ou em Deus de modo explícito ou pouco refinado 

através de uma manifestação religiosa popular. 

Retornando ao ponto da discussão relacionado à duplicação da realidade 

operada pelo cristianismo, destaque-se que ela configura a divisão entre duas 

espécies de indivíduos, a dos senhores e dos escravos. Essa é uma temática 

amplamente abordada por alguns pensadores que trilharam o caminho da dialética 

hegeliana (JONES, 2012, p. 60), especificamente Marx, na perspectiva política (na 

qual há uma divisão entre classes: proletários e burgueses) e Nietzsche, na 

perspectiva metafísica (ou estética, por assim dizer, modelos de vida do cientista, do 

asceta e do artista).  

A dialética do senhor e do escravo é o modelo filosófico que Hegel utiliza 

para explicar como o cristianismo ainda está preso em sua própria cisão (dual) e não 

atingiu o nível de excelência do Espírito Absoluto (NOVAK, 1989, p. 175). A dialética 

do senhor e do escravo possui uma amplitude bem mais ampla, pois, em última 

instância, almeja fornecer uma explicação de como a filosofia pode se fundamentar 
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como o epicentro da razão humana, o ápice do Espírito Absoluto (ROSS, 2006, p. 

81). No entanto, para os propósitos da presente tese, a simples explicação de como 

o movimento dialético da consciência-em-si explica o cristianismo como sendo a 

Consciência Infeliz já é o suficiente para alcançar o intento básico da pesquisa em 

desenvolvimento. 

Impende destacar que na dialética do senhor e do escravo, resumidamente, 

o mestre falha em se relacionar conativamente42 com o escravo (DISLEY, 2015, p. 

140). As suas relações continuam de modo cognitivo e ainda assim nenhuma 

cognição acontece, afinal, o mestre não consegue ver a si mesmo como um sujeito 

na relação com o outro (no caso, com o escravo). O mestre apenas vê o escravo 

como uma coisa que é intermediária entre ele e o mundo. Por causa dessa forma de 

mediação entre ele e o mundo, por meio do escravo visto como coisa, o mestre se 

isola do mundo (CRITES, 1998, p. 322). Essa dinâmica se dá porque o escravo é 

usado para preencher o desejo do mestre, e por ele percebido meramente como um 

objeto. O senhor é uma potência acima desse ser (do escravo), ora esse ser é a 

potência que está sobre o outro, logo, o senhor tem esse outro debaixo de si, sob 

dominação (HEGEL, 1977, p. 130). A tônica da dinâmica entre o senhor e o escravo 

é de dominação, e se expressa pela sua capacidade de se sobrepor ao outro, de 

modo incessante e sem obstrução. 

Ainda que o senhor venha a reconhecer, em termos de percepção e 

cognição que o escravo é relevantemente similar e, portanto, um objeto do mesmo 

tipo que ele mesmo – afinal, o próprio senhor introduziu o escravo entre ele e a coisa 

(HEGEL, 1977, p. 131), essa dinâmica falha ao tentar alcançar o verdadeiro 

reconhecimento que só pode ser realizado em termos de desejo de algo que, ainda 

que conflitivo43, deva ser ultimado em sua reconciliação (KAIN, 2012, p. 150). Essa 
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 Termo derivado do latim conatus (SPINOZA, 2001, p. 59). Representa o impulso “instintivo” 
direcionado para o relacionamento estabelecido entre o senhor e o escravo. Opõe-se, 
conceitualmente, ao modo cognitivo de relacionamento eventualmente estabelecido entre as partes 
estudadas. 
 
43

 O enquadramento materialista de Hegel é depreendido da noção de aumento do status ontológico 

do conatus segundo as preceituações de Spinoza (mencionadas na nota de rodapé anterior). A 

rejeição do sofrimento como aumento do conatus diferencia a posição de cada homem (senhor e 

escravo), ao passo que o aumento do seu conatus depende da satisfação de seus prazeres (e afetos 

que o engrandecem em contraposição à ojeriza ao sofrimento, que diminui o conatus). 
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conciliação deve ultrapassar o entendimento inicial do mestre que o escravo está 

disposto ao seu uso mediato com o mundo, que ele lhe serve como coisa mediatriz 

para o mundo (DISLEY, 2015, p. 141). Do escravo como ferramenta, o mestre 

percebe apenas sua própria identidade de senhor, essa identidade é demarcada em 

si mesma e não fornece nenhuma capacidade de desenvolvimento dialético 

(CRITES, 1998, p. 322). É a interação do escravo com o mundo que significa que o 

mestre não é dependente do mundo, e que sua interação pode ser operada de um 

modo não meramente redundante em si.  

O escravo também se relaciona com o senhor em termos de desejo e pode 

ver a si mesmo como um sujeito na relação com o outro (o senhor). O escravo 

reconhece que ele é dependente do mundo natural e pode reagir a esse contexto 

por meio do trabalho. O trabalho é uma atividade que não é feita em função dos 

desejos naturais do escravo, e, sim dos desejos do mestre (HEGEL, 1977, p. 132). 

Todavia, a dialética do senhor-escravo ainda há um sentido de liberdade atingível na 

consciência escrava. Uma forma pura que não pode se tornar essência, 

obstinadamente em que se expandir para além do singular.  

A dialética de senhor e do escravo desemboca diretamente na questão da 

Consciência Infeliz (HEGEL, 1977, p. 134). Isso ocorre quando Hegel indica que 

para a consciência-de-si independente, sua essência é somente pura abstração do 

Eu. Essa consciência de si se reparte, dualisticamente, na sua projeção de senhor 

ou na sua projeção de escravo, daí a duplicação do Eu operar ostensivamente na 

formação da Consciência Infeliz desde a sua gênese (KAINZ, 1988, p. 102).  Essa 

gênese formativa é o gancho necessário para que se opere a discussão da 

Consciência Infeliz como elemento de operação inicial do cristianismo, a sua 

formação infeliz precisa ser discutida sob a luz dos conceitos hegelianos para que 

                                                                                                                                                                                     
Diferentemente, Kierkegaard (1955, p. 127) pontua que a compaixão é o elemento cristão que 

engrandece culturalmente a convivência “autêntica” do homem. O elemento compassivo de se 

colocar no lugar do outro e reconhecer o sofrimento do outro (e, ao mesmo tempo, o sofrimento de 

Cristo como modelo de subjetividade a ser seguido) é o que engrandece o desenvolvimento 

culturalista da convivência humana. É a compaixão que possibilita aberturas existenciais com outros 

homens, adicionando-lhe dimensões ontológicas previamente encobertas (DAVIES, 2001, p. 22). 

Assim, somente a partir de uma construção metafórica da interioridade (que se traduz na verdade da 

subjetividade, a ser mais adiante apreciada – seção 4.1.0) é que a compaixão pode ser posta como 

uma prática social materialmente presente na sociedade.  
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seja compreendida e encaixada na dialética do senhor e escravo, por ora 

escrutinada para um melhor entendimento acerca do tema posto. 

A negação da duplicação do homem no além (a duplicação da realidade que 

a “Consciência Infeliz”44) opera como prevalente em sua eternidade, e reconhece a 

cognição e a atividade do homem tal qual uma dádiva advinda passiva e 

exclusivamente da exterioridade divina (FOSTER, 1998, p. 324). A duplicação da 

realidade se opera de maneira contraditória, como o próprio Hegel (1977, p. 105) já 

havia advertido, porque conduz ao desprezo do materialismo contido na 

necessidade de se ater à única realidade passível de entendimento, aquela 

realidade que a liberdade estóica é suficientemente livre para descobrir, conhecer e 

nela empreender. O cristianismo, portanto, é limitado por uma atividade ilusória que 

ele produz a si mesmo e que incute nos homens de maneira dispersa, a realidade 

duplicada, que ele mesmo duplica para se contradizer não renega apenas a 

realidade material, como nega a si mesmo, também, a sua liberdade em todos os 

sentidos em que ela possa se apresentar (liberdade de agir e liberdade de se por no 

mundo como agente que pode agir.  

Todavia, há de se concluir a seção com o entendimento que nem todo o 

debate acerca do cristianismo e do estoicismo foi encerrado com o tratamento dado 

por Hegel ao tema, tampouco se encerrou com a oposição ofertada por Kierkegaard 

ao criticar a posição do materialismo sistemático hegeliano. Uma formulação 

posterior denominada “transteísmo”45 foi bastante singular ao tratar de ambos os 

temas, colocando uma posição teológica inovadora, principalmente por se 

diferenciar tanto da “ateologia” hegeliana quanto de um mero resgate estóico num 

sentido filosófico moderno aplicado ao cristianismo. Por causa de todos esses 

fatores, esse tema deverá ser abordado na subseção seguinte. 
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 Na configuração política da metafísica hegeliana, a duplicação da realidade é essencial para que 
haja a distinção entre mestre e escravo. A partir dessa conceituação que Marx, futuramente, colocará 
a divisão social do trabalho como um elemento fundamental para a luta de classes, tendo por gênese, 
a diferenciação entre burguesia e proletariado, em última instância, a Consciência Infeliz. 
45

 De forma propedêutica, pode-se indicar que ele é uma visão teológica da filosofia ou uma visão 
filosófica da teologia na qual os elementos teológicos ou religiosos podem ser professados, ou não, 
sem que os argumentos filosóficos sejam prejudicados ou maculados por tais conteúdos “não-
filosóficos”. 
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A defesa de Kierkegaard, resumida na frase de que o cristianismo é maior 

que a filosofia, não se esgota apenas na crítica ao modelo metafísico proposto por 

Hegel. Há muitos outros temas conexos a esse entendimento, como a noção de 

liberdade do homem e a definição dos estádios de vida para Kierkegaard que 

reforçam a sua defesa do cristianismo, e servem, de modo anexo, à desconstrução 

da metafísica hegeliana. Assim, tais temas terão que ser desenvolvidos ao longo 

dessa tese e aprofundados em seções e capítulos subsequentes. 

Por causa de todos esses elementos estóicos e cristãos que formam parte 

do embate teórico entre Hegel e Kierkegaard, faz-se necessário abrir uma seção 

específica para discutir o tratamento atualizado dado por Tillich a esse tópico 

filosoficamente relevante. Assim, faz se mister, também, tecer alguns comentários 

sobre a possibilidade de se assumir uma posição transteística e se essa viabilidade 

não teística e não ateia, em sua configuração social, corresponde, de alguma 

maneira, ao pensamento kierkegaardiano. 

 

2.2.0 Cristianismo, Sistematicidade e Vieses Políticos: Entre a Liberdade e o 

Materialismo 

 

Essa seção tem como intuito discutir as possíveis relações entre os vieses 

políticos do materialismo e do cristianismo no contexto da liberdade do homem. Para 

tanto, será dada a continuação do embate entre o cristianismo e a filosofia 

hegeliana, sob o entendimento de que a conceituação e a sistematicidade filosóficas 

são insuficientes para uma descrição da realidade, como defende Kierkegaard 

(2012, p. 44)46. Com base nesses elementos, o materialismo hegeliano será 

discutido e suas premissas políticas serão debatidas sob a ótica kierkegaardiana. Na 

presente seção também será feita uma breve digressão a respeito do hegelianismo 

de direita e de esquerda, buscando situar o entendimento de que o espectro do 
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 Kierkegaard chega a ser irônico e sarcástico ao equiparar o filósofo a um criado, a um escravo ou a 
Abraão (personagem bíblico), para ele pouco importa o nível de saber intelectual de cada um, 
principalmente pouco lhe importa se o filósofo, pretensamente, é um intelectual. Kierkegaard afirma 
que o que lhe importa é o “movimento” (dialético), individualizado na subjetividade de cada um,  
rejeitando, assim, os “aspectos externos”, próprios da filosofia (hegeliana), e do “espírito (Absoluto) 
“burguês”. 
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hegelianismo não depende, unicamente, do viés político do pensador para ser 

enquadrado como de direita ou de esquerda. Assim, será possível vislumbrar, por 

exemplo, que apesar de Kierkegaard não possuir um viés político de esquerda (ao 

menos não claramente exposto), em virtude de ele se valer da dialética hegeliana 

para desenvolver o seu pensamento, ele será enquadrado como um hegeliano de 

esquerda. O referido aprofundamento nesse tema é de grande importância não 

apenas para definir o espectro político kierkegaardiano, mas também para 

demonstrar como o seu argumento é construído dialeticamente sobre as bases do 

pensamento de Hegel. 

Há quem consiga enxergar na explanação do sistema hegeliano, dada por 

ele mesmo, algo diverso. Como pontua Lauer (1977, p. 129), a razão contida na 

lógica hegeliana conta a Hegel a priori47 o que a revelação cristã deve significar, tal 

como se já houvesse na própria explicação hegeliana uma premissa básica e chave 

que serve como elemento central de toda a interpretação de seu próprio sistema, 

ainda que dada antecipadamente. Em outras palavras, a razão deixa clara a tarefa 

de que (ao menos) parte do conteúdo da razão ainda consiste em meras 

representações e quais representações da fé já são (em si mesma) conceitos. Ainda 

que essa interpretação de Lauer conserve um sentido cristão que é passível de 

depreensão do texto hegeliano, embora não seja a interpretação mais consentânea 

com a perspectiva materialista de outros pensadores daquele momento histórico 

(Marx e Feuerbach, principalmente), ela não se coadunará com a visão 

kierkegaardiana a ser extensamente defendida no presente trabalho.  

A dissonância entre a proposição interpretativa de Lauer e a posição de 

Kierkegaard, consiste no entendimento que as assertivas de Lauer denotam que a 

doutrina cristã, que vê em Cristo a revelação máxima de Deus, dentro da 

perspectiva hegeliana, confere uma fundação sistemática a esse empreendimento 

filosófico. Kierkegaard (2011, p. 11), contrariamente a Lauer, não vê nenhuma 

conceituação própria em seu pensamento capaz de lhe conferir um enquadramento 

filosófico (nos moldes hegelianos). O cristianismo, reafirma Kierkegaard, é maior que 
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 Saliente-se que a priori é um conceito originalmente kantiano, mas foi mantido na tradução do 
referido trecho com o intuito de preservar o sentido original denotado por Lauer de que a 
representação da fé cristã, ainda que meramente metafórica, precede a noção racional tradicional. 
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a filosofia, não porque consiga descrever a realidade conceitualmente, mas porque 

mostra várias possibilidades de escolhas existenciais ao homem em sua relação 

com Deus. 

A fundamentação lógica do desenvolvimento sistemático da ideia de Deus é 

que se encontra em dissenso com visão existencialista de Kierkegaard, o qual 

rejeitará todas as visões sistemáticas e racionalistas (ou racional-sistemáticas, por 

assim dizer) de filosofia, de teologia e até mesmo de cristianismo, sendo esse último 

argumento o seu grande desentendimento e atrito com a organização religiosa 

institucional Luterana da Dinamarca (O’HARA, 2004, p. 7). Ainda que Kierkegaard 

não tenha uma visão política tão explícita quanto a de outros pensadores já citados 

nesse trabalho, o dissenso entre ele a Igreja dá a possibilidade de se pensar que ele 

tenha alguma vinculação com o espectro político da esquerda48, embora isso não 

seja algo explícito em seus escritos. 

Hegel não percebe, ou ao menos não denota, a estreita relação que existe 

entre a sistematicidade de seu pensamento e a necessidade de uma justificação 

objetiva (ou objetivista) da realidade. No entanto, a crítica aposta por Kierkegaard 

(2010, p. 122) a essa noção sistemática de compreender a filosofia, e, também, em 

certo sentido, a realidade histórica do cristianismo, aponta na direção desse 

entendimento advogado por todo o desenvolvimento da tese. Assim, a Consciência 

Infeliz tem o intento de se escapar das projeções da objetividade materialista de 

Hegel, para que se possa ter uma compreensão mais clara, e até aquele ponto, mais 

original, do que significa uma compreensão existencial do homem e da vida em 

geral. 

O dissenso entre as posições de Lauer (1977, p. 130) e Kierkegaard (2003, 

p. 56) fica mais claro quando o primeiro aponta que em nenhum sentido Hegel quer 

colocar a filosofia em um patamar mais elevado que o cristianismo, sendo a 

perspectiva filosófica meramente instrumental para a compreensão do cristianismo 

de uma melhor maneira, por assim dizer. Ele argumenta que não basta para o 
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 Não se está discutindo, por ora, se há (ou melhor, se havia) alguma vinculação política entre a 
Igreja da Dinamarca e movimentos políticos de direita, ou se Kierkegaard tinha alguma vinculação 
partidária ou algo do gênero. A proposta encetada na tese é fazer um enquadramento das ideias 
kierkegaardianas sob algum dos espectros políticos existentes, sejam ele de esquerda ou de direita, 
e, não necessariamente vinculá-lo a partidos, associações ou agremiações políticas. Assim, a 
apreciação do tema se torna mais teórica (filosófica) que histórica.  
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homem religioso ter a representação de Deus se ele não é capaz de pensar a Deus, 

especulativamente, tal como seu sistema filosófico é capaz de prover.  

A filosofia, tal como proposta por Hegel, visa complementar esse arcabouço 

teórico e ainda cheio de lacunas do cristianismo, para lhe dar a possibilidade de se 

satisfazer para além da mera representação de Deus. Tal processo somente se 

aperfeiçoaria e se completaria no momento que Deus também pudesse ser pensado 

pelo homem com as ferramentas lógicas da razão (MERKLINGER, 1993, p. 130). 

Assim, a religião, cristã que é o ápice da evolução histórica das religiões para o 

próprio Hegel, frise-se, seria completada no pensamento, sem cessar ou de 

qualquer outra forma deixar de ser religião, pois, somente no pensamento a finitude 

humana pode se elevar ao patamar da infinitude. Essa forma de se pensar a Deus 

converte-se em um verdadeiro dever (ou um décimo primeiro mandamento) do 

homem religioso (cristão) para Hegel, algo deveras significativo em sua perspectiva 

filosófico-teológica. 

A complementariedade ofertada por Lauer pode ser combatida de duas 

formas. A primeira opção é pelo viés estóico, apresentado pelo próprio Hegel, caso 

se almeje um resultado materialista (de viés histórico-dialético marxista, por 

exemplo). A segunda opção se afigura na perspectiva de Kierkegaard que consiste 

em negar a necessidade e o materialismo que é apresentado na complementação 

do cristianismo pela filosofia. Optando-se pela segunda opção, observa-se que a 

crítica à sistemática proposta por Kierkegaard almeja justamente se livrar da 

necessidade de se ter uma realidade no além-vida cristão como algo absorto em 

proposições teóricas e de cunho “ideal”, ainda que calcadas numa pretensa lógica 

hegeliana. Ele rejeita essa conclusão do conteúdo hegeliano a partir do 

aprofundamento na dialética de Hegel.  

A necessidade de se atrelar a compreensão de Deus ao pensamento é algo 

que Kierkegaard rejeita pela própria natureza de se conhecer a Deus como verdade, 

a qual não pode, em nenhum caso, ser dada objetivamente. Dessa maneira, 

dialética, em que Deus se opõe a objetividade das coisas, o resultado sintético 

alcançado por Kierkegaard (2010, p. 134), e defendido em várias ocasiões, é que a 

verdade do cristão não está dada nas coisas do mundo, afinal, em última instância, o 

cristão não deve nem sequer se conformar com o mundo, tampouco encontrar a 
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verdade de Deus inscrita nele. Nesse quesito, Kierkegaard faz um resgate da 

doutrina agostiniana sob uma tripla visão: a condição de inocência do homem, a da 

escravidão do pecado e a regeneração do homem pelo cristianismo 

(MALANTSCHUK, 2015, p. 144). Tal como Agostinho se opunha a Pelágio, 

Kierkegaard se opõe a Hegel, de modo bastante similar, tanto que a posição 

hegeliana revela certo otimismo pelagiano49 com relação a visão que se tem do 

homem, e de todas as suas capacidades. 

Desse modo, as ponderações hegelianas sistemáticas e materiais se 

apresentam totalmente destoantes com aquilo que é encontrado na experiência 

existencial (transcurso da vida) de cada homem, que não compreende Deus no 

pensamento, e nem consegue entendê-lo segundo estratagemas lógicos racionais, 

que se valham, ainda que instrumentalmente, da formalização filosófica para obtê-lo. 

Dito de uma maneira mais simples, o homem comum não consegue apreender o 

Absoluto por meio da sistemática hegeliana porque o conceito central dessa 

dinâmica (o próprio Absoluto) lhe é estranho em sua lida cotidiana. 

 Existe uma corrente50 interpretativa da filosofia hegeliana que traduz o 

entendimento de Hegel acerca do Absoluto em termos estruturais de uma verdadeira 

filosofia da religião, a qual baseia seus elementos racionais para explicar 

teologicamente a realidade, e outras categorias ontológicas, tais como o ser, nada, 

conceitos e ideias. A religião, segundo essa compreensão hegeliana, deixa de ser 

apenas um acessório interpretativo da religião cristã, como era para Tomás de 

Aquino, por exemplo, e passa assumir um papel central e de destaque no 

pensamento e na cultura moderna (ROCKER, 1992 , p.35). Semelhantemente, essa 

corrente também segue os pressupostos históricos hegelianos, ela sacramenta a 

ideia de Hegel que há uma hierarquização gradativa das religiões, de modo que, 
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 O pelagianismo é a doutrina teológica (heresia) que nega a existência do pecado original contido 
no livro de Gênesis, da Bíblia. Por causa dessa negação do pecado original, o pelagianismo rejeita a 
noção de “graça” divina, como sendo algo imerecido ao homem e mesmo assim concedido por Deus 
(KEECH, 2012, p. 30). Um dos grandes filósofos cristãos que se opuseram de modo veemente ao 
pelagianismo foi Santo Agostinho, tanto que a sua defesa da fé cristã é usualmente denominada 
como sendo anti-pelagiana.  
50

 Filiam-se a essa corrente autores como Stephen Rocker (1992, p.27), Peter Hodgson (2005, p. 55), 
James Yerkes (1978, p. 207) e Kathleen Dow Magnus (2001, p. 209), para se citar apenas alguns 
deles. Assim, há de se perceber que quantidade e a relevância dos autores elencados denota a força 
da corrente indicada. 
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mesmo que haja uma interpretação teológica da filosofia hegeliana colocando ela 

mesmo como mais uma religião, o cristianismo é dispensado em tal estruturação 

hierárquica, sendo ele inferior à própria filosofia, como inicialmente postula Hegel. 

Com uma crítica direcionada à hierarquização religiosa da filosofia da 

religião hegeliana, G. K. Chesterton (2010, p. 262) indica que é mais fácil dizer que 

os filósofos são mais racionais que os sacerdotes, ainda que os primeiros não sejam 

tão populares quanto os últimos. Os sacerdotes são mais populares porque são eles 

que contam histórias ao povo, eles por meio dessas narrativas profetizam. Todavia, 

os filósofos (eminentemente Hegel – aquele que encabeçou a “ateologia 

materialista”), na visão de Chesterton (2010, p. 263), não entendem o conteúdo das 

histórias que adentraram o mundo com a história de Cristo e por isso não aceitam a 

escatologia cristã.  

O materialismo hegeliano conduz ao entendimento de que Deus inexiste e é 

desnecessário para os propósitos filosóficos da modernidade (AGAR, 2013, p. 110), 

nem sequer ele sendo mais posto em relevo como uma reminiscência histórica 

válida. O pensador dissonante posterior a Hegel, que se vale em grande medida de 

sua metodologia dialética, é justamente Kierkegaard (RUF, 2007, p. 65), 

denominado como um “hegeliano de esquerda”51, que rejeita os postulados e 

conteúdos do seu sistema filosófico, mas retém a dialética como método de estudo 

para as suas meditações e elucubrações teológicas.  

 

 

Sobre os hegelianos e seu enquadramento em hegelianos de esquerda ou 

de direita é de grande valia fazer uma breve digressão sobre o tema. O 

hegelianismo de direita ou de esquerda, a princípio, não expressa uma obrigatória 
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 Há de se deixar claro e assente ao que o termo utilizado “hegeliano de esquerda” representa. Ele 
não diz respeito, necessariamente, ao espectro político da obra do pensador. Enquadram-se como 
hegelianos de esquerda, além de Kierkegaard, Marx e Nietzsche. No entanto, além de Marx, os 
outros dois não são claramente identificados com o espectro político da esquerda, fazendo com que o 
presente termo não se adeque a defini-los. Certamente, ser um “hegeliano de esquerda” representa a 
inconformidade com as diretrizes da sistematicidade do pensamento hegeliano (o problema, portanto, 
reside nas conclusões do sistema de Hegel, e não propriamente em sistematizar a própria filosofia, 
como Marx faz), uma dissonância com o conteúdo apresentado por Hegel, algo que chega a ser mais 
patente e evidente em Kierkegaard mais até do que nos outros pensadores citados. No entanto, o 
objetivo fundamental da presente explanação consiste simplesmente em espargir uma interpretação 
política de tal terminologia por ora empregada. 
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direção política, ele surgiu, primeiramente, no debate envolvendo teologia e filosofia 

da religião, somente em um momento posterior que ele passou a ter um viés político 

propriamente dito (STEWART, 2003, p. 47). É possível que alguns pensadores 

colocados como hegelianos de esquerda expressem um entendimento voltado ao 

espectro político da direita, como, por exemplo, Kierkegaard e Nietzsche. Sendo 

também possível que um hegeliano de esquerda seja um pensador alinhado à 

esquerda política, como é o caso de Marx, aliás, foi ele quem tomou a guinada rumo 

ao espectro político à esquerda dentre os próprios hegelianos de esquerda 

(SINNERBRINK, 2014, p. 53). A classificação de todos esses pesadores como 

hegelianos de esquerda tem uma relação direta com uso que eles fazem da dialética 

hegeliana para desenvolver seus próprios pensamentos (TOEWS, 1980, p. 393), 

não sendo, portanto, um necessário indicativo de posicionamentos políticos ou 

partidários como o nome, à primeira vista, pode aparentar indicar.  

A divisão operada entre direita e esquerda no hegelianismo brota da tensão 

interna da visão de Hegel que o mundo social moderno é ambiguamente passível de 

reconciliação, a posição adotada pela direita hegeliana, e o posicionamento 

destoante que enuncia que o mundo precisa de uma reforma para ser mais bem 

adequado, assumido pela esquerda hegeliana (HARDIMON, 1994, p. 27). Essa 

oposição hegeliana clássica conduz a duas visões distintas. Uma defende que a 

reconciliação (ou seja, conclusão do próprio sistema) é prevalente e dispensa-se a 

sua reforma (hegelianismo de direita). A outra diz que o mundo social precisa de 

uma reforma e que não basta a mera reconciliação do espírito Absoluto na 

modernidade para que resolva todos os problemas sociais, essa é a base inicial do 

hegelianismo de esquerda, que se vale da dialética para propor a mencionada 

reforma.  

Em contraponto, há de se enunciar que os “hegelianos de direita”52 seriam 

aqueles que aceitam as determinações sistemáticas da metafísica hegeliana, mas 
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 Usualmente, os mais citados (TOEWS, 1980, p. 392) como hegelianos de direta são: Karl Frederich 
Göscher (1771-1861); Kasimir Conrad (1774-1861) e Georg Andreas Gabler (1786-1853). 
Adicionalmente, pode-se incluir Eduard Gans (1797-1839) como sendo um hegeliano de direita 
também (HOFFHEIMER, 1995, p. 113), a diferença é que os escritos de Gans, geralmente descritos 
como bastante conservadores, estão direcionados para uma apreciação jurídica do pensamento 
hegeliano, e não versa, prioritariamente, sobre metafísica ou religião, como os demais anteriormente 
citados.  
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que não se atém ao desenvolvimento filosófico (ou tentam superar as determinações 

sistemático-filosóficas) da dialética hegeliana. Os hegelianos de direita, 

diferentemente dos supramencionados hegelianos de esquerda, não desenvolveram 

nenhum pensamento de grande relevância para a história da filosofia como um todo 

(ROCKMORE, 1993, p. 142). Não há nenhum deles que tenha obtido um grande 

destaque ou tenha se firmado nos anais da história como um pensador relevante ou 

de algum destaque. Um dos poucos elementos filosóficos de destaque produzidos 

pela direita hegeliana é a acusação de os hegelianos de esquerda serem 

autoteístas53, pois o elemento divino na filosofia da religião seria apenas um produto 

inconsciente da fantasia e do poder de imaginação do próprio homem (STEWART, 

2009, p. 293). Em síntese, os hegelianos de direita defendem a situação e a 

conservação dos interesses sociais dentro do espectro político da direita e de acordo 

com o resultado sistemático da filosofia hegeliana. 

Em termos de pensamento filosófico, os hegelianos de direita estavam mais 

comprometidos na perpetuação da sistemática hegeliana, e, alguns deles, em tentar 

fazer uma condensação e um acordo entre o pensamento hegeliano com o 

cristianismo, do que, propriamente, desenvolver o pensamento de Hegel de uma 

forma adequada e inovadora para a época. Eles compreendiam que a filosofia de 

Hegel era fortemente compatível com os dogmas do cristianismo e até mesmo que 

ela representava o esforço mais adequado para tornar a fé cristã aceitável ao 

pensamento moderno com o escopo de justificá-lo a partir da razão (McENHILL; 

NEWLANDS, 2004, p. 116). Não obstante, por mais que houvesse hegelianos de 

esquerda que não tivessem um pensamento necessariamente orientado ao viés 

esquerdista, o mesmo não é válido para os hegelianos de direita, que em sua 

maioria, ainda que defendessem necessariamente um estatismo político, possuíam 

vinculações com a direita política em seus posicionamentos. É fácil indicar que todo 

pensador de direita hegeliano está no espectro político da direita (política), todavia, o 
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 Essa ponderação da direita hegeliana se contrapõe diametralmente ao entendimento de Feuerbach 
sobre a noção de religião objetivamente considerada por ele. Kierkegaard (1995, p.12) apesar de ser 
comumente atrelado ao hegelianismo de esquerda possui uma análise sobre o entendimento de 
Feuerbach bastante similar ao apresentado pela direita hegeliana, a grande diferença é que 
Kierkegaard aponta que esse autoteísmo (próprio do hegelianismo de esquerda) acaba por se 
transformar em uma espécie de “socratismo”, tal como se a o homem já estivesse em sua própria 
verdade, já que Deus ou o divino são quimeras ou ilusões humanas. 
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inverso não é necessariamente verdadeiro, não há uma reciprocidade lógica em tal 

reversão dos termos.  

 

 

Após a breve digressão para tratar das posições possíveis envolvendo a 

direita e a esquerda hegeliana, é necessário retomar o argumento principal do texto 

que reside na afirmação que o cristianismo é maior que a filosofia. Dando 

prosseguimento, mas sem fazer menção direta à hierarquização ou à semelhança 

da filosofia hegeliana a uma estruturação teológica, Kierkegaard depreende que o 

cristianismo é maior que a filosofia (MULLEN, 1995, p. 155).  Para Kierkegaard são 

os elementos da subjetividade, sumamente relacionados com a verdade, que 

traduzem, perfeitamente, a forma como o homem se expressa no mundo, relaciona-

se consigo mesmo, e, em última instância, também se relaciona com Deus.  

Partindo da premissa que o cristianismo é maior e mais relevante que a 

filosofia, os textos kierkegaardianos podem ser compreendidos em sua maior 

extensão e em sua maior profundidade. Essa é a lente hermenêutica e interpretativa 

que deve ser dada a tais trechos que serão adiante analisados, levando-se em conta 

que essa é a interpretação que se alinha com aquilo que o próprio Kierkegaard 

pensava. O pensamento exposto por Kierkegaard sobre o que é verdadeiro 

subjetivamente se coaduna de maneira com toda a bagagem histórica anti-

institucional de sua obra, na qual o cristianismo é sobrelevado em detrimento das 

instituições que o promovem, por exemplo. Tal aspecto torna ainda mais relevante à 

perspectiva de trabalho a ser defendida no texto em desenvolvimento. 

Um dos principais ataques feitos à filosofia hegeliana por Kierkegaard (1941, 

p. 110) consiste na indicação de que ela é especulativa54, o que a força a se afastar 

do indivíduo, de modo que a filosofia hegeliana não tem a capacidade de falar sobre 

temas relacionados às discussões kierkegaardianas mais aprofundadas, como o 
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 Por “especulativa” quer se sinalizar que a filosofia lança perguntas de ordem teórica sem nenhuma 
correspondência na vivência cotidiana do homem, daí a perspectiva de Kierkegaard ser tomada como 
“existencialista”, ela põe os questionamentos centrados na existência do homem, e não numa 
confabulação teórica no Absoluto hegeliano. Por existencialista, Kierkegaard quer deixar claro que o 
pensamento e o ser não são os construtores da verdade, é necessário separar a verdade desses dois 
outros elementos para que a existência seja algo vívido e real, e não uma mera especulação sobre o 
intelectualismo da verdade e da vida.  
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pecado, haja vista que a dialética do pecado (tomada na perspectiva de 

Kierkegaard, por ele mesmo) toma vias diametralmente opostas à da especulação 

(daí ele entender que o pecado não é simplesmente ignorância, por exemplo).  

Assim, a especulação em termos hegelianos desvia o foco de sua análise 

para a objetificação do materialismo, seu cerne principal, ao passo que a perspectiva 

kierkegaardiana possui outros pressupostos, a subjetividade é destacada e 

ressaltada constantemente, pois, somente nela a verdade pode ser encontrada. 

“Deus não nos é exterior” (KIERKEGAARD, 1941, p. 76) é um dos desdobramentos 

da verdade como subjetividade para Kierkegaard, de modo que apenas o 

cristianismo é capaz de dar o suporte necessário para a compreensão de Deus, de 

si mesmo e para a própria subjetividade, em termos não-especulativos, como 

adverte Kierkegaard. Somente o cristianismo é capaz de dar o mencionado suporte 

porque ele se caracteriza pela imitação do modelo de vida, paixão e sofrimento de 

Cristo, esse é o molde da existência verdadeira do verdadeiro cristão, o cristianismo 

não é uma religião teórica em que a verdade da existência se dá fora da 

subjetividade do homem, pelo contrário, ela é vivida a cada momento, a cada 

instante de sua trajetória.  

A identificação da objetividade filosófica com a pretensão totalizante dos 

sistemas filosóficos de sua época (ou seja, o sistema filosófico hegeliano) é uma das 

premissas inarredáveis do pensamento de Kierkegaard (1986, p. 85). Ele aponta que 

o Post-Scriptum55, é o ponto crítico de toda a sua empreitada antissistemática, a 

partir do qual, o “problema” da especulação é capaz de ser derrotado através da 

dialética socrática. Assim sendo, a tentativa metodológica de Hegel em se valer da 

dialética para colocar a filosofia acima do cristianismo, por meio da duplicação da 

realidade e de uma ambígua colocação da manifestação de Deus como um dos 

pilares da sua ideia totalizante de sistema (por meio da Consciência Infeliz) é 

apenas um constructo desviante de toda a possibilidade “autêntica” do homem, por 

assim dizer. 
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 Ressalte-se que o Post-Scriptum é uma das obras mais conhecidas e mais relevantes de 
Kierkegaard, principalmente pelo fato de ela ser uma das suas poucas obras que são estruturadas 
como um tratado filosófico propriamente dito, e não apenas como uma expressão poético-teológica 
ainda que seja assinada por um de seus vários personagens via pseudônimos. 



 

 

53 

 

Retornando a discussão da sistematicidade da metafísica hegeliana, há de 

se indicar que a condução dialética de Hegel esgota o sistema filosófico por ele 

proposto ao falhar em sua determinação objetivista da realidade, essa é a única 

conclusão a que se pode chegar em um sistema que enuncia o fim da História. O fim 

da História depreende que a filosofia é o ápice da evolução do pensamento humano 

e nada seria capaz de superá-la, mas, se ela deixou brechas, e tais lacunas 

precisaram ser repensadas ou reformuladas, certamente, o fim da História não 

acabou sendo a cultura exibida pelo homem europeu moderno e seu Espírito 

Absoluto, tal como propunha Hegel. A definição da realidade é posta segundo um 

critério de desdobramento dialético do desenvolvimento histórico, que culmina na 

substituição do cristianismo por um esquadro especulativo da realidade material. O 

resultado dessa substituição é concebido por Kierkegaard como um desvio da 

própria singularidade contida na perspectiva existencial, e a existência é colocada de 

modo prevalente diante de toda e qualquer ameaça de totalidade materialista. 

Assim, a oposição de Kierkegaard ao resultado da filosofia hegeliana é mais do que 

justificado, haja vista que ele propõe sempre a sobreposição do materialismo e da 

sistematicidade do seu pensamento sobre aquilo que pode ser compreendido como 

a verdadeira essência existencial de cada um, subjetivamente falando.  

Kierkegaard não titubeia em se opor a Hegel, porque “a experiência 

existencial não se permite ser ultrapassada pela especulação sistemático-filosófica” 

(ALMEIDA; VALLS, 2013, p. 90). A determinação hegeliana de uma vida 

materialmente estruturada na objetividade e na necessidade de se ater a tal 

pressuposto objetivo, tal qual uma mera redução do homem ao atributo biológico de 

se desenvolver segundo tais ditames, é um dos inimigos do desenvolvimento 

“autêntico” que constitui a própria existência do homem em sua diferenciação 

individual (den Enkelt). O desenvolvimento da interioridade (o qual depende, íntima e 

profundamente, do relacionamento de cada um com Deus), por meio das escolhas e 

das opções apresentadas unicamente a cada um é que faz do indivíduo posto na 

generalidade comum de um verdadeiro indivíduo por si mesmo, aquele indivíduo 

capaz de se assumir um modo de ser-si-mesmo, segundo os ditames de suas 

escolhas e de suas descontinuidades perante a vastidão de possibilidades que lhe 

são dadas. 
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A existência, por mais que seja considerada uma dádiva de Deus, não é por 

ele controlada aos mínimos detalhes na liberdade ética de cada um. Ou seja, o 

homem é livre, a liberdade do homem, contida em seu livre-arbítrio, como sendo um 

“voltar-se para si” é um dos elementos mais caros ao pensamento de Kierkegaard 

(2011, p. 118) como um todo. Nesse compasso, mais uma vez é posta em relevo a 

tensão dialética entre a dádiva da liberdade ofertada por Deus e atividade da 

liberdade em concreto do homem para ser, efetivamente, livre em suas escolhas 

(JOTHEN, 2014, p. 71). A liberdade é também dual, ela possui uma caracterização 

altamente individualizada56 (uma forma de libertas), dotada de um consentimento 

voluntário à graça (não basta que Deus conceda o perdão ao pecado original, é 

necessário que o homem reconheça a ocorrência desse pecado), e que toma a 

forma de uma ultrapassagem passional (somente a vivência apaixonada e o 

sofrimento verdadeiro, como Cristo experimentou, fazem o cristão pleno em sua 

interioridade), sendo, pois, responsável pelo próprio desenvolvimento subjetivo de tal 

liberdade. Existe, nessa forma dialética da liberdade do homem, tanto o poder de 

escolha livre (o liberum arbitrium57 – fundamentado na própria dádiva da existência 

conferida por Deus ao homem) quanto a verdadeira liberdade (libertas), as duas 

modalidades de liberdade apresentadas servem de elemento estrutural para o 

componente gerado pela perspectiva dialética kierkegaardiana. Percebe-se, no 

modo através do qual a questão da liberdade humana foi apresentada, que esse é 
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 Interessante denotar que, para Kierkegaard, a liberdade individual (traçada como uma superação 

do tédio, mais bem escrutinado no terceiro capítulo da tese) é algo positivo. A imersão do homem no 
tédio retira seu caráter individual, e a escapada de tal condição é um despertar. Nesse sentido, o 
posicionamento de Kierkegaard é oposto ao de Marx (WENDING, 2012, p. 46), a noção de liberação 
individual do despertar da condição do tédio diferencia-se totalmente da continua alienação proposta 
no horizonte de interpretação de Marx sobre esse tema. Esse ponto específico da interpretação 
kierkegaardiana da liberdade é algo que o coloca no espectro político distante da esquerda, ainda 
que sua interpretação do tédio e da liberdade seja procedido mediante os parâmetros da dialética 
hegeliana, reafirmando o entendimento que ele é um hegeliano de esquerda não vinculado à 
esquerda politicamente organizada (segundo as premissas marxistas ou marxianas). 
57

 O termo libertas serve para caracterizar a possibilidade da liberdade no plano prático das escolhas 
de cada indivíduo, assumindo, portanto, um viés ético mais prevalente. Já o termo liberum arbitrium, 
traduzido inicialmente por livre-arbítrio, denota a liberdade em termos mais amplos e irrestritos, de se 
pensar tudo aquilo que pode ser feito sem oposição ou restrição, independentemente do contexto em 
que se coloca a liberdade ou as circunstâncias em que ela é alçada para o homem. Para 
Kierkegaard, dialeticamente, ambas são postas e condensadas na possibilidade da dádiva da 
liberdade do homem, operada por Deus, e segundo a qual o homem escolhe aquilo que lhe é factível, 
operada pela própria atividade humana em exercício. 
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um tema da mais alta relevância para o trabalho em desenvolvimento porque a 

forma (livre ou não) como o homem se comporta, por meio de sua própria 

compreensão (do mundo), é da mais alta relevância para aquilo que se pode 

denominar como culturalismo, a formação da criação de um elemento coligado a 

liberdade de outros homens. 

A liberdade do homem não se encontra ligada a uma essência prevalente 

sobre suas escolhas, tal como se a punição com o lago de fogo e enxofre fosse algo 

que viesse a ser materializado na vida do homem terreno como que 

instantaneamente por decreto (tal como metaforicamente alude a Bíblia). A 

liberdade, em Kierkegaard, é uma condição formal para a escolha do homem, a qual 

é implementada por um conteúdo específico, e que a determina, selando a própria 

liberdade (SAGI, 2010, p. 122). Muito diferentemente disso, a perspectiva de o 

homem assumir e responder por suas escolhas se encontra no mesmo limiar em que 

existe a essência do homem, a qual não é posta em dúvida por Kierkegaard (2010, 

p. 161), afinal, ele aceita o entendimento de que há, efetivamente, uma essência do 

homem, a questão é que tal essência encontra-se do infinito da eternidade, e não 

lhe é prontamente acessível, e, tampouco instantaneamente determinante, como 

metaforicamente se admoestou no início do presente parágrafo.  

Consequentemente, dada essa aparente indeterminação essencial cabe ao 

homem, no limiar de suas próprias escolhas, construir aquilo que Hegel já havia 

determinado de modo materialmente prevalente em seu sistema filosófico. Tudo que 

é descrito na filosofia hegeliana como determinante das condições de vida do 

homem é revisado dialeticamente por Kierkegaard, que em uma perspectiva reversa 

depreende que a filosofia em momento algum foi capaz de superar o cristianismo. 

Aliás, o máximo que a totalização sistemática hegeliana foi capaz de operar, 

segundo o que Kierkegaard enuncia e repisa em vários momentos, é que a 

perspectiva de Hegel apenas remonta ao aprisionamento do homem naquilo que ele 

não é capaz de ultrapassar, a sua própria determinação e as suas escolhas, 

subjetivamente colocadas e por ele mesmo construídas. 

O espectro da liberdade delineada por Kierkegaard, por ser dialético em sua 

exposição, coloca em movimento a ação do homem (elemento existencial) e a 

dádiva da existência concedida por Deus (elemento ontológico-teológico), de modo 
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que ambas confluem para a formação da liberdade do homem em seu aspecto mais 

amplo e geral. Dessa forma, há de se compreender que o homem é livre em todos 

os estádios58 possíveis e pensáveis da vida e da existência humana (como se verá 

mais detidamente à frente, são três), sendo o homem livre no aspecto estético, ético 

e religioso, igualmente e sem nenhuma amarra a qualquer forma ou modulação de 

determinismo materialista. Assim sendo, não faria qualquer sentido, por exemplo, 

conceder liberdade estética ao homem para que ele possa perseguir (ou deixar de 

perseguir, igualmente) seus interesses, por mais infactíveis ou absurdos que sejam, 

ao passo de que eticamente ele não fosse igualmente livre para poder 

axiologicamente determinar seus próprios desígnios. 

Primeiramente, há de se dizer que a liberdade é concedida por Deus, ela 

não se encontra simplesmente disposta materialmente como algo a ser especulado 

naturalmente pela simples conformação cultural dos homens. Ela advém de uma 

íntima relação do homem consigo mesmo, e, consequentemente, do homem para 

com Deus (BERGMAN, 1991, p.37). Essa interioridade da dádiva da liberdade do 

homem, concedida por Deus, é um elemento ordenador em sua vida. O clima de 

permissividade irrestrita oferecido pelo materialismo hegeliano não oferece uma 

verdadeira liberdade, a verdadeira liberdade, em termos kierkegaardianos, diz 

respeito à capacidade inserida na subjetividade e que tem o papel de prevenir o que 

não se deve ser feito para que a liberdade não seja jogada fora. Assim, a liberdade é 

concedida por Deus, ofertada na subjetividade de cada um, para que a vida seja 

bem ordenada e estruturada. 

Secundariamente, há de se explanar que a liberdade é uma dádiva da 

existência, como já mencionado em momento pretérito. Há de se destacar que o 

sentido de dádiva, nesse caso, não diz respeito unicamente a uma questão de ser 

grato pela simples existência biológica de cada um (PATTINSON, 2012, p. 118). 

Assim, como o mencionado autor continua a argumentar sob o prisma 

kierkegaardiano, o homem é dependente de Deus pela dádiva de depender de 

Deus, existencialmente. A existência é aquilo que Deus concede aos homens e 
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 Sucintamente, em termos propedêuticos da terminologia de Kierkegaard, há de se dizer que os 
estádios da vida humana são os modos através dos quais o homem percorre a sua existência. São 
três estádios: o estético, o ético e o religioso, os quais serão pormenorizados o capítulo subsequente. 
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através do que a liberdade se aperfeiçoa na prática, mas depender de Deus, e 

subjetivamente estar em contato com ele, é tudo que os homens sempre 

necessitam. De modo que a liberdade é algo que percorre a existência, trilhando 

seus caminhos por lhe ser dela derivada, mas sempre com o objetivo de ter em 

Deus o seu guia subjetivo máximo.  

Por último, há de se destacar que a liberdade encontra-se intimamente 

relacionada, em sua origem, no fundamento de se ter a Deus como um elemento 

genético de tal possibilidade existencial concretamente ofertada ao homem 

(GABRIEL, 2010, p. 139), ou seja, sem Deus não há liberdade possível ao homem, 

sem o exemplo de Cristo, o Deus vivo, o homem não é livre para ser plenamente 

cristão na acepção mais “autêntica” do termo. No entanto, ainda que tal assertiva 

não possa ser posta em dúvida dentro do pensamento kierkegaardiano por lhe ser 

uma premissa inarredável, há de se ter em relevo que Deus não age 

“hegelianamente” ao ponto de reaver os desígnios de tal dádiva e passa a 

sobrepujar a existência humana com seus próprios destinos, escolhendo as 

possibilidades existenciais que são próprias do homem.  

Os planos de Deus, como exposto em Temor e Tremor (KIERKEGAARD, 

2012, p. 70), estão traçados desde o início dos tempos, e sua vontade é perene e 

em consentâneo com seus planos (salvação da humanidade, juízo final, e demais 

elementos escatológicos contidos nas sagradas escrituras cristãs), mas, mesmo 

assim, não são colocados como uma ordem moral superior. A qualidade de 

Indivíduo atribuída à existência autêntica do cristão59, faz com que ele se sobreleve 

sobre o geral, a ordem comum das coisas, e se ponha diante do paradoxo de se 

estar numa relação absoluta com o Absoluto60. Desse modo, a existência do 

Indivíduo se dá de modo livre e desacorrentado de qualquer amarra determinística e 
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 Ainda que Abraão seja um personagem próprio do Antigo Testamento, ele se adequa à 
conceituação de cristão na citada obra de Kierkegaard. A definição de “cristão” usada aqui diz mais 
respeito ao modo como o homem se comporta em seu estádio religioso que à época em que ele 
viveu. Assim, mesmo sendo uma figura bíblica anterior a Cristo, Abraão tem uma relação subjetiva 
autêntica com Deus, nos moldes cristãos. 
60

 Em paralelo, metaforicamente, e de modo axiológico, há um paralelo a ser feito entre o absoluto da 
ética e o Absoluto do estádio religioso (Deus), com o desespero e a ansiedade (BEABOUT, 1996, p. 
120), dois elementos fulcrais do pensamento kierkegaardiano. No entanto, a conexão entre a 
ansiedade e o desespero encontra-se colocado de modo escondido, ou sub-reptício, tal como se 
existisse, psicologicamente, nas ideias de Kierkegaard, uma conexão entre um condicionamento 
ambiental e uma responsabilidade pessoal, ainda que encobertas. 
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materialista que se poderia pensar em se supor, a partir do elemento da dádiva da 

existência, a qual serve somente para conferir ao homem a sua liberdade, jamais 

para retirar aquilo que ela própria concede plenamente. 

Todavia, é importante ser destacado que Kierkegaard (2010, p. 215), em seu 

aspecto declaradamente cristão, aponta que o que há de mais especial concedido 

ao homem é sua liberdade, a aquilo que advém dela, as suas escolhas. Se ele quer 

recuperá-la ou mantê-la, só há um caminho – no mesmo instante em total apoio dá-

la de volta a Deus a si mesmo com tudo isso, sempre tendo como cerne principal de 

toda a questão da existência a própria fé em Deus. Esse entendimento exposto por 

Kierkegaard, no entanto, é colocado por alguns estudiosos, vide Herbert M. Garelick 

(1965, p. 28), como algo contraditório quando comparado com o valor previamente 

atribuído pelo próprio Kierkegaard à existência e a liberdade. Na visão de Garelick, é 

inconciliável a possibilidade de liberdade plena do homem, em sua perspectiva mais 

própria e extensiva de liberdade, com a possível obediência para com a vontade 

divina, que, em última análise seria de que o homem fosse livre para poder escolher 

o que ele quisesse para si mesmo. 

Nesse compasso, Garelick argumenta que a contradição kierkegaardiana 

possui um viés totalmente anticristão em si mesmo e consiste em asseverar num 

primeiro momento que o homem é livre, e que tal possibilidade de liberdade é 

conferida por Deus, mas a liberdade é efetivamente construída pelo próprio homem, 

e depois asseverar que o homem só é totalmente livre quando é temente e 

obediente a Deus. Segundo o mencionado autor, a liberdade kierkegaardiana não 

está restrita mais a Deus, pois ele se desprende dela no momento que concede tal 

dádiva ao homem.  O caso é semelhante ao que acontece com Prometeu quando 

ele tem acesso ao fogo, em uma comparação bastante simplista e direta com a 

mitologia grega. A partir do momento que o homem é livre, ele não mais deve 

respeito algum a Deus, e tampouco deveria ser por qualquer circunstância material 

subjugado em uma situação posterior por um desígnio (pretensamente) divino, ou 

advindo de um plano superior de “existência”.  

Em que pese a relevância do argumento de Garelick, seu entendimento 

deve ser contraposto com o próprio pensamento kierkegaardiano. Há de se defender 

uma proposta hermenêutica kierkegaardiana textualmente mais forte, com uma 
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leitura mais próxima do que efetivamente foi escrito pelo autor, sem dispensar o que 

foi escrito por outros estudiosos que se debruçaram sobre mesmo tema. Em 

oposição à posição de Garelick, note-se que há uma possibilidade de se ter uma 

comunhão entre a liberdade plena em uma síntese dialética da ação humana e da 

dádiva divina, com a noção de obediência a Deus, encontrada de maneira bastante 

singular tanto em Temor e Tremor, quanto no Post-Scriptum (SAGI, 2000, p. 123). A 

viabilidade de tal consonância se dá efetivamente na noção kierkegaardiana de que 

a verdade é a subjetividade. Esse adágio tornado famoso quase que usualmente na 

cultura popular, advindo do Post-Scriptum, serve de fundamento ontológico para que 

a liberdade seja encontrada de forma plena na subjetividade. 

Partindo do pressuposto de que a verdade é a subjetividade, ou seja, 

considera-se correta a afirmação que a verdadeira liberdade do homem, diante de 

toda dialética da sua ação em compasso contraposto à dádiva de sua doação 

(ontologicamente concebida) ao gênero humano por Deus, é o retorno obediente ao 

próprio Deus (WIEBE, 1981, p. 90). A interioridade, e a subjetividade, por 

conseguinte, é o ambiente propício e unicamente adequado para que seja 

encontrada a liberdade humana em que o homem é totalmente livre, sua verdade é 

sempre pessoal.  

Na realidade efetiva (ou objetividade, descrita em termos mais 

filosoficamente acessíveis), não há qualquer elemento material que seja perene. 

Não há uma fundação da verdade subjetivamente construída em nenhum 

materialismo que seja válido de modo incessante e derradeiro, toda a verdade é 

construída de acordo com as experiências vividas pelo homem, é por meio de sua 

existência que sua essência se aperfeiçoa e se solidifica em sua interioridade.  

Nesse compasso, não há nada que seja verdadeiro na acepção mais clara 

de tal concepção de verdade ou de realidade, já que a verdade é encontrada 

subjetivamente, ainda que seja algo irredutível na totalidade do outro61 (DERRIDA, 
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 Essa passagem representa que mesmo que algo seja subjetivamente válido para o outro, e que 
haja uma certeza subjetiva (do outro) sobre tal aspecto de relevância ou de validade (acerca da 
verdade), outrossim, há de se entender que a verdade não se apresenta de modo total na 
externalidade. Ou seja, a verdade subjetivamente dada para alguém, ao se tornar algo perfeito e 
acabado, não se transmuta em uma verdade objetivamente observável pelo outro. Ela remanesce 
como verdade, mas apenas subjetivamente, o acesso ao outro, daquela verdade, não é instantâneo 
nem prevalente em sua “totalidade” objetiva.  
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1978, p. 111), seguindo o aspecto religioso para além das conceituações 

(hegelianas). Dito de outra maneira, não há nada, externo ao homem, que esteja 

integrado na realidade efetiva da objetividade mundana, que seja por si só 

verdadeiro. A verdade não tem como residir no materialismo externo à subjetividade 

de cada um, ela não pode ser construída externamente à própria subjetividade do 

homem e a partir da sua relação com o divino. A realidade externa pode ser 

desconstruída, socialmente, para que a relação subjetiva, interna, do sujeito, venha 

a emergir. 

O caráter subjetivo e não materialista da liberdade advoga em prol do 

argumento de Kierkegaard como sendo uma crítica ao sistema filosófico hegeliano 

(JORDAN; HOWARD-SNYDER, 1996, p. 58). A obediência a Deus encontrada na 

comunhão do homem com Deus em sua subjetividade é a forma mais verdadeira de 

liberdade, e, por decorrência, a maneira mais plena do homem exibir seus 

elementos mais concretos de existência como indivíduo. A plenitude da liberdade se 

concilia com a mais fervorosa fé e na mais pia obediência a Deus, sem que, contudo 

tenha que se abrir mão da própria dádiva da existência, e de seus desdobramentos 

existenciais de se poder escolher e de se poder decidir por aquilo que o homem 

queira ou almeje em sua vida mundana62.  

No estádio religioso da vida humana, na forma mais plena concebida por 

Kierkegaard, não há nenhuma contradição entre a fé e a liberdade, tal como se 

defendeu anteriormente. Aliás, haveria contradição, se de outra forma fosse indicado 

que o homem não precisasse ter fé em Deus, de modo absoluto, para que a plena 

liberdade fosse alcançada. Caso Deus fosse destituído da dialética da liberdade, 

nesse caso específico, não haveria qualquer liberdade ao homem, nem formal, nem 

especificamente falando. 

O conceito de uma liberdade totalmente apartada da fé (GARELICK, 1965, 

p. 29), está mais próximo de uma das facetas compreensíveis da liberdade tal como 

indicada pelo próprio Kierkegaard na obra O Conceito de Angústia (1991, p. 58). 
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 Há uma diferença clara, nessa abordagem, entre a possibilidade de escolha do homem, e a plena 
escolha subjetiva do homem em consonância com a vontade de Deus. O homem temente (a exemplo 
de Abraão) a Deus, subjetivamente pio, e que crê fervorosamente na sua liberdade em Deus, não 
depende de escolha materialmente variáveis, pois a própria realidade efetiva (ou realidade objetiva 
das coisas) é por si só variável e não exibe nenhum elemento perene de verdade ou de eternidade 
concreta em nenhuma manifestação de suas possibilidades. 
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Kierkegaard indica que a liberdade possui dois aspectos fundamentais, um doce e 

outro estonteante. O fruto estonteante é a angústia, o fruto doce é o gozo do agir. 

Assim, dialeticamente, Kierkegaard entende a liberdade como oposto à necessidade 

da lógica (PATIOS, 2014, p. 100). Ela se torna perfeita quando os homens tentam 

obter a experiência de si mesmos nos termos temporais da ação e da decisão, sem 

que haja uma construção epistemológica inserida em tais premissas63. Retomando a 

noção de liberdade sem fé de Garelick, observa-se que o caráter estonteante64 da 

liberdade é aprofundado no homem quando ele a experimenta egoisticamente na 

infinitude de suas possibilidades. Ou seja, a tontura da liberdade surge no momento 

em que não se vislumbra nenhum horizonte de eventos além das próprias 

possibilidades, como se Deus fosse retirado totalmente de tal previsibilidade das 

escolhas possíveis do homem. 

Kierkegaard (1991, p. 59) não faz o paralelo direto entre a tontura da 

liberdade (o modo existencial corresponde à angústia) e a ausência de Deus no 

horizonte de suas possibilidades, muito embora essa seja uma conexão plenamente 

possível de ser feita a partir de uma compreensão textual mais próxima, tal como é 

ofertado por Garelick. Garelick (1965, p. 30) se atém a uma das facetas da liberdade 

para sobrelevá-la ao status de prevalente, como se a compreensão mais correta a 

seu respeito pudesse dispensar uma contraposição dialética de termos (doçura e 

tontura – como Kierkegaard coloca em destaque). Assim, percebe-se que extirpar a 

liberdade de sua relação com Deus, como se a sua atuação se encerrasse 

plenamente logo após haver a benesse da dádiva da liberdade ao homem, restringe 

de maneira irreversível o elemento dialético empreendido por Kierkegaard em sua 

apresentação da liberdade humana. Essa tentativa de restrição é algo que não se 

encontra em nenhum trecho de uma obra sua, aliás, pelo contrário, o que se verifica 
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 Para Kierkegaard, a liberdade está atrelada aos domínios da ontologia e não da lógica (ELROD, 
1975, p. 62). A necessidade da lógica em sua visão diz respeito à atualização das possibilidades (o 
que desencadeia derivações epistemológicas, daquilo que se pode conhecer efetivamente), por outro 
lado, a liberdade está atrelada às possibilidades da existência, projetadas no horizonte do futuro, algo 
ainda não atualizado (em termos aristotélicos). Kierkegaard se distancia de Hegel por não ter uma 
epistemologia propriamente dita e direcionada a objetivo especulativo (POJMAN, 1999, p.169), afinal, 
ele não se debruça sobre uma existência congelada na atualidade. Seus questionamentos são 
direcionados para uma vívida liberdade do homem, que se altera e se constrói com o passar do 
tempo, e por isso mesmo se direciona para o futuro de suas próprias possibilidades.  
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 Do original em dinamarquês, Svimmel e Svimmelhed. Traduzido por tonto ou tontura, também 
utilizado no presente texto o termo “estonteante” para designar Svimmelhed. 
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em seus escritos é que a oposição dialética de termos (como doçura e tontura) é 

uma de suas ferramentas metodológicas indispensáveis e que apenas enriquece os 

seus argumentos. 

Mesmo com a faceta estonteante da liberdade, em que o homem descobre o 

infinito de possibilidades em si mesmo, Kierkegaard não postula a prevalência de um 

puro voluntarismo determinista. A negação de uma vontade humana irrestrita, dona 

de si e de todo o curso da história se solidifica no entendimento de que Kierkegaard 

não aceita o universalismo determinista de Hegel. As categorias hegelianas da 

lógica, da universalidade e da generalidade são inapropriadas para descrever a 

liberdade em Kierkegaard (PATIOS, 2014, p. 101). Assim, o ser si mesmo do homem 

(self) é identificado por Kierkegaard (2010 p. 65) como a contradição que opõe o 

universal no particular de cada um. Tal contradição é real e dialética, não apenas 

servindo como um elemento teórico e especulativo65 a fim de justificar o 

determinismo materialista da filosofia hegeliana. O homem depende da plenitude de 

liberdade do seu retorno subjetivo à verdade em Deus e não apenas de um 

descortinar niilista de suas possibilidades sem Deus, pois, se assim o fosse, não 

haveria uma liberdade (subjetivamente posta), e, sim uma dependência da vivência 

do homem a determinações objetivistas de ideais de vida (algo que o Absoluto 

hegeliano se propõe a ser, por exemplo).  

Possibilidade, sem Deus, para Kierkegaard (2010, p. 330), é algo 

impensável, é algo que não se realiza. A noção mais básica de possibilidade é algo 

gerado subjetivamente, que depende da interioridade de cada um (KIERKEGAARD, 

2011, p. 134). Sem Deus para que seja feita uma relação subjetiva com aquilo que 

se quer, não se estabelece nenhuma verdade, e, portanto, nenhuma possibilidade. 

Deus é o vetor das possibilidades, do mesmo modo que ele mesmo descortina todas 

elas para o homem (WELZ, 2008, p. 306). Por mais que o próprio homem queira, por 

si mesmo, ou por acreditar no materialismo do mundo, as possibilidades não lhe são 

externas, e nem advêm simplesmente da objetividade. 

                                                           
65

 Kierkegaard (2010, p. 65) zomba daqueles pensadores (em uma referência indireta a Hegel) que 
apresentam um pensamento especulativo, ele iguala-os aos “catadores de grilo” (grillefænger, no 
original). Essa passagem denota que Kierkegaard compreende que uma filosofia especulativa é 
diletante, alguém que constrói uma realidade distante e impalpável apenas para satisfazer 
estruturalmente conceitos pré-definidos e ordenados segundo essa disposição prévia.  
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Há de se concluir a presente seção rememorando que a defesa do 

materialismo por parte de Hegel serve como pano de fundo para que ele insira seu 

viés político em sua metafísica. Assim, o materialismo na análise kierkegaardiana é 

insuficiente para descrever a realidade (MAYBEE, 2009, p. 9), e tampouco serve 

como um elemento seguro para a compreensão da verdade do homem. A 

construção intimista da realidade subjetivamente dada é mais útil e mais adequada 

para compreender as situações vividas e experienciadas pelo homem que a mera 

descrição de sua externalidade, como o materialismo hegeliano oferece. 

Na seção subsequente, será necessário discutir alguns argumentos 

filosóficos, também existenciais, que se posicionam a favor de um viés niilista da 

liberdade humana, contrapondo-os com o pensamento kierkegaardiano, para que se 

possa chegar a um entendimento mais robusto acerca da liberdade em termos 

subjetivamente mais aprofundados. 

 

3.0.0 OS ESTÁDIOS DA VIDA HUMANA E A POSSIBILIDADE DA VIDA CRISTÃ 

RELIGIOSA 

 

Para que se possa compreender a totalidade da defesa de Kierkegaard do 

cristianismo em detrimento da posição filosófica hegeliana é necessário 

compreender o seu pensamento de um modo mais amplo, necessitando, assim, 

conhecer os três espectros ou estádios da vida humana que o pensador coloca 

como prevalentes: o estádio estético, o ético e o religioso. Há uma gradação em 

termos de aprofundamento (subjetivo) entre os três estádios descritos por 

Kierkegaard. A partir dessa compreensão já se tem a antecipação a que se chegará 

Kierkegaard em defesa do cristianismo: o estádio religioso é o ápice da vida 

humana.  

O estádio religioso exibe como a compreensão mais profunda de si mesmo, 

de Deus, e de Cristo se dá no estádio religioso. Ele é sinônimo de aprofundamento 

cristão, de compreensão de Deus, do modelo de Cristo vivido em sua plenitude e em 

sua perfeição. Não há operação de defesa em prol do cristianismo mais fervorosa 
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que a empreendida por Kierkegaard, para ele, não há vida autêntica possível sem 

Cristo, sem Deus e sem a noção de cristianismo por ele defendida. 

Assim sendo, ainda que o resultado da maior profundidade e da mais alta 

relevância conferida ao estádio religioso (ou o estádio da vida religiosa), há de se ter 

em conta que no espectro mais elementar a vida humana pode ser definida de 

acordo com o interesse e o seu contraponto, o não interesse. Definir o que é 

interessante e o que não é interessante é o que define, de maneira, bastante 

simplória, o estádio estético. Ainda que seja compreendido como o estágio mais 

elementar de definição da vida do homem, em sua complexidade mais comezinha e 

simplória, Kierkegaard se vale de tal estádio da maneira mais abrangente possível, 

uma vez que definir a atuação do homem de acordo com seu interesse ou 

desinteresse abarca uma miríade de possibilidades, das mais variadas possíveis.  

A filosofia, ou a busca do homem pela filosofia, colocando-a como algo 

interessante ou desinteressante, reside, portanto, no estádio estético da vida 

humana. Além da filosofia qualquer outra atividade ou pensamento que denote 

interesse ou desinteresse por parte daquele que age ou pensa, igualmente, estará 

equiparada ao elemento estético prevalente em tal empreitada. Desse modo, a vida 

de qualquer estudioso ou cientista, também será julgada segundo critérios estéticos 

por Kierkegaard. No entanto, há de se salientar, não apenas escolhas ou 

possibilidades nobres se enquadram no critério estético, haja vista que atividades 

simplórias e corriqueiras também se encontram inseridas na perspectiva estética, 

como, por exemplo, as atividades econômicas, culturais e esportivas, para se citar 

apenas uma pequena parcela do leque de possibilidades enquadrado por esse 

estádio em específico.  

De maneira a favorecer uma abordagem didática do presente capítulo, é de 

grande valia traçar um esboço de sua apresentação por seção. Ele se dividirá em 

duasseções, sendo que a terceira seção se subdividirá em duas. A primeira seção 

do capítulo (3.1.0) tratará do estádio estético em Kierkegaard, fornecendo uma breve 

conceituação, explorando a variabilidade de interesses do homem como fundamento 

existencial para a construção desse estádio.  

A seção seguinte (3.2.0) se dedica a uma abordagem das formas de 

transição entre os três estádios da vida humana em Kierkegaard: do estético para o 
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ético, do ético para o religioso e do estético para o religioso. Inicialmente, para que 

se possam ser discutidas as possibilidades de transição entre os estádios será feita 

uma breve conceituação de cada um, explorando, mais uma vez, o interesse no 

estádio estético, a normatividade no estádio ético, e o aprofundamento subjetivo e 

intimista do homem com Deus no estádio religioso. Ademais, será debatida a 

possibilidade de operacionalidade em conjunto entre os estádios, principalmente 

entre as voltas existenciais no estádio ético e estético, em concomitância. Essa 

seção será subdividida em duas subseções (3.2.1 e 3.2.2). A primeira subseção 

(3.2.1) tem como objetivo fazer uma pormenorização da coletividade normativa e o 

estádio ético da vida humana, resgatando os fundamentos kantianos da abordagem 

de Kierkegaard, buscando demonstrar a maior estabilidade desse estádio quando 

comparado ao estádio estético. A subseção seguinte (3.2.2) se dedica à abordagem 

do estádio religioso, dando ênfase ao momento crucial de transição denominado de 

salto de fé. Essa subseção analisa o salto de fé do ponto de vista qualitativo, 

demonstrando como ele vislumbra as possibilidades de aprofundamento subjetivo 

com Deus, dando uma maior solidez à noção de verdade subjetivamente construída 

no estádio religioso. 

 

3.1.0 O Estádio Estético para Kierkegaard 

 

Para uma melhor compreensão dos estádios da vida humana, é necessário 

trazer uma conceituação, ainda que mínima, sobre o estádio estético, apresentando 

como a categoria do interesse guia esse estádio e forma a sua compreensão. Há 

uma série de atividades e comportamentos humanos que se enquadram no estádio 

estético, tudo que possa ser gerido pela dialética do interesse e do desinteresse se 

coloca dentro do estádio estético. Por causa dessa grande amplitude, entende-se 

que o estádio estético é o modo de vida do homem que enquadra um maior número 

de possibilidades, não sendo possível sequer descrever todas as atividades 

humanas que podem ser colocadas no conjunto estético de atuação. 

De maneira bastante simples, exposta pelo próprio Kierkegaard (1955, p. 

35), “a estética em um homem é aquilo pelo qual esse homem é, imediatamente, o 
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que ele é, ele que vive na estética, pela estética, da estética e para a estética que há 

em si mesmo, vive esteticamente”. Dito de outra forma, a estética é aquilo que 

engloba o conjunto de atividades e de ações de interesse do homem, aquilo que ele 

é de maneira mais imediata, mais clara e mais sensível do ponto de vista mais 

aparente o possível em sua vida cotidiana. A estética, portanto, é esse 

conglomerado de enunciados da vida comum que fazem do homem aquilo que ele é, 

da maneira mais imediata, repisa o próprio Kierkegaard (1955, p. 32), pois a estética 

é aquilo do que se vive para o que se vive, ou seja, aquilo que provoca o interesse, 

aquilo que é capaz de manter o interesse, e, derradeiramente, aquilo também para o 

qual esse mesmo interesse se direciona, segundo as premissas mais elementares 

daquilo que o homem é, em seu imediatismo de interesses e de buscas triviais. 

O interesse mais primário e mais simples é o que guia o critério estético 

desse mencionado estádio da vida humana. A consecução de tal interesse é o fim 

último de tal perspectiva cotidiana da vida de cada homem. As escolhas de cada um 

sejam elas quais forem, segundo o seu interesse, é tão factível e aceitável quanto 

elas forem passíveis de realização, não há um critério válido nas escolhas. 

Kierkegaard (1955, p. 40) coloca que as escolhas, no estádio estético são sem 

critérios. No estádio estético há arbitrariedade na escolha pela escolha, sem que 

nenhum critério sirva de razão no ato de decidir (PIERCEY, 2009, p. 91). 

Semelhantemente, as escolhas não assumem um caráter moral, elas não são boas 

ou más por si mesmas, a liberdade de escolha é o fundamento para a própria 

escolha e por isso sua motivação se mantém inexplicável (KNAPPE, 2004, p. 96). 

Esse ponto é importante para designar a abrupta separação entre o estádio estético 

e os demais estádios contemplados na vida humana. Bem porque não há nenhuma 

distinção ética ou religiosa que se aprofunde ou se estenda para o nível do interesse 

de cada um em perseguir qualquer meta que seja, não há julgamento de interesses 

que se suplante dentro da ótica mais elementar da escolha.  

O esteta tem ojeriza ao que se pode tornar solidificado na realidade, por isso 

sua busca por interesses diversos para evitar o tédio é que centra sua busca no 

absoluto. Plantar a direção do seu prazer em uma coisa apenas, ou seja, centrar seu 

interesse, significa abdicar das demais possibilidades de escolha, algo que ele não 

quer, pois a indefinição de todos os interesses possíveis o atrai mais que um 
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interesse em específico. Ele evita encarnar-se no que é finito, e, assim, obter uma 

efetivação na realidade a ele dada pelas suas próprias escolhas (FARAGO, 2006, p. 

89). O instante é o ponto de aperfeiçoamento do esteta, em oposição dialética à 

eternidade (encontrada no estádio religioso, por exemplo). O problema é que o 

esteta não compreende que a cada escolha tem-se, por consequência, uma 

renúncia (MIDDLETON, p. 9). Por não compreender a noção de tempo (ou melhor, 

por não compreender a efetivação da realidade no finito de cada escolha), o esteta 

tem a percepção que todas as escolhas são válidas concomitantemente, e busca 

todas elas de modo irrefreável pelo prazer do ato de escolher, sem estar atento as 

consequências das renúncias pelas escolhas que não são feitas quando alguma 

escolha é feita.  

Na dinâmica da temporalidade kierkegaardiana há uma inserção recíproca 

entre o tempo e a eternidade. O tempo é a constante interrupção da eternidade, ao 

passo que a eternidade penetra o tempo em contraposição (dialeticamente falando). 

Dessa configuração de temporalidade, o ponto de junção entre o tempo e a 

eternidade ocorre quando o homem deve optar entre o finito e o infinito, a sempre 

presente oposição dialética da temporalidade. Fincar a escolha na realidade 

temporal é uma necessidade do homem em se decidir, decidir implica em escolher 

algo em detrimento de outra(s) possibilidade(s) qualquer (quaisquer), excluindo-a(s). 

No entanto, o esteta almeja procrastinar esse momento sem presentificá-lo, sem 

torna-lo efetivo no presente. É no "momento" que tempo e eternidade se encontram 

que a verdade eterna vem à lume para o homem em sua existência temporal 

(NYGREN, 1981, p. 107). Ele recusa o efetivo (do presente) para se embrenhar nas 

margens das possibilidades de seus próprios interesses. 

A diversificação dos interesses, sempre multifacetados e cada vez mais 

complexos e alterados em relação às escolhas anteriores é o objeto último de desejo 

do esteta. O esteta tem uma insaciável necessidade pela variedade (BERGMAN, 

1991, p. 53), essa assertiva resume bem a sua sanha pelo novo e pelo que lhe é 

(in)variavelmente desconhecido. A recusa do efetivo momento de uma única escolha 

(centramento do interesse) é que possibilita ao esteta continuar tendo múltiplas e 

(quase) infinitas possibilidades de ser aquilo que ele imagina sempre poder vir-a-ser. 
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O esteta se vê imerso no absoluto, pois considera que suas possibilidades, 

baseadas em seus interesses mais próprios, são sempre o horizonte de infinidade 

que o absoluto lhe pode prover. A paixão do esteta pelo absoluto poder de antever 

novas possibilidades esconde seu maior medo, sua maior fraqueza, que é o tédio de 

viver. O tédio desdenha dos remédios do espírito, busca incessantemente novas 

formas exóticas de distração e afunda na decadência, tornando-se devocional a 

procura de novos interesses (PODMORE, 2011, p. 55). Fugir do tédio é uma forma 

de abastecer a busca que o esteta possui por novos interesses, de modo incessante 

e cada vez mais amplo, por novos preenchimentos de seu vazio existencial. 

O vazio existencial é verificado no tédio em virtude de ele ser um locus 

fenomenológico66 em que se considera haver uma “despossessão subjetiva de si-

mesmo” (KANGAS, 2007, p. 62). No tédio o sujeito perde a posse de sua própria 

subjetividade, há uma negação de si-mesmo no instante para que os interesses 

possam se tornar absolutos nas possibilidades existentes. O sujeito abdica de si 

para que possa sempre experimentar novas formas de possibilidade, soltas no mar 

de efemeridade que ele julga ser absoluto.  

Através do tédio o sujeito é desconectado da posição de estar apto a se 

centrar em si mesmo, subjetivamente. Assim, o homem se encontra expelido em um 

processo no qual não pode se ordenar de acordo com inícios e fins em que ele 

mesmo se impõe, ele não é capaz de se projetar existencialmente. Ele encontra a si 

mesmo posto no tempo como vazio, o mero transcorrer de novas possibilidades não 

lhe traz nada de concreto ou autêntico. 

Fugir do tédio em busca do absoluto de possibilidades, ou perder-se na falta 

de subjetividade que o tédio oferece são duas opções pouco atrativas, 

existencialmente (ERIKSEN, 2000, p. 27). De um lado, perde-se o norte mais 

autêntico da subjetividade, em se ter um projeto de vida sólido e enquadrado em 

possibilidades concretas, que não representem somente partes momentâneas. Por 

outro lado, afunda-se na falta de subjetividade, no pleno vazio existencial de não se 

decidir, a habitualidade de se escapar para o prazer sensual desconectado em si 
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 Por “locus filosófico”, termo utilizado textualmente por Kangas, deve-se compreender o espaço de 
tempo em que ocorre a perda da subjetividade em prol da infinidade de interesses que vislumbram 
cada vez mais novas escolhas. 
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mesmo (McDONALD, 2009, p. 65). É o ponto mais profundo que se pode chegar da 

dispersão subjetiva no marasmo contínuo de não ter a posse de si mesmo. O tédio 

domina aquilo que não se pode decidir concretamente. 

Assim, do mesmo modo que se conter no tédio é uma opção 

existencialmente pobre ao homem, se lançar indefinidamente no absoluto de 

possibilidades e de novos interesses é como se lançar em mar aberto sem nenhuma 

forma de se salvaguardar. Ambas as escolhas tem implicações danosas à vida do 

homem. 

No entanto, há de se denotar que não se deve operar uma crucificação do 

estádio estético em Kierkegaard, como se ele fosse raiz de todo o mal da 

humanidade. Afinal, em última instância, o processo pela busca de novos interesses 

é o motor do desenvolvimento científico da humanidade, por exemplo, para se citar 

algumas das benesses do estádio estético. Ele serve como fio condutor da 

diversidade e da multiplicidade humana, ele é o que motiva o homem a inovar e a 

transformar a natureza e a si mesmo, de modo constante e contínuo. Sem o estádio 

estético, haveria apenas a repetição de interesses e a “mecanização”67 do mundo, 

como se ele fosse padronizado em suas formas e em suas manifestações humanas. 

Ademais, deve-se ter em conta que o estádio estético, na maioria dos casos, 

não some quando há a transição para o estádio ético por exemplo. A questão da 

permanência de elementos estéticos será discutida apropriadamente nas seções 

3.3.1 e 3.3.2, mas já servem como um indicativo que a prevalência do estádio 

estético é concomitante com outros estádios (ao menos com o ético essa assertiva é 

plena). Assim, o interesse do homem por coisas ou atividades não some ou 

desaparece simplesmente, como se ele deixasse de antever o absoluto em tais 

possibilidades. É possível que o homem centre seus interesses e os mantenha 

acondicionado de modo adequado, mesmo quando ele se guia a agir de acordo com 

os ditames do estádio ético, por exemplo. Não devendo, portanto, o estádio estético 

ser crucificado ou aniquilado como nocivo e danoso por si próprio ao ser humano. 
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 Por mecanização deve se compreender a identificação total e abstrata entre os seres humanos, 
como se eles fossem meros retratos de uma mesma máquina reprodutora da “humanidade“ de cada 
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Essa é a apresentação introdutória do estádio estético, no entanto, há um 

aprofundamento de viés político necessário a ser feito ao se tratar desse estádio. 

Kierkegaard coloca todos os interesses ou desinteresses humanos dentro desse 

estádio, sem reparti-los, necessariamente, em interesses políticos ou não. Dentro 

dessa perspectiva, qualquer engajamento ou atuação política pode ser vista como 

uma manifestação estética do homem. Todavia, a primeira vista, não é correto 

atrelar apenas o espectro político ao estádio estético humano. 

 

3.2.0 As Transições entre os Estádios da Vida Humana: Entre o Estético e o 

Ético e o Aprofundamento Subjetivo Religioso 

 

Além do estádio estético, há outras possibilidades existenciais para o 

homem, outros estádios que Kierkegaard aponta como essenciais na formação da 

humanidade. A seção a seguir tratará dos dois outros estádios da vida humana que 

ainda não foram abordados: o ético e o religioso. Para tanto será dado um breve 

enquadramento do estádio estético em sua correlação com os demais estádios, 

fazendo a relação de uma prevalência contínua entre dois ou mais estádios, de 

acordo com suas possibilidades. Ademais, será apresentado, com o 

aprofundamento devido, a conceituação do estádio ético e as suas disposições 

normativas de como o homem se comporta coletivamente; e a apresentação do 

estádio religioso e o complexo entendimento subjetivo entre o homem e Deus, com o 

intuito de construção da verdade. 

No estádio estético, dada a própria gama ampla e quase infindável de 

possibilidades, já levantadas anteriormente, o indivíduo em sua singularidade, deixa-

se levar por momentos e circunstâncias aleatórias de sua vida (ALMEIDA; VALLS, 

2007, p. 34). Assim, ele não se afigura capaz de ter uma determinação existencial 

de modo a se projetar radicalmente, com compromisso e determinação responsável 

por aquilo que meramente se interessa. Ele não possui, ainda nesse estádio, um 

projeto de vida estável e pré-definido. Não há um norteamento existencial que o 

direcione ou que condicionem suas ações e seus comportamentos. O esteta se guia 

pelo prazer gerado pelos interesses, sem se importar, atenciosamente, com as 
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consequências de seus prazeres, daí o indivíduo “deixar-se levar” pelas 

contingências da vida. 

A vida, no traçado do estádio estético, transcorre segundo critérios de 

efemeridade e acidentalidade, não havendo nada de perene em tais determinações, 

por mais que elas sejam existencialmente relevantes, não se solidificam no destino 

de cada homem. Desse modo, o indivíduo singular é apenas um inebriado 

prisioneiro de vários meios que se tornam disponíveis a ele, sejam tais meios 

financeiros, físicos ou próprios da juventude de cada um, daí não se perpetuam com 

outros critérios de maior relevância para outros estádios, como a noção de 

responsabilidade e continuidade.  

A noção de fugacidade do estético para Kierkegaard (1955, p. 82) é em 

grande parte, mais uma crítica ao sistema hegeliano. Como já destacado na seção 

precedente, o ponto mais incisivo na contraposição de Kierkegaard a Hegel é a 

questão de sua sistematicidade filosófica, e tal ponto remanesce mais uma vez 

colocado como uma crítica ao sistema hegeliano a partir do esteticismo 

kierkegaardiano (LIEHU, 1990, p. 72). A partir da absolutização do momento-

imediato do esteta, há uma incorporação do absoluto em termos de imanência, do 

mesmo modo que o indivíduo (em seus interesses) se encontra divinizado, na 

mesma medida que o Absoluto é reduzido à mera aleatoriedade contida no acidente, 

e em sua efemeridade momentânea.  

Na premissa estética básica que o momento é tudo, o Absoluto de Hegel 

perde sua força sistemática, ele não opera mais de modo prevalente, e sua 

suposição é meramente teórica e incipiente para os fins de totalidade sobre os quais 

ele se dedicava desde sua concepção conceitual. A escolha em forma de “eleição 

absoluta de si mesmo” chega ao limite do desespero68 (RUDD, 1997, p. 79). Esse é 

o limite máximo entre o estético e o ético, uma linha que distingue os dois estádios 

sem os colocar de modo operante em confrontação mortal, mas que dá possibilidade 

tanto à crítica ao hegelianismo. O mencionado limite prepara o pensamento de 

                                                           
68

 O desespero (Sygdom, no original dinamarquês) é um conceito bastante peculiar no conjunto da 
obra de Kierkegaard, sendo tratado em várias passagens diversas, nomeando até mesmo uma de 
suas obras principais, O Desespero Humano. No presente tratamento dos estádios da vida humana, 
o desespero assume o ponto máximo da queda do homem, em um sentido escatológico de queda e 
redenção que pode ser dado à vida humana através dos três estádios por ele pensados. 
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Kierkegaard, como um todo, a alçar novos entendimentos rumo a um projeto de vida 

mais robusto no estádio ético. O desespero opera um torpor na alma do homem, tal 

como se ele estivesse adormecido, necessitando de um caminho que o direcione ao 

outro estádio, o estádio ético. 

O esteta não ama nada, não ama nem a si mesmo, cada momento em 

apartado do tempo é tido e absorvido por ele tal qual o absoluto, e a aleatoriedade 

de momentos absolutizados faz com que ele se perca em seus próprios interesses, 

não sendo, assim, capaz, nem mesmo de amar a si mesmo. Cada totalidade (parcial 

de momentos) é eternizada pelo esteta, dada a imediatidade de cada eternidade por 

ele construída (ou compreendida, por assim dizer) há apenas a busca do prazer 

imediato (muito embora, Kierkegaard, em nenhum momento se valha do termo 

“hedonista” para caracterizar o esteta).  

Há uma total incompletude de satisfação de interesses, uma vez que eles 

são tão amplos e diversos, quase que infinitos. Por causa dessa variabilidade quase 

que incomensurável de interesses agrada mais ao apetite do esteta o leque de 

possibilidades do que a própria realização de cada interesse ou de cada prazer 

(GOUVÊA, 200, p. 211). Por causa dessa busca incessante, o esteta não se afigura 

capaz de formar um ideal de vida, um propósito, um verdadeiro projeto que sirva de 

guia que perdure mais do que um simples momento de sua vida. A efemeridade é o 

motor dessas múltiplas possibilidades de prazer e de buscas, a possibilidade é a 

forma mais adequada da busca, uma vez que ela não fecha em si mesma, nenhum 

ciclo ou nenhuma responsabilidade que perdure mais do que o próprio momento 

tomado por absoluto e nesse curto espaço de tempo, por si mesmo eternizado. A 

liberdade do esteta está condicionada apenas aos objetos que lhe provém satisfação 

imediata (SULLIVAN, 1978, p. 76). Assim, uma das imagens mais claramente 

trazidas ao pensamento a partir dessa descrição do esteta e de sua busca pelo 

prazer é o paradoxo, ele busca o eterno no que é ínfimo e efêmero, e julga encontrar 

o absoluto naquilo que em pouco tempo o desinteressa de modo mais perene e mais 

duradouro.  

O estádio estético como desenhado por Kierkegaard assume o caráter 

eminentemente anti-hegeliano, por ser antissistemático em sua apresentação 

imediata (CARLISLE, 2005, p. 53). O momento que concentra a atenção do esteta, o 
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seu perfazimento, a sua aleatoriedade e, principalmente, a sua efemeridade 

quebram toda a sistemática do Absoluto como proposto por Hegel, a sistematicidade 

hegeliana cai por terra diante dessa descrição do interesse primário do individuo, 

singularizado em tal premissa fundamental de que o momento descreve 

adequadamente tudo aquilo que é relevante, esteticamente falando. Ainda que o 

estádio em discussão não seja aquele no qual Kierkegaard deposita a sua mais 

elevada estima, haja vista que seu pensamento ainda se enraizará nos meandros do 

estádio ético e no estádio religioso, e mais adiante, na seção 4.1.0, será analisado 

também o conhecimento ético-religioso, o estádio estético já representa um grande 

dissenso com o hegelianismo. 

Assim, há de se deixar afirmado que o mencionado estádio possui a 

caracterização de ser guiado pelo interesse humano, na mais variada e ampla de 

suas manifestações, naquilo que ele possa ter de norte mais efêmero em sua 

delimitação prática, pois é a sua sensibilidade mais comezinha que direciona as 

ações do homem em tal busca. O direcionamento do indivíduo singular, nesse 

ponto, não se encontra posto em forma de uma projeção perene ou duradoura de 

sua existência, de modo que, mesmo que seja um estádio (ou um aspecto de 

vivência) deveras relevante no pensamento de Kierkegaard, ele é limitado em sua 

proposta e em seu alcance de continuidade para a vida e para o cotidiano de cada 

um.  

Não obstante, há de se entender que por mais aleatória e efêmera que seja 

a destinação e a vinculação ao estádio estético, não se pode asseverar, de nenhum 

modo, que ela esteja atrelada, em maior ou menos extensão, a uma diretriz política. 

Isso ocorre porque ela é uma variação existencial do interesse humano que não se 

perfectibiliza de modo idêntico para todos os indivíduos, e nem poderia ser de modo 

diverso, já que há tantos interesses e tantas variáveis para um mesmo interesse que 

essa questão não pode ser centralizada unicamente na questão política. 

 

3.2.1 O Estádio Ético e sua Relação com a Normatividade Coletiva 
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O outro estádio da vida humana destacado por Kierkegaard é denominado 

“estádio ético”, e ele pode ser resumido, de modo bastante simplório, apenas de 

forma introdutória para a presente explanação, como o estádio da vida humana 

valorado segundo preceitos de bom e de mau. Assim sendo, em uma breve 

dissociação do estádio estético, nessa forma de apresentação da vida humana, são 

levadas em consideração as ações humanas julgando-as segundo um critério de 

razoabilidade ancorado na premissa de que aquela determinada ação possa ser 

compreendida segundo critérios que a qualifiquem como algo bom, ou de outra 

forma, diametralmente oposta, algo mau. De maneira bastante simples e introdutória 

ao assunto, o estádio ético pode ser caracterizado como o estádio em que reside a 

escolha a si mesmo e a adequação do homem à lei e aos valores universais.  

A grande problemática na diferenciação não se dará entre o estádio ético e o 

estádio estético, e, sim, quando for necessário diferenciar o estádio ético do estádio 

religioso (a ser feito na próxima subseção), pois eles envolvem “conceitos” bastante 

complexos que em uma mera tradução simplória poderão indicar um mau uso ou 

uma interpretação equivocada de ambos, algo que pode gerar uma incompreensão 

completa de todo o pensamento de Kierkegaard. No entanto, esse será um 

problema a ser enfrentado mais adiante na presente tese, haja vista que, por ora, a 

diferenciação operada entre o estádio estético e o ético serve de maneira suficiente 

para os fins propostos, e para que esse último possa ser mais bem escrutinado a 

seguir. 

Diferentemente do estádio ético, o estádio religioso não é dotado de tantas 

possibilidades existenciais como aquele outro já definido. Essa é uma decorrência 

lógica da própria definição de cada um dos estádios mencionados, porque as formas 

de interesses são amplas e variadas, quase que inesgotáveis, ao se pensar que a 

criatividade humana é algo que se aperfeiçoa cada dia mais, e que está em 

constante inventividade e evolução. Ao passo que a noção ética do ser humano, que 

urge em diferenciar as suas ações em boas ou más, enquadra um perfil bem mais 

restrito de possibilidades existenciais, a definição do que é eticamente relevante, 

portanto, restringe-se em um leque bem menos amplo de opções e de escolhas para 

o homem, que deve lidar com tais escolhas e com as suas respectivas 

consequências. 
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A noção de consequência é a primeira indicação essencial a ser tratada no 

estádio ético, pois, diferentemente do mero interesse que caracteriza o estádio 

estético, é importante denotar que toda a responsabilidade humana que é atribuível 

ao estádio ético deriva do sentimento mais comezinho de consequência. Tal 

enquadramento ético não é possível no estádio estético, pois, tal como preceitua 

Kierkegaard, o mero interesse não gera uma definição de ele ser algo bom ou mau, 

intrinsecamente pela própria necessidade de o homem persegui-lo ou deixar de se 

importar com ele, algo que não se pode ser dito sobre o que é usualmente julgado 

bom ou mal, segundo os critérios eticamente estabelecidos em sociedade. Nesse 

sentido, por mais que os dois estádios (aliás, os três, pois, como se verá mais 

adiante, o estádio religioso também pode ser incluído em tal perspectiva) sejam 

culturalmente relevantes, eles se diferenciam pela sua própria atividade e 

consequências no âmago da sociedade, uma vez que do estádio estético não 

podem ser derivadas nenhuma das consequências de julgamento ético, por ora 

levantadas (critérios de ser algo bom ou de ser algo mau). 

Por mais que a definição de estádios, expressada constantemente na obra 

de Kierkegaard, dê uma noção de um circuito ou de uma fase, o próprio autor não 

nega que haja alguma forma de intersecção entre eles (muito embora, em algumas 

obras, como o Post-Scriptum bem ressalta, que haja uma distância abissal entre o 

estádio ético e o religioso, por exemplo, necessitando-se de um salto de fé para 

ultrapassar de um para o outro). É possível se indicar que estádio estético não é 

abolido pela ética, sendo por ele incorporado na cotidianidade, ou seja, o elemento 

estético permanece de forma relativa, no interior de cada escolha historicamente 

dada no seio da liberdade do indivíduo singular (ALMEIDA; VALLS, 2007, p. 36). A 

explanação da forma como é fornecida advoga em prol de uma relativização da 

estética, mas, ainda é capaz de manter uma definição do estádio ético como 

elemento centralizador da vida do indivíduo singular.  

Tomando-se por base que no estádio ético a personalidade está direcionada 

para si mesmo (e reverbera coletivamente a partir da obediência às leis e aos 

valores universais do círculo cultural em que o homem se insere), o estético (ou os 

interesses buscados como o fim último da predominância estética de cada um) é 

excluído (como determinante fluído e efêmero da sensibilidade do indivíduo). 
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Relativamente, ele continua a subsistir, mas não é mais definitivo no sentido mais 

próprio e último da existência, embora ainda continue a ter a sua interferência no 

cotidiano.  

Nesse sentido, é importante estabelecer como o estético continua a ser 

verificado em relação (ou em relativização) ao estádio ético. As escolhas mais 

simplórias e menos “desinteressadas” naquilo que centra o homem em si mesmo 

(eticamente) continuam a ser tomadas, mesmo quando um projeto existencialmente 

relevante é posto em atividade pelo homem. Ou seja, a mais esforçada tentativa de 

um indivíduo singular em se embrenhar no estádio ético, com todas as suas forças e 

os seus anseios, não lhe tiram a capacidade, e até a necessidade de distração, de 

ter interesses diversos que estarão ao lado do seu projeto mais extenso e mais 

relevante, existencialmente falando, que é o seu projeto de manutenção de uma vida 

eticamente escorreita e determinada por tais valores e premissas.  

Os modos de diversão e de interesses menos elevados continuarão a existir, 

em maior ou menos grau, dependendo de como cada um descobre a si mesmo e 

como traça o seu próprio projeto ético, mas tais elementos estéticos ainda 

subsistirão, e não serão simplesmente aniquilados pelo estádio ético, como se ele 

fosse uma lavagem avassaladora de tudo aquilo que não está direta ou 

intrinsecamente ligado à sua conformação mais própria e mais centrada do que é 

essencialmente bom (para o indivíduo e para os outros, também). Por mais que o 

elemento ético seja tido como absoluto na definição desse novo estádio da vida do 

homem ele não apaga ou zera as experiências esteticamente relevantes do 

passado, e tampouco obstaculiza de forma a inviabilizar totalmente qualquer 

manifestação estética de interesse no futuro.  

Defendendo esse argumento da possibilidade de coexistência entre os dois 

estádios (ético e estético), André Clair (1976, p. 217) considera que os estádios 

podem ser compreendidos como etapas individualizadas do transcurso existencial 

do homem, ou, concomitantemente, podem ser tidas como uma esfera autônoma da 

existência. De qualquer modo, o estádio possui uma natureza dual em sua 

disposição existencial. Mas não se configura uma dualidade contraditória em si 

mesmo, e sim, uma dualidade dialética fornecendo um dinamismo interno entre os 

dois estádios que corram em paralelo, como no caso, o estádio estético e o ético, de 
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modo a se adentrar no estádio ético sem carregar, histórica e dialeticamente, os 

aspectos positivos do estádio estético. A partir do paradoxo que ambas as 

perspectivas podem por em relevo, é possível a sua reunião (sintética) em benefício 

da subjetividade e daquilo que é construído pelo indivíduo singular igualmente a sua 

verdade em ambos os estádios postos em paralelo e não em mero confronto 

sistemático. 

Não é exagero argumentar que o estádio ético dominará as ações e as 

escolhas do indivíduo em seu melhor direcionamento, de forma global e mais ampla 

para atingir o seu objetivo mais claro e específico, no entanto, de modo auxiliar e 

adjunto a todo esse plexo da conformação ética. O elemento estético permanece, 

ainda que de modo menos ativo, e relativizado pela própria conjuntura ética que 

domina o panorama da existência do homem. Assim, ele não se aparta 

completamente de tudo que é estético ou possa vir a ser, de algum modo, atrelado a 

tal estádio, apenas os interesses e inclinações são filtrados e relativizados segundo 

tais critérios éticos para uma boa vida do homem.  

As vicissitudes da vida humana se encontram bem expressas no modo como 

o estético e o ético prevalecem, lado a lado, ainda que em gradações distintas, na 

vida do homem, mesmo quando ele projeta para si mesmo uma visão ética do 

mundo. Em algum sentido, todo elemento sensual e a sensibilidade mais própria da 

vivência estética permanecem, de algum modo, atreladas às ações éticas do 

indivíduo singular, mesmo que sem determina-las em nenhuma extensão, mas a sua 

vigência não é tolhida de modo abrupto pelo estádio ético, há uma “coparticipação” 

do homem nos dois estádios, embora sejam, a princípio, circuitos diversos da vida 

humana. 

O estádio ético, diferentemente do estético, dá uma formação sólida ao 

indivíduo singular, não em termos de Absoluto momento pela enfermidade do 

próprio momento. O estádio estético coloca o homem de modo preciso, em 

aspirações precisas, em um ambiente preciso, de modo que ao tomar consciência 

de si mesmo (de modo mais perene e duradouro, o que não ocorre, no estádio 

estético, ressalte-se), o homem aceita todas as responsabilidades postas sob a sua 

tutela individual. Ele não se furta ou titubeia a aceitar (ou não) uma 

responsabilidade, pois sabe que há algo superior (ao mero momento) a ser perdido 
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caso ele não a aceite (KIERKEGAARD, 1955, p. 130). Percebe-se, por suposto, que 

há uma solidificação mais elevada da consciência do homem nesse estádio, o 

respeito às leis e aos costumes, e a valoração de bem e de mal se coloca como o 

estandarte deliberativo do homem, a legislação universal e os usos e costumes 

institucionalizados são o seu norte normativo, o seu guia ético de procedimento 

perante a sociedade. 

O indivíduo ético possui uma autoconfiança fundamental, uma afirmação de 

si mesmo perante a legislação vigente que se reverte em uma afirmação da própria 

autonomia individual (GOUVÊA, 2000, p. 216). Todas as relações estabelecidas a 

partir do homem ético, e isso inclui até mesmo a sua relação com o divino, são 

formadas ou conformadas a partir de seus méritos próprios. Arrisca-se a dizer, 

partindo-se da premissa de uma legislação normativa e de valores universais, que o 

homem ético é o espelho do homem eticamente esclarecido em critérios kantianos, 

um homem informado pelo imperativo categórico, para quem o dever, e somente o 

dever, fundamenta a sua autonomia, e a sua relação com os demais homens.  

O homem ético, portanto, por meio de seus méritos (em dizeres 

propriamente kantianos, a partir do cumprimento e da obediência à pura formalidade 

do dever) pressupõe a existência de Deus na universalidade mais abstrata de todas 

as suas relações, ficando a mercê de tal superficialidade (superada somente no 

próximo estádio a ser adiante abordado, o estádio religioso). O deus do homem ético 

é sua própria legislação moral, é o regramento que o conduz e o coloca diante de 

um mundo em que o coletivo e o público devem ser respeitados por estarem escritos 

em alguma norma de conduta.  

A verdade subjetivamente encontrada no estádio ético da vida é aquela que 

é sempre afirmada pelas leis e pelos costumes. No estádio ético o homem já é 

capaz de compreender que suas escolhas demandam sacrifícios, pois o ato de 

escolher algo, por si só, é uma renúncia àquilo que não foi escolhido (WEISS, 2008, 

p. 192). A verdade se estabelece segundo esses critérios, sendo apenas ratificada 

pelo próprio indivíduo no momento que as aceita, as segue, e, em grande medida as 

reproduz culturalmente, no seio da sociedade em que ele reproduz tais práticas. A 

noção de Deus contida no estádio ético está bem próxima da noção apresentada por 

Immanuel Kant (1992, p. 156) no livro A Religião nos Limites da Simples Razão, 
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uma vez que a dispersão de Deus como um mero ponto invisível e evanescente no 

plexo de relações culturais apenas encontra força no seu poder ético, que preenche 

toda a existência de tal estádio da vida humana (ALLISON, 2015, p. 61). A noção de 

Deus, no estádio ético, seguindo as premissas kantiano-hegelianas, é de um Deus 

imanentista (JEAN-MARIE, 2008, p. 11), atrelado às tradições culturais, que possui 

no aspecto ético de obediência à lei e aos demais diplomas normativos, dando poder 

coercitivo aos regramentos sociais estabelecidos. 

A crença em Deus, portanto, não está dialeticamente posta na raiz subjetiva 

da verdade dada em cada indivíduo, ela encontra-se espalhada nos elementos 

culturais e coletivos da sociedade (BOER, 2013, p. 262), reproduzida em trechos e 

excertos normativos (por mais laico que o Estado possa ser, ou até mesmo tente 

ser, tal reprodução simbólica sempre existe, em maior ou menor expressão, a 

apontar como exemplo, a prevalência de feriados religiosos em países que se 

declaram Estados Laicos, como, é o caso do Brasil). Assim, Deus assimilado 

culturalmente, por meio do poder ético da dispersão de tal entendimento, conflui ao 

imanentismo kantiano outrora aludido, e, tal perspectiva, por mais que seja 

reproduzida subjetivamente em cada homem ético, por mais que ele próprio afirme 

que tal crença é uma verdade para si mesmo. Ela não brota de uma profunda 

relação entre ele e o divino, e, sim, apenas de uma herança cultural, que, em grande 

parte, pode estar apenas sendo reproduzida de modo secularizado, sem nenhuma 

perspectiva religiosa propriamente dita. 

Aliás, é bem provável que tal reprodução da crença em Deus se dê apenas 

secularmente, haja vista que, numa perspectiva transteísta, como já abordada de 

modo mais detido na seção pretérita, a noção da divindade é essencial no 

estabelecimento cultural de uma sociedade, mas a sua perpetuação cultural se dá 

de modo a torná-la despicienda ou pouco atrativa, tornando-se apenas um chamariz 

propriamente religioso. Dessa maneira, o transteísmo seria a perspectiva teística 

mais próxima daquilo que o estádio ético representa como afirmação individual de 

cada um, em sua autonomia e em sua afirmação de entendimento relacional com 

Deus, e com os demais homens. O mérito de tais relações é sempre individual, pois 

a ética já estabelece valores e modalidades universais para que tais relações se 

desenvolvam culturalmente, ainda que de maneira meramente simbólica.  
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3.2.2 A Caracterização do Estádio Religioso: A Separação dos Demais Estádios e o 

Salto de Fé como Propulsão ao Encontro com Deus 

 

Os elementos centrais na descrição do estádio ético já foram, por ora, 

debatidos, de modo que a presente argumentação já se encontra a ponto de 

adentrar no próximo estádio da vida humana segundo as ponderações de 

Kierkegaard, o denominado estádio religioso. A subseção em desenvolvimento se 

dedica a abordar, inicialmente, como é que se dá a transição entre os demais 

estádios (tanto o estético quanto o ético) e o estádio religioso, pois, diferentemente 

dos demais, é possível que haja uma transição direta de um deles para o religioso, 

sem que haja uma gradação anterior. Para que isso se torne possível é necessário 

abordar o que Kierkegaard chama de “salto de fé”, o elemento mais aprofundado 

nesse momento de crise humana, em que a mudança para o estádio religioso se 

aperfeiçoa. Assim, a presente seção tem como objetivo maior conceituar o estádio 

religioso da vida humana, e, especificamente, tratar das suas transições e analisar 

como se opera o “salto de fé”. 

A “transição” entre o estádio ético e o religioso, ao menos no sentido didático 

em que todos os estádios estão sendo apresentados, é muito mais complexa e difícil 

do que qualquer outro tópico levantado até então, como, por exemplo, a mudança 

entre o estádio estético e o ético. Todas as transições entre estádios da vida 

humana são operados em termos de “crise” (THOMTE, 2009, p. 207). As transições 

podem ser feitas a partir da angústia ou do desespero, elementos fundamentais na 

compreensão da dinâmica da vida e de suas mudanças de estágios. Até mesmo por 

ser uma crise na existência humana mais profunda, a mudança de um estádio mais 

estável (o ético) para um estádio mais aprofundado e verdadeiro (o estádio religioso) 

demanda uma análise mais detida e mais cuidadosa, para que todas as nuances 

dessa transição possam ser mais bem explicadas e compreendidas de modo geral. 

Um dos pontos complicados em se apresentar a passagem (ou 

ultrapassagem) entre os dois estádios mencionados reside no ponto de que, 

diferentemente do estádio estético e ético, não é possível nenhuma congruência 
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entre o estádio ético e o religioso, nem entre o estádio estético e o religioso, muito 

menos uma tripla configuração em concomitância entre o estético, o ético e o 

religioso de forma conjunta e sem nenhuma separação factível (BYKHOVSKI, 1976, 

p. 76). Kierkegaard também não preocupa em ofertar aos seus leitores uma 

motivação clara para a mudança entre os estádios (HØFFDING, 1989, p. 121), 

deixando esse ponto de motivação na transição em aberto, uma tarefa para seus 

intérpretes. Não existe, em um sentido bastante singular e próprio, nenhuma 

dualidade de ocorrência entre o estádio ético e o religioso, tal como ocorre entre o 

ético e o estético, algo já bem explanado em momentos anteriores, para dar conta 

da vivência cotidiana e entre os dois estádios em relevo.  

A dificuldade, portanto, em descrever o estádio religioso, não se encontra 

(apenas, ressalte-se) em sua própria conceituação (um pormenor que deverá ser 

analisado mais detidamente em sequência), mas também em sua comparação com 

o estádio ético, e em seu estabelecimento na vida humana como um estádio da 

existência propriamente independente, e que possui um regramento diverso de 

todos os outros até então apreciados no estudo em curso. Não há, como em Hegel, 

a partir do desenvolvimento da ideia, elementos chaves para a transição das formas 

de vida do homem (THULSTRUP, 2014, p. 103), em Kierkegaard, a transição apesar 

de baseadas em crises, não se sustenta em momentos centralizados e 

esquematicamente sistemáticos, como na filosofia hegeliana, daí a sua dificuldade 

de tratamento. O estádio religioso é um apuramento subjetivo muito diferente e mais 

aprofundado, quando comparado com o estádio ético, e ele consegue ter uma auto 

referência muito mais estável que o voyeurismo estético do outro estádio (MOONEY, 

p. 2008, p. 42), por exemplo. Assim, sem a centralidade hegeliana, e sem elementos 

que motivam claramente a transição, a descrição desse fenômeno é uma tarefa 

bastante complexa de ser apreciada filosoficamente.  

Aponte-se que entre o estádio ético e o religioso não existe, propriamente, 

ou de uma forma sequencial ou de ascendência (muito menos em um espiral de 

epifania, para se usar um termo religioso/ascético mais específico), uma transição 

entre o estádio ético e o estético, como se houvesse qualquer sorte de evolução 

social entre ambos os estádios (BERGMAN, 1991, p. 52), em que o indivíduo 

singular vai melhorando e aperfeiçoando as suas capacidades interiores ao ponto 
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de, invariavelmente, evoluir para um estágio mais avançado de convívio social. Há 

um abismo de vivência e de “conceituação” entre o estádio ético e o religioso que 

impede uma mera evolução temporal entre eles, como se o mero transcurso de uma 

percepção temporal fosse capaz de aperfeiçoar o homem para a vivência religiosa, 

algo que, ainda que forçosamente, pode ser indicado entre os estádios estético e 

ético, mas que para a presente análise não é algo meramente forçoso, é algo 

totalmente fora dos padrões de entendimento e de estudo da obra de Kierkegaard. 

Dada a vacuidade do modo que o esteta conduz sua vida, pode-se apontar, 

como alguns estudiosos do tema o fazem (KLEINERT, 2013, p. 103), que o estádio 

estético pode servir de construção fática da experiência humana a possibilitar a 

mudança de estádio mais radical e profunda, passando do estético para o religioso, 

desse modo, o denominado “salto de fé” (Troens Spring – no original em 

dinamarquês), um dos constructos kierkegaardianos mais complexos e elementares 

pode ser descrito de uma passagem direta, do estádio mais primitivo, visceral e 

sensível, ou seja, do estádio estético onde prevalecem todos os interesses mais 

pueris e efêmeros do homem, para o estádio religioso, aquele no qual há um grau de 

elevação e de maturidade subjetiva em um grau deveras superior. Dessa forma, não 

há qualquer sorte de transição evolutiva, ou de estágios ou etapas sequenciais para 

o homem atingir o estádio religioso em sua vivência cotidiana. 

Do salto de fé, compreende-se que a verdade não está contida na mente do 

homem, ela está um passo além do nosso ser si-mesmo em relação ao além. Aquilo 

que se salta é o próprio nada, o universo de possibilidades existenciais do homem. 

O passo além que é dado, para o estádio religioso, é a realização da relação íntima 

(subjetiva) com a divindade. 

Da caracterização das mudanças de estádios se depreendem dois aspectos 

bastante salutares: há uma contraposição fortemente anti-institucional de 

Kierkegaard, e a salvação humana, tal como pregada por Cristo, pode ser alcançada 

por qualquer um, do ladrão ao cobrador de impostos, de modo imediato e sem 

intermediações (caráter protestante em seu pensamento teológico-filosófico).  

O primeiro aspecto, o caráter anti-institucional do pensamento 

kierkegaardiano, expresso no salto direto do estádio estético para o religioso se 

aperfeiçoa a partir da noção de que não é necessário um prévio regramento 
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institucional-ético por parte de uma conformação eclesiástica, por exemplo, para que 

o homem atinja o estádio religioso em sua vivência cotidiana, esse entendimento 

não supera, de maneira alguma, o aprofundamento subjetivo de cada um a partir da 

meditação necessária na palavra de Deus aos homens (um dos requisitos 

necessários para que o caminho a Deus seja percorrido, ainda que de maneira 

interiorizada no contexto interpretativo-hermenêutico da existência de cada um).  

O caráter contrário à institucionalização do pensamento de Kierkegaard não 

suplanta, de maneira derradeira, a necessidade de o cristão retornar a Deus, seja 

aprofundando-se nos escritos sagrados, ou quer que seja na própria comunhão 

entre os cristãos na sociedade, para que os ensinamentos de Cristo sempre sirvam 

de exemplo, tanto interiormente, quanto de modo coletivo, expressado na 

subjetividade de cada um. Não basta, portanto, que o cristão conheça a verdade, 

subjetivamente, ele tem que possuir sua própria verdade, pois sua interioridade se 

espelha em Deus (PIETY, 2010, p. 198). O cristão não empresta a verdade da 

igreja, da sociedade ou de seus amigos. Cada um deve encarar sua própria solidão 

essencial, ver através da efemeridade do (estádio) estético, perceber as limitações 

do (estádio) ético, e emergir como uma pessoa única, sozinha com Deus, sozinho é 

que se dá o encontro em face da eternidade, essa é a tarefa heroica (em termos 

kierkegaardianos) da lida cotidiana (MABRY, 2004, p. 160). O retorno do eterno para 

o seu congelamento na prática da vivência de cada um é indispensável para que o 

cristão conviva plenamente segundo os ensinamentos e os moldes de vida do 

próprio Cristo em si mesmo. A subjetividade do indivíduo singular é espelhada, 

precipuamente no estádio religioso, em Cristo.  

Assim, não é necessário que no salto de fé operado do estádio estético para 

o religioso que haja um “guia” institucionalizado, seja na forma de um Estado que 

conduz as ações e fomenta comportamentos em cada ser humano, ou que seja na 

figura clerical, de uma igreja fundamentada em um seguimento único e infalível – 

Igreja Católica, ou no exemplo mais próximo a Kierkegaard, a Igreja Luterana 

(WATKIN, 1997, p. 34) –  que fundamente um preceito ético antes da instauração do 

estádio religioso na vida de cada homem, o qual, é capaz de se aprofundar, 

subjetivamente, no estádio religioso, sem perfazer tais formalidades institucionais 

propriamente ditas, tal como descrito e proposto na argumentação em comento. 
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Semelhantemente, o segundo aspecto a ser denotado é que a salvação do 

cristão, operada eminentemente a partir do estádio religioso de sua vida, independe 

de qualquer status prévio, ou de um regramento ético anterior ao momento que ele 

adentra no próprio estádio em que tal salvação é realizada, ou seja, repise-se, no 

próprio estádio religioso de sua vida. Dessa forma, para que se obtenha a salvação, 

pouco importa se o estádio precedente do indivíduo singular era a disposição de 

interesses esteticamente dispostas na realidade efetiva, ou se era a sua subsunção 

voluntária e estrita aos regramentos e normativos éticos da sociedade. De maneira 

sintética, em termos de vida cristã “autêntica” (FORSYTH, 1997, p. 70), pouco 

importa se anteriormente o homem era um pecador inveterado, um esteta no sentido 

mais vago e abstrato de um sentido de vida efêmero e momentâneo, ou se a sua 

vida era regrada segundo princípios de moralidade e de ética estritos, ou seja, se o 

imperativo categórico kantiano era o seu guia do dia a dia de como agir ou proceder 

diante dos dilemas da vida cotidiana.  

O estádio religioso e as suas disposições não está condicionado ao passado 

do homem, ele não é um refém da historicidade particular de cada um. Por causa 

desse pressuposto não é necessário averiguar se ele era um ladrão, um cobrador de 

impostos a serviço do Estado ou, até mesmo, se ele era um indivíduo exemplar, 

seguidor das leis e das determinações coletivas e sociais para um bom 

desenvolvimento de sua comunidade. Todos os atributos comportamentos 

anteriormente descritos são plenamente irrelevantes para que o homem logre o salto 

de fé, e consequentemente, adentre no estádio religioso de sua existência mais 

autêntica, por assim dizer. 

Do que foi exposto não se pode dizer que a liberdade em Kierkegaard, 

fundamentada no estádio religioso, é, propriamente, anárquica (TANNER, 1992, p. 

155), todavia, é bastante válido ponderar que ela é independente da formalização 

institucional estatal de certa forma em sua conformação social, haja vista ser 

eminentemente subjetiva, e tal aspecto de interioridade69 rechaça a prevalência 

                                                           
69

 Ao discorrer sobre a interioridade, Kierkegaard (2011, p. 153) fala que “a interioridade é um 
compreender, mas in concreto o importante é saber como se deve compreender esse compreender”. 
Ainda que o jogo de palavras pareça intrincado, nesse exceto, Kierkegaard critica o intelectualismo do 
sistema hegeliano ao dizer que a interioridade é um compreender que se dá de modo concreto, e não 
como algo meramente especulativo. Ademais, mais importante que o resultado da verdade dada 
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sistemático-estatal reminiscente de Hegel, por exemplo. O estádio ético funciona 

como um bom espelho normativo da sistemática filosófica hegeliana (tanto quanto 

do supramencionado viver ético kantiano, aproximando as duas modalidades éticas 

sem grandes pormenorizações técnicas, dispensáveis para o argumento em relevo), 

conformando a vida do homem nos regramentos estatais e em suas disposições 

coletivas. A liberdade do homem, expressa no estádio religioso é empreendida muito 

mais aprofundadamente que em qualquer dos outros estádios, haja vista que a sua 

relação reflexiva com Deus é muito mais profunda e seu entendimento de si mesmo, 

consequentemente, também o é.  

Semelhantemente, dada a relação subjetiva entre o homem consigo mesmo, 

e em concomitância, a sua liberdade religiosa alcançada por meio da fé cristã em 

Deus, passa ao largo de determinações coletivas e dispersas de modo estratificado. 

A subjetividade, aliada ao fio condutor do entendimento do homem, cristão, consigo 

mesmo, dá a tona da vivência “autêntica”70, despida dos formalismos institucionais, 

e, em grande medida, feita de modo paralelo aos desígnios estatais, por exemplo. 

Esse entendimento não é um manifesto anti-estatal, é apenas um aprofundamento 

na verdade contida na subjetividade do homem, que não fica a mercê de nenhuma 

maneira de tais colocações do Estado, ou de qualquer outra forma institucional de 

regramento ou de normatividade.  

Como já mencionado anteriormente, Kierkegaard não possui um 

pensamento político propriamente dito, no qual ele expressa claramente suas 

inclinações, no entanto, dado o tom anti-institucional de algumas de suas passagens 

– aquilo que ele costumava denominar, criticamente, de “cristandade habitual” 

(BARRETT, 2008, p. 185), as derivações efetuadas no presente tópico parecem ser 

                                                                                                                                                                                     
subjetivamente na interioridade, é necessário entender “o compreender”, ou seja, é de grande valia 
saber porque ela se dá subjetivamente na interioridade e não numa compreensão externa da 
objetividade. 
70

 Há de se fazer a breve ressalva de que “autenticidade” é um termo filosófico “técnico” utilizado por 
Heidegger na primeira fase do seu pensamento (Ser e Tempo). Toma-se a liberdade de se valer 
desse termo como destacado, sem recair em anacronismos, fazendo o adendo que no contexto 
kierkegaardiano ele assume um caráter alinhado ao estádio religioso de comunhão subjetiva com 
Deus, daí a sua verdade ser “subjetivamente autêntica”. 
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totalmente inseridas no seu contexto interpretativo mais escorreito e sem fugir muito 

de suas concepções teológico-filosóficas71.  

O que se pode apontar, acerca do arredor político do pensamento 

kierkegaardiano, como fazem alguns autores, como, por exemplo, David Mercer 

(2001, p. 12), George Pattinson (2013, p. 46) e Barry Stocker (2013, p. 26), é que 

Kierkegaard se coloca largamente no papel de um defensor contra a ordem 

estabelecida (em seu tempo) de um radicalismo intelectual e político72. O 

radicalismo, nesse sentido, era posto em termos teológico-políticos, tal como aquilo 

que era defendido pelo ministro Mynster, seu opositor dentro do contexto luterano de 

sua época (HAMPSON, 2013, p. 279). O radicalismo também era observado por 

Kierkegaard em termos filosóficos e intelectuais, nesse caso, seu opositor, mais uma 

vez, era Hegel (FERGUSON, 2000, p. 150). Dessa maneira, os desdobramentos 

políticos concernentes ao pensamento kierkegaardiano perpassam todo esse viés 

anti-institucionalista de seu entendimento, o qual, em maior ou menor intensidade, 

reverbera em um entendimento político sobre filosofia e teologia, tal como discutido 

no presente momento. 

Retomando a centralidade do argumento contido no estádio religioso da vida 

humana é necessário discorrer um pouco acerca do já mencionado, mas não 

aprofundado ainda, “salto de fé”, pois é esse momentum da vida do homem que faz 

a transição entre os estádios (seja ele o estético ou o ético) para a imersão na vida 

religiosa, o ápice da vida do homem (cristão). Antes de adentrar propriamente na 

discussão e no empreendimento do salto de fé e as suas repercussões devidas no 

estádio religioso, é de grande importância destacar que o ideal de vida cristão, e o 

próprio cristianismo, em uma visão mais ampla do assunto, não são apenas mais um 

dos tópicos relevantes para o estudo empreendido por Kierkegaard.  

                                                           
71

 Há uma crítica institucional de Kierkegaard à Igreja Luterana. Ela por muito tempo, continua por ser 
a Igreja Estatal da Dinamarca, ou Igreja do Povo Dinamarquês – Den Danske Folkekirke, na qual, o 
monarca é o seu líder supremo. Os desdobramentos apontados por ora não são descabidos dentro 
do contexto crítico apresentado por Kierkegaard, apenas se dá um tom mais elástico a essas 
indicações, estendendo tais efeitos ao contexto estatal mais amplo o possível nas palavras contidas 
no pensamento do próprio Kierkegaard. 
72

 O mencionado radicalismo, filosoficamente, alinha-se ao espectro da esquerda política hegeliana. 
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Dessa maneira, o tornar-se cristão, que é na mesma medida existencial um 

tornar a si mesmo (cristão), é uma temática que perpassa todo o pensamento 

kierkegaardiano, não sendo simplesmente mais um tópico relevante para ele 

(ROOS, 2014, p. 360). A libertação do desespero consiste em ser si mesmo, um 

transcurso que liberta o homem, e se efetiva na síntese absoluta no estádio 

religioso, momento de liberdade mais aprofundada para o homem em si mesmo. 

Dada à importância desse percurso, e de toda essencialidade disposta no tornar-se 

cristão dentro da filosofia de Kierkegaard, a liberdade só é oferecida segundo tais 

premissas e critérios ao cristão, àquele que conseguiu dar o salto de fé e adentrar, 

perenemente, no estádio religioso da vida humana.  

Não tornar-se si mesmo, e, consequentemente, perder a si mesmo, é uma 

das coisas mais perigosas ao homem, como destaca novamente Jonas Roos (2014, 

p. 361), uma vez que a fuga dessa realização faz com que a existência do homem 

seja vazia nos dois outros estádios possíveis. A saber, o tolhimento do ser si 

mesmo, jogando o homem no desespero prevalente possui uma dupla repercussão, 

uma no estádio estético, operada pela própria efemeridade de seus interesses e de 

seus apegos transitórios e instáveis, e outra no estádio ético, repercussão que é 

provocada (ou simplesmente acarretada, por assim dizer) em função da vacuidade 

do regramento normativo da coletividade, que não dá azo ao desenvolvimento da 

interioridade do homem e tampouco fornece os elementos mais caros à formação de 

sua verdade a partir da subjetividade, o tolhimento é a marca impressa pela 

normatividade operante sobre o homem73.  

A síntese operada no estádio religioso é do infinito (em Deus) com o finito do 

horizonte existencial do homem, da temporalidade de suas escolhas e do atemporal 

do descanso eterno em Jesus Cristo, o escopo primordial de toda a existência cristã. 

                                                           
73

 A princípio, pode-se pensar que só há tolhimento normativo no estádio ético, aquele em que o 
homem toma consciência da necessidade de seguir regras socialmente postas. Todavia, é importante 
denotar mais um vez, que o estádio estético não se desvencilha completamente do estádio ético, de 
modo que todo o regramento social, ainda que tenha uma repercussão menor no estádio estético, 
pode ocasionar-lhe “danos” ou “alterações” no status de seus interesses. Um dos exemplos que pode 
ser dado de tolhimento normativo no estádio estético é quando alguma lei ou norma proíbe ou 
suprime determinada atividade, inviabilizando-a totalmente na prática. Ainda que a diretriz seja posta 
para o estádio ético (em que o homem tem que obedecer  lei), sem que o interesse deixe de ser 
factível na prática, ele, consequentemente, também desaparece do estádio estético, pois deixa, 
indiretamente, de ser uma opção para o homem de satisfazer seu interesse. 
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O salto de fé, não é, portanto, apenas um salto para a fé, é um salto para a síntese 

do homem religioso, é a conformação desse estádio em tais (aparentes) paradoxos 

da vida humana, rica e complexa em todos os seus aspectos existenciais.  

O salto de fé é uma habilidade que trespassa o homem do estádio em que 

ele se encontra para o estádio religioso, de modo que o capacita a agir de modo a 

não ter nenhum arrependimento pela razão comum, a imagem do salto da fé, 

emblematicamente descrita no Post-Scriptum, é a do salto sobre 70 mil braças de 

água de profundidade. Ou seja, o salto de fé é um salto em direção ao abismo, não 

basta simplesmente o salto, ele é o resultado da própria fé, haja vista que o passo 

anterior ao salto é que consolida a própria fé do homem (BACKHOUSE, 2011, p 

114). O abismo criado por Kierkegaard ao descrever o salto de fé, 

semelhantemente, pode ser compreendido (em certa interpretação heideggeriana) 

como uma expressão do nada. Saltar sobre o nada que engloba as possibilidades 

do homem, pois, até tal momento, apenas há a fé para sustentar a força e a vontade 

do próprio salto. O salto de fé é um lançar-se para o nada, tal qual sem nada esperar 

em retribuição, o nada é o pano de fundo para que todas as possibilidades 

existenciais do homem venham a se tornar alguma coisa, ou que, de outra maneira, 

simplesmente o abismo seja encontrado.  

Todavia, semelhantemente à narrativa de Abraão, em Temor e Tremor, 

Kierkegaard (2012, p. 81) fala do cavaleiro da fé, e o homem que dá o salto de fé 

para o estádio religioso tem fé de que retornará, pois o amor total de Deus reverte 

ao próprio homem. Abraão tinha fé (expressa de um modo inabalável e plenamente 

transcendente à ética e a moralidade comum) de que retornaria do monte Moriah 

com seu filho único, Isaac, pois foi isso que ele avisou aos seus empregados, 

mesmo quando ele estava a se dirigir para efetuar um sacrifício mesmo sem estar a 

carregar nenhum objeto de imolação (um cordeiro, por exemplo, já que seu filho 

seria imolado, suspendendo ele toda a ética coletiva para seguir os desígnios de 

Deus).  

A suspensão da ética, e a imersão no estádio religioso pleno, é dada pela 

decisão própria de Abraão em seguir os desígnios de Deus, o salto da fé se opera 

no momento que ele chega ao clímax da narrativa ao preparar toda a situação para 

imolar seu primogênito, e a recompensa de sua fé. Ao operar a plena 
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descontinuidade entre o estádio ético e o religioso, Abraão encontra seu descanso 

no estádio religioso em que a bonança é a continuidade de sua vida e a extensão da 

sua semente em uma grande nação, tal qual prometido a ele anos antes por Deus 

(SCHRAG, 1994, p. 27). O cumprimento da promessa é a síntese da felicidade no 

estádio religioso no exemplo de Abraão. A superação da ética é um dos meios 

necessários e indisponíveis para que o elemento religioso de comunhão plena com 

Deus seja alcançado, subjetivamente, entre Abraão e o divino74. 

De modo semelhante, há de dizer que o salto de fé implica de modo 

derradeiro, como a própria “essência” etimologia do termo vem a sugerir, uma fé no 

retorno, na superação do abismo do nada, um salto para ser aquilo que ele se 

tornará a ser si mesmo (DE GRUCHY, 2001, p. 82). Por mais redundante que a 

última oração possa parecer, o tornar-se si mesmo é o objetivo mais claro e 

cristalino do salto da fé após a sua realização. Salta-se para o nada com a 

convicção de que Deus é o caminho, e com a certeza da própria vitória em Cristo. 

Esse movimento de síntese, do eterno com o finito, das possibilidades existenciais 

contraindo-se e se expandindo mutuamente em torno da fé é a caracterização inicial 

do estádio religioso, e de (alguns) seus paradoxos mais elementares. 

A apresentação dos três estádios estéticos dá um panorama geral do 

entendimento geral acerca da existência para Kierkegaard. Esse é a etapa 

elementar para que a tese em andamento tenha seu ápice no capítulo seguinte em 

que será abordada a recepção do pensamento de Kierkegaard em Heidegger e 

Wittgenstein. Somente com a análise operada nesse capítulo será possível 

compreender como que a assertiva da verdade como subjetividade se molda à 

filosofia dos dois autores mencionados e como ela assume um caráter transteístico a 

partir de então, sendo repetida como o norteamento filosófico do século XX. 

                                                           
74

 Por mais que se possa argumentar contrariamente que essa é apenas uma narrativa mítica, que o 
Deus da bíblia apenas representa uma noção valorativa de obediência, negar a crença de 
Kierkegaard que o estádio religioso suplanta a normatividade é ética consiste em negar todo o seu 
pensamento. Negar essa premissa básica de que o estádio religioso exige sacrifícios práticos em prol 
do aprofundamento subjetivo com Deus consiste em aniquilar todos os estádios pensados por 
Kierkegaard e negar qualquer relação subjetiva com Deus. Sem o estádio religioso não há verdade 
na subjetividade do homem, logo, nenhuma verdade é possível, seja ela dada subjetiva ou 
objetivamente para o homem.  
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4.0.0 A DIMENSÃO DO PENSAMENTO DE KIERKEGAARD EM HEIDEGGER E 

WITTGENSTEIN: DA INFLUÊNCIA À REMODELAGEM 

 

O quarto capítulo da tese trata da recepção do pensamento kierkegaardiano 

por Martin Heidegger e por Ludwig Wittgenstein. A escolha por esses dois 

pensadores em específico tem uma função dupla: primeiramente, porque ambos 

admitem75 (embora Heidegger faça isso em menor escala) a ampla influência do 

pensamento de Kierkegaard em seus escritos, e, em segundo lugar, por causa do 

impacto que o pensamento dos dois autores mencionados teve na concepção 

filosófica e pós-filosófica do século XX, argumento que por si só já evidencia a 

influência de Kierkegaard sobre a estruturação dessa maneira de pensar no século 

subsequente ao que ele escreveu suas obras. 

A partir do entendimento que Kierkegaard influenciou esses dois pensadores 

uma questão de originalidade, ou de avanço filosófico, por assim dizer, pode ser 

empreendida. Pode-se questionar até que ponto Wittgenstein (com o Tractatus 

Logicus-Philosophicus de 1921) e Heidegger (com Ser e Tempo, de 1927) 

absorveram o pensamento de Kierkegaard, dando-lhe seguimento ou apenas 

remodelando o eixo central das suas ideias. Esse é um questionamento de grande 

valia, e em grande monta inovador, quando se coloca que o mote existencial 

kierkegaardiano da “verdade como subjetividade” pode ser encontrado, ainda que 

escamoteado ou repaginado, nas duas grandes obras filosóficas do século XX. 

Dessa forma, a busca pela originalidade (ou pela remodelagem, dependendo da 

ótica em que a questão for observada) de Wittgenstein e de Heidegger atende, de 

maneira última, a uma busca pelas estruturas (ou pela transformação delas) da 

filosofia contemporânea.  
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 Segundo James Conant (1995, p. 304), Wittgenstein expressava grande interesse pela obra de 

Kierkegaard, daí haver uma prova direta da influência deste sobre aquele, algo que não ocorre 

expressiva e cabalmente entre Kierkegaard e Heidegger, haja vista que não há relatos diretos do 

interesse, a não ser por verificações indiretas através de citações em notas de rodapé em Ser e 

Tempo.  



 

 

91 

 

Para compreender melhor o plano metodológico utilizado na confecção 

desse capítulo há de se explicar que ele será dividido em três subseções. A primeira 

delas tem como objetivo básico indicar qual o segmento filosófico de Kierkegaard 

que serve como parâmetro de recepção para Wittgenstein e para Heidegger. Assim, 

essa seção será dedicada a perscrutar o Post-Scriptum de Kierkegaard, mais 

especificamente a segunda parte que trata da questão da verdade como 

subjetividade. Essa seção servirá como introdução e solidificação do pensamento 

kierkegaardiano na obra em relevo, dando a sustentação necessária para que o 

tema possa ser aprofundado e interconectado com as outras duas seções 

posteriores. Seguindo uma ordem cronológica de publicação, a segunda seção será 

dedicada ao estudo das premissas kierkegaardianas constantes no Tractatus (1921) 

de Wittgenstein. Nessa seção será analisado o modo como Wittgenstein trata a 

linguagem e o mundo, sempre tendo como norte os elementos de verdade e 

subjetividade advindos de Kierkegaard. Dessa maneira, os temas mais relevantes 

nessa análise conjunta serão, seguindo o compasso evolutivo da própria obra 

mencionada, a linguagem, a ética e a mística, e como tais elementos são elucidados 

comparativamente com as raízes kierkegaardianas expostas na seção precedente.  

Ainda ao se falar da segunda seção desse quarto capítulo, é necessário 

apontar que será utilizada a denominada “leitura resoluta”76 do que se convencionou 

chamar de “Novo Wittgenstein”77. Nessa perspectiva hermenêutica, visa-se estudar 

Wittgenstein sob a premissa que ele anseia abandonar de modo derradeiro a 

concepção de filosofia como uma gestora dos postulados sobre o mundo de acordo 

com uma discussão doutrinária previamente estabelecida pela ciência. Tal leitura 
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 Os principais pesquisadores dessa vertente do pensamento de Wittgenstein são Cora Diamond 

(1995) e James Conant (1995), ambos desenvolvem uma perspectiva internalista do pensamento do 

mencionado filósofo de forma bastante similar (e no caso de Conant até mesmo comparativa) com as 

ideias kierkegaardianas. Daí advém a escolha dessa vertente interpretativa para o trabalho em 

andamento. 
77

 A denominação de “Novo Wittgenstein” (ou New Wittgenstein, no original) é a perspectiva 

interpretativa que entende o seu pensamento ao tentar evitar a assunção de um entendimento 

positivo de um programa metafísico em seus textos, advogando uma forma de "terapia" em seus 

escritos filosóficos (CRARY, READ, 2000, p. 1). Assim, Wittgenstein aspirava não avançar em teorias 

metafísicas e sim ajudar no trabalho de se livrar de confusões e mal entendidos cometidos ao se 

filosofar. 
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resoluta tende a mostrar a confusão e o desentendimento ínsito ao esforço de se 

tentar apreender ou capturar qualquer "essência" do real que esteja a parte das 

características lógicas do discurso, como se isso fosse externo àquilo que está 

sendo falado. Tal empreendimento tem como finalidade precípua dispersar a 

totalidade da ilusão filosófica construída na exterioridade do mundo. A leitura 

resoluta é uma das vertentes interpretativas de Wittgenstein e a que mais se adequa 

aos propósitos do trabalho em andamento, principalmente por dar o enfoque na 

linguagem e na lógica como pressupostos inerentes à “subjetividade”, algo que vai 

ao encontro do pensamento de Kierkegaard, tal como será mais bem escrutinado na 

seção 4.1.0 adiante. 

A terceira seção terá como pano de fundo a recepção de Heidegger acerca 

da verdade como subjetividade em sua obra mais relevante da primeira fase do seu 

pensamento (Ser e Tempo). Ainda que Heidegger rejeite os termos “sujeito” e 

“objeto” para tratar do tema em relevo (algo que o distingue tanto de Kierkegaard 

quanto de Wittgenstein, os quais se valem de tais termos), o sentido que a verdade 

assume no seu tratamento se encontra bastante próxima da busca da interioridade 

colocada como elemento central por Kierkegaard. Nessa seção será levantada com 

mais veemência ainda a questão da mera remodelagem heideggeriana ao 

pensamento de Kierkegaard, levando-se em conta a simples menção em nota de 

rodapé feita em Ser e Tempo, um dos elementos de maior repercussão e inovação 

do conteúdo tratado na tese em desenvolvimento. 

Por derradeiro, far-se-á uma breve interconexão entre os três autores 

abordados, tentando-se prover uma abordagem que agregue a noção comum a 

todos eles, dando um indicativo de como a linguagem, a verdade e subjetividade 

estão conectadas à centralidade do pensamento kierkegaardiano espraiado nas 

obras de Wittgenstein e de Heidegger. Essa remarcação final do pensamento dos 

três autores colocados em paralelo tem o escopo de demonstrar que há uma 

continuidade nos principais aspectos filosóficos postos em relevo, tal como eles se 

remodelam com as diferentes conceituações e terminologias atualizadas em cada 

época histórica. 
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4.1.0 A Existência e a Subjetividade em Kierkegaard 

 

Ao se contrapor a todo o conhecimento especulativo, a todo o saber 

histórico, em síntese, a toda uma gama de formulações filosóficas atreladas ao 

patamar da objetividade, Kierkegaard (2010, p. 84) centra seus esforços em 

entender como a existência humana se relaciona com a verdade. A existência é algo 

tão amplo e aberto que ela se desenrola conjuntamente em um pano de fundo 

positivo e negativo ao mesmo tempo. Apesar da aparente contradição, Kierkegaard 

quer indicar que o homem está continuamente num processo de vir-a-ser, algo que 

ele promove a partir do resgate da dialética do devir hegeliano, como ele mesmo 

aponta textualmente (KIERKEGAARD, 2010, p. 83). A positividade é centrada no 

esforço da certeza sensível, do conhecimento histórico reproduzido em ilusórias 

expressões do sentido, para ele, nenhuma dessas demarcações da objetividade são 

capazes de tornar-se infinitamente certo para o próprio sujeito, apenas aquilo que 

lhe é subjetivamente próprio, o seu interior, exibe algo que seja considerado diverso 

de uma quimera.  

A negatividade, por outro ponto, argumenta Kierkegaard, é a expressão mais 

própria do pensamento que rejeita a especulação da objetividade premente, do 

mesmo modo que assim procedendo, rejeita-se a ilusória apresentação do que se 

posta objetivamente. A negatividade que dá azo a compreender a síntese do sujeito 

existente como eterno. Somente se tem por eterno e infinito o que é existente 

(KIERKEGAARD, 2010, p. 86), mas, a partir do momento que o sujeito se 

compreende como tal, tem a noção de sua própria limitação da vida como fronteira 

da sua existência. Certamente, o engano da infinitude reside na possibilidade que a 

morte possa se realizar a qualquer momento, o inesperado traz a lume toda a 

irrealidade que a objetividade postula como certa. Somente na síntese interna da 

compreensão da dimensão existencial negativa é que o sujeito é capaz de 

compreender, de maneira conjunta, o caráter ilusório da realidade especulativa 
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(objetividade) e como a subjetividade lhe conforma limites próprios em sua 

existência78. 

A positividade da existência do sujeito também se torna evidente a partir da 

sua interiorização rumo a negatividade (KIERKEGAARD, 2010, p. 88). O processo 

de interiorização que o sujeito experimenta lhe fornece os elementos necessários 

para que ele reconheça a não-verdade da objetividade (ilusões da realidade 

especulativa), de modo que a positividade acaba por se converter em um meio pelo 

qual o sujeito se embrenha ainda mais em sua própria negatividade. Esse é o 

movimento dialético da interioridade que Kierkegaard (2010, p. 88) descreve como 

sendo “autêntico”, o pensador subjetivo se esmera ainda mais em tal autenticidade 

no mesmo passo em que a positividade e a negatividade formam um conjunto de 

meios indispensáveis e equivalentes dentro dessa inserção dialética do sujeito.  

É de grande valia destacar que a positividade, ainda que se lastreie no 

caráter inatingível de realidade histórica da objetividade, não é algo que se possa 

ser descartado da existência humana. Por dois motivos básicos. O primeiro dos 

motivos a ser apontado diz respeito ao próprio desenvolvimento dialético da 

existência, em sua contraposição de positividade e de negatividade. É necessário o 

contraste da quimera que a objetividade proporciona em seus castelos metafísicos 

de apresentação para o sujeito para que a negatividade consiga ter algum efeito 

prático em sua constituição. Sem a positividade, ou seja, sem os domínios éticos e 

estéticos mais triviais do sujeito, não se poderia pensar em se chegar a algum grau 

de interioridade diferenciado, caracterizado pela negatividade. O segundo motivo a 

ser levantado é a impossibilidade prática de não se “recair”79 nos domínios da 

objetividade enquanto prevalência cotidiana. A convivência e o cotidiano são 
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 A noção de subjetividade como limitação da expressão existencial em Kierkegaard é algo de 

grande importância, tanto que essa mesma ideia será reproduzida por Wittgenstein (e mais bem 

analisada na seção subsequente, a seção 4.2.0) quando ele indicar que o sujeito não pertence ao 

mundo, mas é um limite para ele. Assim, o mencionado autor trata tanto do tema da subjetividade da 

compreensão do sujeito perante o mundo, bem como também relaciona essa dinâmica à própria 

limitação do mundo (e consequentemente também a limitação do sujeito). 
79

 Ao tratar desse tema, Heidegger, como se verá na seção 4.3.0, fala de “decadência” do sujeito em 

sua inautenticidade, algo bastante próximo do que Kierkegaard almeja descrever quando fala da 

dialética entre a positividade e a negatividade. 
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elementos próprios da objetividade, do saber histórico e da realidade especulativa 

metafisicamente estruturada, no entanto, são elementos existenciais que se atrelam 

ao modo de vida do homem de modo definitivo, sem que tenham a possibilidade de 

serem extirpados de tal acompanhamento pela via da existência humana.  

Ao mesmo tempo em que esse elemento da positividade é algo perene a 

todos os homens, ele finda por se constituir, também, como um obstáculo para o 

desenvolvimento da negatividade “pura”, ou seja, da negatividade “autêntica” que 

revele única e derradeiramente a subjetividade de cada sujeito, ainda que apenas 

para si mesmo. Assim, a negatividade jamais estará desvinculada da positividade, o 

que indica, que em maior ou menor expressão, ou em um grau maior ou menor de 

intensidade, o homem está condicionado ao saber histórico que o circunda. A 

relação apontada entre o homem e a objetividade é o elemento que se torna 

intermediário entre o ele e o seu aprofundamento na negatividade, em seu processo 

de infinitização subjetiva em seu aprofundamento mais característico, no entanto, é 

um elemento que jamais poderá ser descartado, ainda que o homem anseie de 

modo ardente por tal desvinculação, não se trata de uma mera escolha a ser 

tomada, é uma permanência existencial que o acompanha indefinidamente. Ainda 

que se possa escapar da verdade, ao se obliterar a negatividade e 

consequentemente a subjetividade, a positividade, de outra banda, serve tanto para 

se aprofundar na própria negatividade, bem como é o elemento constitutivo da 

realidade objetiva que é inescapável à constituição existencial do homem.   

Toda a experimentação proposta na negatividade, em sua mais particular 

expressão da existência, resulta no experimento filosófico que, no contexto religioso, 

a verdade e a subjetividade são por ela determinadas (GONZALEZ, 2010, p. 153). 

Esse certamente sempre foi o intento de Kierkegaard, ainda que no uso do 

pseudônimo de Johannes Climacus. Ainda que o tratamento seja a princípio dotado 

de um rigor filosófico nem sempre observado nas obras kierkegaardianas, o embate 

final do contexto filosófico apresentado reside justamente no processo (dialético) de 
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um não-cristão (Climacus80) em se tornar cristão. Esse pano de fundo é necessário 

para que não se compreenda os limites e as proposições existenciais de 

Kierkegaard apenas como um acúmulo vazio em prol da negatividade e da absorta 

existência em prol de nada. O pano de fundo por ora apresentado serve como um 

guia para que se possa compreender que os arremedos da existência, em torno da 

verdade e da subjetividade, e, também, em segundo plano da paixão, sob a temática 

religiosa, a qual perpassa não apenas essa obra em relevo (o Post-Scriptum) como 

todos os demais escritos kierkegaardianos. 

A contraposição dialética entre o infinito e o finito, entre o eterno e o vir-a-ser 

é o que denota a expressão religiosa mais pujante da existência (KIERKEGAARD, 

2010, p. 93). É uma denotação desproporcional81 em sua dimensão de estar 

atrelada à paixão (do original em grego πάθος – pathos). O ato de orar é uma 

introjeção tão absurdamente desproporcional tanto que os seus “suspiros 

inexprimíveis” evidenciam o incomensurável que é a comunicação com Deus82. A 

oração é a exemplificação dramática da existência do homem, em toda a sua 

compleição dialética mais profunda, unindo o eterno com o que está vindo a ser, 

consolidando a linguagem mais rudimentar e mais eficiente, ao mesmo tempo, de 

sua própria existência. A paixão é o esforço existencial de cada um para superar 

desafios bifrontes da positividade e da negatividade, superando a apresentação 

                                                           
80

 Literariamente, dentro do contexto do Post-Scriptum, Climacus se coloca como um não-cristão que 

está se esforçando para compreender o cristianismo (sob seu prisma peculiar da objetividade, ou 

seja, desinteressadamente), no entanto, no decorrer da obra, percebe-se que a tomada de sua 

própria subjetividade (o tornar-se subjetivo conhecendo a si mesmo) o leva a se aprofundar no 

cristianismo como doutrina de fé. Através dessa mudança de paradigmas (do objetivo desinteresse 

para o verdadeiro aprofundamento subjetivo) o não-cristão percebe como é possível tornar-se cristão 

por meio do processo socrático de tornar-se subjetivo, os quais são concomitantes e necessários 

para a completa “conversão” de Climacus. 
81

 Mais uma vez, dialeticamente, Kierkegaard coloca que a paixão é tão desproporcional quanto 

cômica, e que ela é apenas um mal-entendido se não for colocada da maneira cômica em que o 

discurso é feito ao modo socrático do seu empreendimento. 
82

 Essa passagem possui uma ligação direta a ser mais bem explorada na seção subsequente 

quando se tratar da recepção de Kierkegaard por Wittgenstein, principalmente em sua distinção entre 

dizer e mostrar, já que o ato interior da oração não representa propriamente um dizer em uma 

expressão comunicativa aparente, sendo esse mais um ponto de conexão entre os dois pensadores a 

ser mais bem discutido na seção adequada. 
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ilusória da realidade objetiva de um lado, ao mesmo tempo em que, de outra banda, 

se interioriza de modo devocional em sua empreitada de ser sempre um vir a ser.  

Importante denotar que nesse compasso dialético a paixão não é uma mera 

hipótese ficcional de como o homem pode ou não preencher seu vazio existencial, 

composta apenas para o seu próprio gozo intelectual (ROSE, 2001, p. 84). Para 

contrariar todas as premissas do conhecimento histórico metafísico calcado na 

objetividade, a paixão não denota nenhum sentido de plano anteriormente elaborado 

e previamente designado para que se alcance a virtude absoluta. Ao contrário dessa 

predeterminação objetiva, a paixão é o que há de mais valoroso intimamente para a 

existência do homem, ela não é predicativa de nenhuma busca de valores ou de 

concepções estagnadas, antes disso, ela serve de apoio para o impensado (racional 

e objetivamente falando), ela é a expressão mais simples e também a mais 

enaltecida do caráter cômico e desproporcional da existência. Justamente por causa 

dessas características, por ser cômica em si mesma83, e também por não obedecer 

a nenhuma ordem de proporcionalidade previamente estabelecida, que a paixão não 

se encontra tolhida em designações feitas de antemão ou de qualquer outra maneira 

predeterminada com algum fim objetivamente válido. 

A existência, pura e simplesmente considerada por si, é tão cômica e 

desproporcional quanto a paixão. O esforço incessante por existir é cômico porque é 

vão em todas as suas realizações, que se esvaem com a morte, a possibilidade 

derradeira de todas as possibilidade. A sina existencialmente válida para todos os 

homens o tornam patéticos em sua existência dada por existir. Mas, por outro lado, a 

“meta que nunca se atinge” (KIERKEGAARD, 2010, p. 96) não desmerece a 

existência do homem, sob pena de se recair no paradoxo da boa vida e do suicídio. 

Desse modo, o processo de interiorização do homem, em sua subjetividade mais 
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  A noção de ser cômico não deve superar a desproporcionalidade fervorosa da paixão sob pena de 

ser confundida com a imaturidade, do mesmo modo que a simples desproporção sem o seu elemento 

cômico é inócua e ilusória (WESTPHAL, 2010, p. 156). Deve haver um balanço entre os dois 

elementos postos nesse desenvolvimento dialético, sob pena de o fervor religioso se transmutar, por 

exemplo, em extremismo fanático (na desproporcionalidade) ou em um desajuste imaturo desse 

fenômeno (pela comicidade). Há de se compor, portanto, um ajuste entre os dois elementos 

passionais para que a expressão (religiosa) da existência se perfaça de acordo com a interioridade 

subjetiva de cada um.  
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profunda, gera a noção de que nenhum espaço de tempo deve ser desperdiçado, de 

modo que cada instante adquire um valor infinito para o sujeito, a noção de tempo (e 

de temporalidade, propriamente dita) adquire uma nova roupagem sob essas 

circunstâncias. Por mais que se objete que não há nenhum lapso temporal que se 

possa fazer algo de viável em um segundo, quando comparado a uma soma mais 

elevada de tempo, anos, por exemplo, o que importa a ser compreendido é o valor, 

desproporcional e comicamente passional, que o sujeito atribui aquele átimo. A 

própria salvação do homem depende de um simples segundo para ocorrer. Assim, 

um simples segundo, existencialmente referenciado subjetivamente para o próprio 

sujeito da relação existencial, é algo que adquire, na proporção religiosa e 

apaixonada da perspectiva kierkegaardiana, uma incomensurável quantificação nos 

termos da positividade que ladeia o cotidiano de cada homem.  

O elemento passional em Kierkegaard (2010, p. 99) é tão expressivo que é 

uma traição colocar a fé (do sujeito) para além (ou aquém) da religião (ADAMS, 

2009, p. 162). A primeira premissa do argumento passional, na visão apresentada 

do pensamento kierkegaardiano, consiste em asseverar que a paixão (infinita) é o 

elemento mais forte e mais essencial para a vida religiosa do sujeito. Mas não é 

qualquer forma de paixão, vulgarmente compreendida como uma simples atração 

(erótica ou não) por pessoas ou artefatos. A paixão tal como delineada por 

Kierkegaard é a paixão infinita, com o maior ardor e com a maior intensidade 

possível, é aquela que se projeta para a subjetividade do homem e na qual ele 

próprio busca encontrar, de forma devocional, Deus. A adoração subjetivamente 

posta a Deus encontra-se encenada na paixão devocional do homem (LANE, 2010, 

p 136), nessa grande intensidade que a paixão infinita exibe, diferente de qualquer 

outro encontro passional ou de qualquer outra forma de expressão da paixão 

corriqueira do cotidiano. 

É da mencionada primeira premissa da paixão infinita que provém a própria 

autoridade de Deus sobre o homem. A devoção com que a paixão é exercitada 

através da obediência daquele que se põe diante de Deus, a partir de sua própria 

subjetividade. É a reflexão sobre a sua condição subjetiva mais íntima que leva o 

homem a se ver nessa situação de obediência e de devoção conjuntas (LANE, 2010 
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p. 137). A continuidade da existência, a sucessão temporal dos fatos, a cada dia 

prova e reafirma a noção mínima do conteúdo devocional contido infinitamente na 

paixão, o homem não tem como escapar desse encontro existencial com o elemento 

divino contido na paixão que se expressa em sua própria subjetividade. É o percurso 

existencial da caminhada cotidiana de cada um que solidifica a cada passo a 

obediência a Deus em conjunto com a devoção agregada em tais passos. A verdade 

é revelada subjetivamente nesse caminho de aprofundamento existencial consigo e 

com Deus. Nesse sentido, por exemplo, a vida terrena de Cristo tem para as demais 

repercussões históricas um poder tão restrito quanto ele teve de vida, é algo 

efêmero em seu encerramento. A noção de eternidade e de atemporalidade 

conferida ao Espírito Santo, e, por tabela, também à figura divina de Cristo é algo 

muito mais importante para a comunidade cristã. Ela é importante tanto para a sua 

unidade nos primórdios de sua formação (quando ainda eram fortemente 

perseguidos pelos romanos) quanto para a atualidade, em que a relação do homem 

para com o divino permanece acessível a todos, variando apenas de acordo com o 

grau de religiosidade e de intelectualidade disponível a cada um. 

A segunda premissa do supramencionada argumento da paixão consiste na 

requisição mandatória da imprecisão da objetividade (ADAMS, 2009, p. 163), sem 

esse elemento nenhuma verdade poderia ser subjetivamente revelada, não existiria 

nenhuma forma de conceber o sujeito como aquele que empreende a verdade 

diante de si mesmo e diante de Deus. A expressão religiosa mais essencial e mais 

valiosa (o cristianismo, na visão Kierkegaardiana) necessita que haja na objetividade 

algo que tolha por completo a apresentação verdadeira da realidade. A objetividade 

não pode conter os elementos necessários para tal, sob o custo de haver uma total 

inversão do papel exercido por ela e pela subjetividade na compleição existencial do 

homem. É nesse compasso passional infinito que Kierkegaard (2010, p. 133) fala do 

processo de “tornar-se subjetivo”. E para que esse tornar-se subjetivo seja possível 

é indispensável a noção elementar anteriormente posta de imprecisão do mundo 

objetivamente dado.  

Por mais que, a primeira vista, a questão da imprecisão ou da incorreção da 

objetividade aparente ser um problema epistemológico por excelência, há de se 
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colocar de plano que, na presente análise kierkegaardiana, o problema dessa 

imprecisão se dá no terreno ontológico/existencial propriamente dito. Não se almeja, 

portanto, conhecer especificamente as implicações “científicas” que a imprecisão da 

objetividade pode trazer para o mundo natural, por assim dizer. A preocupação de 

Kierkegaard ao indicar que a verdade é dada subjetivamente, e que por isso há uma 

imprecisão no saber histórico dado sistematicamente na objetividade, diz respeito 

aquilo que pode ser dado ao homem como sendo a sua existência, ou o sentido de 

sua vida, o seu modo de ser mais “autêntico” diante dessas circunstâncias. Assim, é 

pouco valoroso, por exemplo, tentar trazer a discussão em desenvolvimento 

elementos que digam respeito às leis naturais ou às disposições físicas do 

conhecimento do mundo, elementos epistemologicamente relevantes para outros 

debates, no entanto, incipientes para se analisar aquilo que Kierkegaard busca por 

em relevo em seus escritos.  

A improbabilidade (ou imprecisão) da objetividade em determinar a verdade 

consiste em afirmar que a fé e a paixão infinita que são necessárias para a 

existência valorosa do homem dependem do risco que é assumido a cada decisão 

por ele tomada. Quanto maior o risco a ser experienciado mais apaixonado e mais 

temente o homem é. Delinear o degrau de atuação passional que uma pessoa 

arrisca tudo em aprendizado com a sua ansiedade é a conexão prevalente entre a fé 

e a coragem de cada um (SÖDERQUIST, 2016, p. 104). A vida é composta de 

muitas variantes de risco a partir das quais a paixão do homem é experimentada até 

as últimas consequências, a partir dessa vivência apegada ao experimento, despida 

do cálculo do risco propriamente dito é que o homem conhece a vida, sabe de sua 

existência e a valoriza mais intensamente após cada livramento dado, após cada 

graça alcançada, após cada vitória conseguida. Pode-se dizer nas indicações 

kierkegaardianas que sem riscos não há fé, e sem risco nem fé a paixão infinita é 

morta sem se iniciar, é necessário celebrar a irracionalidade e desafiar a razão ao se 

ter fé (GREEN, 1992, p. 135). Aquilo que pode vir a suprimir a existência do homem 

é que nutre sua fé, tanto em Deus (naquilo que lhe é impossível mortalmente como 

sendo um perfeito desafio da racionalidade) quanto em si mesmo, na superação de 

seus obstáculos, naquilo que a vida lhe impõe como uma dificuldade, a fé em vencer 
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os perigos, e a paixão por efetivamente suplantá-los é que dá mais vibração e mais 

intensidade em cada escolha do sujeito tomada em sua lida existencial.  

O “tornar-se subjetivo” de Kierkegaard não diz respeito a trasladar a verdade 

historicamente depositada em sistemas filosóficos e metafísicos da tradição, dada 

em toda a sua objetividade, para a compreensão subjetiva do sujeito. Pelo contrário, 

por não haver precisão alguma na própria objetividade, Kierkegaard, assumindo uma 

perspectiva claramente socrática, busca propor outra visão sobre a subjetividade, 

como ambiente capaz de proporcionar a verdade ao homem, e também lançar novas 

luzes sobre a própria objetividade, sendo ela incapaz de conduzir “a verdade” tal 

como colocada subjetivamente. Não é apenas uma simples contraposição de 

esferas de convivência do homem, como se a verdade pudesse ser, 

ocasionalmente, encontrada numa ou noutra esfera, não há a possibilidade de se 

transferir a verdade da objetividade para a subjetividade, como já mencionada, 

tampouco o contrário se afigura factível, haja vista que, no momento em que se 

coloca algo na objetividade, a suscitada imprecisão começa a imperar, de modo que 

aquilo que era a verdade subjetivamente falando deixa de o ser e passa a ser 

analisado e visto segundo os elementos estruturais e sistemáticos da objetividade, e, 

assim, não é mais aquilo que outrora foi. Se era a verdade (subjetivamente dada), 

não é mais, pois está sendo compreendida em parâmetros estritamente objetivos de 

apreciação.  

Outro ponto a ser colocado (revisado, melhor dizendo) é que o tornar-se 

subjetivo não se refere a uma negação da objetividade pura e simplesmente. Já foi 

dito nessa mesma seção anteriormente que objetividade faz parte da vida do 

homem, não há como se negar apenas que há objetividade. Todavia, clarificando 

melhor a assertiva anteriormente posta, há de se indicar que a imprecisão da 

objetividade conduz ao entendimento que não há verdade nela. Isso não representa 

a negação da objetividade, apenas simboliza que a verdade é dada subjetivamente 

(algo que já vem sendo dito há algum tempo e sempre repisado com a força de uma 

nova inserção argumentativa para tal), sem que se negue a objetividade. Assim, a 

objetividade não é negada, apenas se rejeita a ideia que ela possa fornecer a 

verdade ao homem. Tal toada não nega diretamente a objetividade, tampouco ela 
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cessa de existir ou de tomar parte na vida do homem por causa disso, apenas se 

altera o foco de atenção para onde a verdade pode ser dada, como o homem pode 

compreender a si mesmo e também entender a verdade. O enfoque modificado por 

meio das proposições de Kierkegaard não visa destruir a objetividade como tal, 

simplesmente almejam modificar o status de seu empreendimento, e desarticular a 

sistematicidade metafísica em que ela encontra-se imbuída na tradição filosófica. 

Quem é capaz de fazer a mudança do enfoque da objetividade ilusória para 

a subjetividade contida no próprio sujeito só pode ser o sujeito por si mesmo! É a 

decisão que o sujeito toma em tornar-se subjetivo que o faz abandonar todo o 

castelo de ilusões da objetividade para que a verdade seja subjetivamente 

encontrada por ele. Kierkegaard (2010, p. 134) traça um paralelo entre a 

objetividade (equivalente a irreflexão e ao paganismo) e a subjetividade (o 

aprofundamento do pensamento sobre si mesmo, o cristianismo). A decisão em 

tornar-se subjetivo é a mesma decisão que o homem toma em converter-se ao 

cristianismo. Jesus é o caminho à verdade e à luz84, ele é o transcurso da própria 

vida do homem. Ao decidir por ser cristão, por seguir a Cristo, automaticamente o 

homem está decidindo pela verdade, por tornar-se subjetivo, por refletir sobre a sua 

existência e encontrar a verdade subjetivamente dada. 

Se a subjetividade fosse eliminada, ou se a paixão fosse extirpada da 

subjetividade, ou ainda, se o infinito fosse retirado da paixão haveria nenhum espaço 

para a decisão, isso porque todo caráter essencialmente decisório está enraizado na 

subjetividade (GABRIEL, 2010, p. 144). O cristianismo também esta nutrido desse 

mesmo enraizamento na subjetividade, ele é o percurso existencial de cada um, as 

agruras, o enfretamento do pecado, a devoção ardente daquele que crê, daquele 

que decide crer no impossível, daquele que se apaixona infinitamente pela verdade, 

que a põe diante de si mesmo e que encontra a verdade, a vida, e o caminho de 

Cristo em seu modelo de vida. Nesse compasso, o cristianismo não é a mera 

massificação de uma questão de racionalidade objetiva do homem, aliás, ela nem 

sequer consegue definir o que é precisamente verdadeiro ao homem, somente a 
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 Como enuncia João, capítulo 14, versículo 6 (BÍBLIA, 1991, p. 122). Além disso, complementa-se 

que ninguém chega ao Pai (Deus), senão pelo caminho da verdade e da vida (Jesus). 
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decisão do tornar-se subjetivo dá a certeza daquilo que lhe é seguro, daquilo que lhe 

é essencial, daquilo que é subjetivamente verdadeiro, de como Deus se apresenta 

em tal caminhada existencial do homem.  

O filósofo especulativo vê a igreja como um fenômeno histórico85 e 

justamente por causa desse atributo ele não consegue definir objetivamente o que é 

a verdade para cada um e tampouco é capaz de indicar como a verdade serve para 

que cada sujeito compreenda a sua caminhada existencial no mundo (GABRIEL, 

2010, p. 145), essa é a faceta mais expressiva da imprecisão da objetividade como 

parâmetro de escolha e de decisão. Sua falha é patente ao tentar transformar a 

vívida experiência passional do homem em um aglomerado de recortes históricos 

aos quais são atribuídos “sentidos lógicos” desprendidos da vivência e da 

compreensão de cada um. A subjetividade é capaz de ordenar tais elementos 

subvertidos pela ilusória apresentação da objetividade, dando-lhe a roupagem e o 

entendimento devidos para cada caso, transformando, como diz o próprio 

Kierkegaard (2010, p. 132) a subjetividade no próprio caso, o sujeito entendendo o 

que lhe é mais caro e mais estimado, entendendo os caminhos que sua vida pode 

ou não tomar a partir de então.  

Retomando o paralelismo entre o cristianismo e a subjetividade, Kierkegaard 

(2010, p. 135) pontua que o cristianismo pretende dar ao indivíduo um presente, a 

felicidade eterna na paz de Cristo (através da salvação). Todavia, esse não é o tipo 

de presente que pode ser dado no atacado, desmedidamente e de forma arbitrária. 

É imperioso haver o desenvolvimento ou uma recriação da subjetividade em 

parâmetros que possibilitem ao cristão encontrar a felicidade eterna. Por causa disso 

é necessário desenvolvê-la concentrando-a infinitamente em si mesma, tendo como 

foco a própria subjetividade para que a felicidade eterna seja algo possível ao 

homem que a busca incessante e apaixonadamente.  

                                                           
85

 Apesar do autor citado (Gabriel) não indicar diretamente, nota-se uma breve referência a Hegel ao 

se falar de filósofo especulativo que vê na igreja um fenômeno histórico. O enfoque kierkegaardiano 

da passagem consiste especificamente em ver a igreja em cada um, como que os ensinamentos 

cristãos são absorvidos subjetivamente e florescem no entendimento de cada homem, sem a 

mediação explícita de uma ordem eclesiástica historicamente constituída.  
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A princípio, para bem compreender o tema em apreço, é importante destacar 

que a felicidade eterna é algo alcançável por todos, qualquer homem é capaz de 

alcança-la, haja vista que todos os homens são dotados, universalmente, dos 

pressupostos existenciais básicos que compõem a subjetividade, ela é o único pré-

requisito para que a felicidade eterna seja conquistada. No entanto, asseverar que 

qualquer um pode obtê-la não equivale a dizer que todos, indistintamente, a terão, 

seja de imediato ou no futuro (por mais próximo ou distante que ele seja colocado de 

tal tarefa). A felicidade eterna é uma questão subjetivamente individual, que não 

pode ser mensurada objetivamente à maneira escolástica de procurar a 

externalidade de cada “verdade” dada. Ou seja, a felicidade encontra-se disponível a 

todos, mas apenas individual e subjetivamente ela é alcançada por cada um que se 

disponha a tê-la.  

A felicidade eterna está atrelada a relação individual do cristianismo. 

Impendendo sempre destacar que a "verdade objetiva" (ou melhor, o modo exterior 

como a questão pode ser vista como sendo "a verdade do cristianismo") não possui 

nenhum impacto na salvação do homem, e nem mesmo é capaz de evocar a paixão 

subjetiva necessária para sua apropriação (ROBERTS, 2013, p. 37). Por a 

subjetividade em relevo significa realçar que é através dela que se alcança a 

salvação eterna, que ela é a forma de apropriação da verdade cristã (do modelo de 

vida e de existência contido no próprio Cristo) e assim se adquire a felicidade eterna 

(que não é um mero momento transitório cotidiano, é algo mais autenticamente 

subjetivo, por assim dizer).  

O cristianismo, tal como entendido por Kierkegaard, socraticamente abarca a 

tarefa da existência e almeja a concretização da felicidade eterna, e a compreende 

como a consequência de aprender e a apropriar a verdade (HOWLAND, 2006, p. 

198). A verdade não é algo imediatamente disposto, como se fosse um elemento a 

mais dado objetivamente no mundo. O cristão precisa estar focado em sua própria 

existência para que possa aprender a compreender como a verdade é dada 

subjetivamente, daí a necessidade de se readequar aquilo que até então era 

compreendido como subjetividade na tradição filosófica. Ela não pode ser entendida 

como o simples sentimento transitório das afecções momentâneas, muito mais que 
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isso, a subjetividade consiste em movimentos dialéticos de apropriação e de como 

se aprende o que é a verdade, e não uma simples coleta de dados já espraiados e 

dispostos ao bel prazer do “sujeito conhecedor dos objetos”, como usualmente foi 

descrito na já mencionada tradição.  

É a relação do homem com Deus que faz do homem propriamente um 

homem. É a fé em Deus que transforma subjetivamente aquilo que o homem 

entende sobre si mesmo, é com base nesse relacionamento do cristão com Deus 

que ele se forma como homem, e se compreende como cristão (VARDY, 2012, p. 

73). Partindo do pressuposto que a fé é interioridade, não há qualquer elemento 

objetivamente válido que determine o que o homem é, tampouco quem o homem é. 

Essa incerteza objetiva é válida tanto para Deus quanto para o homem, uma vez que 

é a relação do homem com Deus que reflete quem é quem subjetivamente, afinal, o 

homem não se faz fora desse paralelo com Deus (criado em imagem e semelhança 

e redescoberto como tal subjetivamente).  

A objetividade, mais uma vez, falha em descrever o que Deus é, quem o 

homem é, e também não é hábil em estabelecer a relação existente entre o homem 

e Deus, qualquer proposição descritiva dessa comunhão subjetiva será, na melhor 

das hipóteses, meramente aproximativa, não contendo nenhuma determinação clara 

e expressa de “verdade”, nem mesmo para os padrões objetivos de análise. Assim, 

a objetividade falha duplamente, primeiramente porque não consegue definir a 

relação subjetiva e passional de fé do homem com Deus, e em um segundo 

momento falha porque seus enunciados não serão capazes de atingir o patamar 

mínimo de análise construído por ela própria para analisar epistemologicamente 

suas questões mais essenciais. Por causa dessas inconsistências objetivas, 

anteriormente já foi indicado que a questão da subjetividade e da verdade tratadas 

por Kierkegaard não se encontram na seara da epistemologia, e, sim, do 

existencialismo e da ontologia. É justamente o desdém explícito de Kierkegaard pela 

tentativa tradicional de tentar provar (ou negar) a existência factual de Deus que o 

leva a ter um entendimento tão aprofundado na subjetividade, a qual não carece de 

tais questionamentos objetivamente válidos (TALIAFERRO, 2005, p. 297). Dessa 

forma, provar ou não provar a existência de Deus, objetivamente, é algo que não 
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preocupa Kierkegaard, é algo totalmente desprezado em suas obras por ser 

totalmente irrelevante para a forma como ele trata o relacionamento de Deus com o 

homem. A relação do homem com Deus, para a sua própria compreensão e 

formação subjetivas dizem respeito ao modo como o homem é e como ele age no 

mundo, ou seja, como a sua existência transcorre, independentemente das 

incertezas ou das ponderações aproximativas da objetividade metafísica tradicional.  

Conforme aponta Kierkegaard (2010, p. 134), o “cristianismo protesta contra 

toda objetividade, quer que o sujeito se preocupe infinitamente consigo mesmo”. O 

cometimento de uma vida dedicada exclusiva e intimamente a Deus não significará 

uma recompensa com bens materiais e abundância financeira ou de produtos e 

artefatos externos de qualquer maneira que sejam provenientes da generosidade 

divina, ao contrário, uma vida devotada a toda relação íntima com Deus, sem 

nenhum suporte na externalidade e tendo por sustentação Deus por si só, ainda é 

aquela mais completa e cheia de regozijo moral (HACKETT, 2009, p. 378). Não 

obstante, trilhando o enfoque subjetivo em desprezo de qualquer análise objetiva da 

verdade e de Deus, depreende-se que Deus é apropriado subjetivamente como o 

único Bem unitário e também é reconhecido como a autêntica realização humana 

conjuntada a si, aquilo que faz do homem o homem existencialmente falando. 

Uma das críticas direcionadas ao pensamento de Kierkegaard em sua 

particular concepção da subjetividade em detrimento da incerteza e da 

improbabilidade objetiva é a que tal entendimento abre as portas para a 

arbitrariedade e para o relativismo dentro do pensamento filosófico (STEWART, 

2015, p. 164). Ainda que o apontamento descrito tenha sido feito em tom de crítica, 

ele é parcialmente válido e não deve ser levado completamente a efeito como tal. 

Afinal, o relativismo kierkegaardiano é uma de suas marcas mais evidentes em 

várias de suas obras, no Post-Scriptum (KIERKEGAARD, 2010, p. 135) ele é mais 

uma vez tomado em relevo e colocado como uma de suas premissas básicas. Por 

outro lado, o termo arbitrariedade soa um tanto quanto ofensivo para descrever o 

pensamento kierkegaardiano. Ele abre várias janelas e várias possibilidades para 

que a existência do homem tome caminhos outrora não cogitados pela tradição 

filosófica antecessora, tal fato, no entanto, não dá azo a lhe conceder a pecha 
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pejorativa de um pensador arbitrário, que julga conforme a mera disposição dos 

argumentos.  

O relativismo de Kierkegaard, o seu seguro depósito na subjetividade como 

elemento socrático norteador da existência e da compreensão do homem por si 

mesmo não conduzem a arbitrariedades. O caráter irracional da passionalidade 

kierkegaardiana pode ser indicado como sendo misológico86, mas não pode, de 

maneira alguma, ser compreendido como um elemento malicioso em suas obras 

para distrair o leitor ou para enganá-lo quando lhe aprouvesse. Não há um 

compromisso certo e dedicado de Kierkegaard com a tradição metafísica ou com a 

história da filosofia que o forçasse a seguir as regras estritas dos sistemas filosóficos 

ou das determinações metafísicas da modernidade, justamente por causa dessa não 

vinculação o seu pensamento é tido como inovador e de grande influência nas 

gerações subsequentes. Afinal, se ele fosse apenas um mero repetidor dos 

argumentos já colocados na tradição filosófica ou no pensamento ocidental de nada 

adiantaria ler as suas obras, pois delas nenhuma inovação ou nenhuma nova forma 

de pensar questões relevantes para a humanidade poderiam porventura ser 

extraídas.  

A crítica contida na arbitrariedade do pensamento de Kierkegaard conduz à 

indicação que a sua visão do cristianismo (e da subjetividade, por conseguinte) 

remanesce como algo extremadamente injustificado (MAIA NETO, 1995, p. 126). Um 

dos argumentos utilizados por aqueles que acham que a subjetividade como 

verdade de Kierkegaard é injustificada se atém a “reduções ao absurdo”87, 

compreendendo que qualquer coisa pode ser tida como Deus, por exemplo. 

Repetem que se a verdade é dada subjetivamente, pode-se achar que qualquer 

                                                           
86

 Por misológico deve ser compreendida a pecha de irracionalidade atribuída a Kierkegaard. A 

negação da precisão ou da determinação objetiva sobre a vida do homem é o que mais reflete o 

caráter misológico de seu pensamento. Negar que haja um elemento concreto de racionalidade a 

definir tais elementos conclui o enquadramento nesses parâmetros. Sendo sempre válido lembrar que 

o enquadramento como misológico de maneira alguma macula o pensamento kierkegaardiano, e, em 

certo sentido, está em pleno acordo com a interpretação mais escorreita e mais próxima daquilo que 

o autor em relevo efetivamente pensava sobre os temas em apreço. 
87

 Do latim, reductio ad absurdum, uma forma de condensar argumentos contrários por meio de 

absurdidades em referência ao argumento que se visa combater. 
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coisa é verdade para o sujeito e que daí qualquer outra verdade pode ser derivada, 

indicam, exemplificativamente que: “meu cachorro é Deus”88 e que “meu cachorro 

para mim é verdadeiro subjetivamente”. Dentre outras espécies argumentativas que 

visam dar um caráter de absurdo ao entendimento kierkegaardiano que a 

subjetividade é a verdade.  

Os apontamentos descritos anteriormente como críticas ao pensamento de 

Kierkegaard, tentando moldar-lhe como arbitrário e injustificado apenas podem ser 

considerados como tal por aqueles que não compreenderam nem o enfoque da 

perspectiva do autor em destaque (o desprezo pela objetividade) e tampouco foram 

capazes de assimilar para aquilo que aponta o pensamento kierkegaardiano (o 

aprofundamento da subjetividade e da interioridade). Indicar qualquer objeto externo 

(por exemplo, o cachorro do exemplo anterior) como sendo Deus para depois 

justificá-lo subjetivamente como sendo válido ou verdadeiro é um real ultraje ao 

pensamento de Kierkegaard. Para ele, não há nenhum objeto que seja 

externamente válido ao ponto de ser “transformado” em Deus pela subjetividade. 

Pelo contrário, o que Kierkegaard indica com maior veemência e com grande 

cuidado é que é necessário reconstruir a subjetividade a partir de suas próprias 

bases, em sua própria interioridade.  

Tampouco é válido indicar que qualquer objeto externo (no exemplo, o 

cachorro) é tão semelhante ao homem que ele pode ser equiparado a Deus (pois o 

homem é subjetivamente equiparado por Kierkegaard) como o faz Garelick (1965, p. 

66). Até onde se sabe, nenhum objeto contido na objetividade ou no saber histórico 

tradicional é capaz de ter uma compreensão subjetiva de si mesmo ou exibe a 

subjetividade do mesmo modo de ser que o homem possui. Esse argumento por si 

só é capaz de limar a equiparação proposta por Garelick. Ademais, não é válido 

                                                           
88

 Na língua em que foi escrito o exemplo absurdo da equivalência entre Deus e o cachorro (o inglês) 

há uma aliteração jocosa entre os termos Deus (God) e cachorro (dog), haja vista que uma é o 

inverso da outra. Esse caráter jocoso não pode ser efetivamente transposto na exposição em 

desenvolvimento uma vez que em português não existem palavras que consigam transmitir tal 

patranha. Assim, o “argumento” tal como apresentado, além de não conseguir pela via subjetiva 

provar seu ponto de crítica, recorre puerilmente ao elemento jocoso para trazer algum destaque à 

crítica empreendida a Kierkegaard. 
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trazer um terceiro termo (o cachorro) não inserto na comparação relativa entre o 

homem e Deus para justificar a qualquer inserção arbitrária. Não há equiparações 

que derivem que o homem seja igual a qualquer outro objeto contido na 

externalidade, a única relação direta traçada por Kierkegaard é entre o homem e 

Deus, o qual, em nenhum momento, é posto como sendo algo objetivamente certo 

ou válido, daí tal comparação só poder ser desenvolvida, a contento, nos meandros 

da própria subjetividade humana, como o Kierkegaard cuidadosamente trata de 

proceder toda vez que faz tal equiparação. 

Assim, é correto indicar que não se pode nomear todo o sentimento e toda a 

paixão infinita interna de cada um com o nome de um objeto contido na 

externalidade, isso é apenas um ato de subversão e uma mácula a todo o esmero 

kierkegaardiano em se apartar da imprecisão que impera na objetividade. Reduzir a 

subjetividade a absurdos nominativos da objetividade é fazer florescer a imprecisão 

no único terreno em que ela pode ser apartada, separada e superada.  

Jocosamente tentar reduzir o argumento kierkegaardiano ao absurdo da 

trivialidade atributiva e arbitrária beira o mau-caratismo de quem almeja tecer 

qualquer sorte de crítica academicamente válida ao pensamento em destaque. 

Simplesmente fazer um jogo de termos e elevar um objeto externo a si mesmo como 

Deus é uma tentativa infame e irrisória de tentar derrubar o argumento 

kierkegaardiano da verdade como subjetividade a força, e sem qualquer respaldo 

nem mesmo na tradição filosófica antecessora. O sentido de ser cristão consiste no 

entendimento que o modelo de Cristo é o único ponto absoluto que perpassa a 

história (e o próprio saber histórico por assim dizer) e perpetra na subjetividade de 

cada homem, possibilitando, apaixonadamente de modo infinito a felicidade eterna 

(SLOTTY, 2014, p. 94). A todo tempo presente é na subjetividade de cada um que o 

modelo de vida e de ação de Cristo se revela continuamente, a felicidade eterna 

consiste na repetição desse modelo na existência de cada homem, que se faz nessa 

imagem e nessa semelhança perenes.  

Tomando por base que o aprofundamento subjetivo com foco na verdade se 

apresenta como uma forma de conhecimento de si mesmo (na apropriação interior 
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de “tornar-se subjetivo” outrora já indicada), Kierkegaard se preocupa em deixar 

assentado que tipo de “conhecimento” é esse. Certamente, como já debatido 

anteriormente, não é o conhecimento científico propriamente dito, não se funda na 

especulação objetiva e também não se interessa pelo tradicional saber histórico. 

Kierkegaard (2010, p. 209) pontua que “somente o conhecer ético e o ético-religioso 

são conhecimentos essenciais”. Nessa toada, ele extirpa qualquer possibilidade de 

intersecção “epistemológica” tradicional no quadrante do conhecimento que ele 

busca aferir no desenvolvimento de se “tornar subjetivo”.  

Alguns comentadores, a exemplo de Robert Solomon (1972, p. 72) indicam 

que há uma incorreção patente em Kierkegaard usar o termo “verdade” para 

descrever o ápice do aprofundamento subjetivo, haja vista que se deve ter uma 

metodologia terminológica bastante rigorosa que se vise evitar o uso de termos 

consagrados pela ciência e pela matemática em considerações tidas por ele como 

“metafísicas”89. A correta separação e distinção entre a verdade científica e a 

“verdade subjetiva”, no entendimento de Solomon, levaria ao entendimento que 

subjetivamente não se tem terminologicamente a verdade, seria possível apenas se 

encontrar “evidências” daquilo que o homem individualmente toma para si 

(RAPPORT, 2012, p. 130), não sendo tais pistas individualmente consideradas 

elementos tão fortes quanto as determinações científicas ou matemáticas. O que 

esses comentadores sublinhados não conseguem deixar explícito em suas análises 

é como que são encontradas evidências subjetivamente válidas para que cada 

homem encontre aquilo que eles não julgam ser a verdade (como subjetividade), 

mas conseguem assentir com o conhecimento especulativo da objetividade e sua 
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 A princípio, deve-se objetar a crítica de Solomon porque ela também incorre naquilo que ele aponta 

como crítica: a imprecisão terminológica. A maioria das obras de Kierkegaard debate a questão da 

metafísica e do conhecimento especulativo objetivo e rejeitam a metafísica e a objetividade, no 

entanto, o comentador em apreço coloca Kierkegaard como um mero continuador da metafísica 

tradicional, indicando que suas considerações são “igualmente metafísicas”, em detrimento do 

linguajar e da técnica científica ou das determinações matemáticas. Há um abismo terminológico 

entre a verdade como subjetividade em Kierkegaard e as terminologias científicas e matemáticas, 

com relação ao entendimento científico, por ele ser claramente calcado na objetividade, a 

diferenciação além de necessária é essencial, pois, se não o fosse, nenhuma das críticas de 

Kierkegaard ao conhecimento e ao saber histórico epistemologicamente construídos teria algum 

sentido. 
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imprecisão patente. Eles simplesmente não assimilam o argumento kierkegaardiano 

que não há nenhuma determinação objetivamente derradeira para a vida individual 

do homem, e simplesmente repetem os argumentos sistemáticos metafísicos que o 

próprio Kierkegaard almeja combater. Suas críticas, portanto, apenas se repetem 

ciclicamente com argumentos que Kierkegaard debate amplamente ao tentar 

superar o saber histórico e a objetividade metafísica em geral. 

Ainda que ele não tenha deixado bem explanado na passagem assinalada, 

há um teor estético claramente inserto na perspectiva do conhecimento colocada em 

termos éticos e ético-religiosos, ainda que não expressamente declarado. Tal ponto 

se torna ainda claro sob dois aspectos. O primeiro deles está na tripartição 

anteriormente estudada dos estádios da vida humana (estético, ético e religioso), de 

modo que por uma questão de simetria entre as abordagens em diferentes obras, e 

sem que Kierkegaard tenha rejeitado expressamente a influência estética, há de se 

concluir que ela também se encontra remanescente em sua construção do 

conhecimento essencial no Post-Scriptum. O segundo elemento em prol de uma 

influência estética essencial diz respeito ao próprio elemento constitutivo do ápice da 

existência: a paixão. Ela exibe um componente estético claramente delineável na 

vida do homem, e sem a paixão (principalmente em sua forma infinita), fonte do 

aprofundamento subjetivo para a verdade, não é possível se aperfeiçoar a existência 

humana e não se chega à felicidade infinita, o maior objetivo a ser traçado. Por 

causa desses dois aspectos é possível se concluir que há um elemento estético, de 

jaez religioso, a operar como fundamento essencial na toada passional do homem 

em sua existência.  

A sorte de conhecimento (ou o modo de conhecimento) que Kierkegaard 

visa escrutinar nessas passagens do Post-Scriptum difere flagrantemente de 

qualquer outra forma de conhecimento porventura existentes na objetividade, haja 

vista que eles não são passíveis de uma comunicação direta, como numa relação 

acadêmica estabelecida entre docentes e discentes, o que ocorre é uma 
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“comunicação indireta”90 subjetivamente engendrada (WALSH, 2009, p. 40). O 

tornar-se subjetivo não é algo que segue uma fórmula pré-determinada ou datada 

em alguma receita específica, ela diz muito mais respeito à expansão do 

conhecimento (ético e religioso) de cada um em sua interioridade que a um estrito 

código de apresentação do modo de ser de cada homem. Nesse sentido, a 

comunicação da capacidade ética de cada um faz com que os indivíduos assistidos 

nessa relação subjetiva com Deus realizem o potencial ético que Deus plantou 

neles, o recebedor da comunicação indireta é assistido a alcançar a verdade por si 

através da sua relação com o divino (TIETJEN, 2013, p. 55). Nessa perspectiva o 

elemento estético também aflora como algo que surge sem direcionar de forma 

estanque a conduta existencial de cada um, já que o desenvolvimento subjetivo da 

verdade não segue nenhum padrão condicionado de apresentação, o apelo 

passional estético de cada existente serve para que ele compreenda suas próprias 

formas de expressão, sem nenhum encaixotamento de sua própria subjetividade ou 

de sua existência.  

O exercício da liberdade (e dos seus componentes estéticos) é que guiam o 

tornar-se subjetivo e que fazem o contato entre a experimentação existencial do 

homem e sua verdade subjetivamente dada. Precipuamente, por endereçar um 

processo de avanço no nivelamento do conhecimento de si mesmo, a comunicação 

indireta reafirma o valor das possibilidades de cada indivíduo (KOTERBAY, 2004, p. 

66). A comunicação indireta não se compraz propriamente em ditos internos, ela é 

uma forma de linguagem diversa da transmissão direta do pensamento objetivo (por 

resultados). Assim, ela diz mais respeito a formas não usuais de expressão 

                                                           
90

 Usualmente, nos estudos kierkegaardianos, a comunicação direta é concebida como a 

comunicação do conhecimento (objetivamente dado), já a comunicação indireta é conhecida como a 

comunicação da capacidade (TIETJEN, 2016, p. 112). De modo bastante semelhante, há quem 

apresente a distinção em tela como sendo conhecimento de algo, comunicação direta, e 

conhecimento de si mesmo, comunicação indireta (EMMANUEL, 1996, p. 129). A distinção 

apresentada é bastante útil quando se compreende que a comunicação indireta não é uma linguagem 

comum, utilizada para o cotidiano descritivo do homem, ela almeja explanar elementos existenciais 

mais concretos e de compreensão mais difícil, quando comparados com os termos do conhecimento 

objetivo que são facilmente repassados diretamente, a comunicação da capacidade se refere ao 

conhecimento do eterno, do infinito, de todos os elementos que podem ser traduzidos em termos 

éticos e religiosos para a existência do homem.  
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subjetiva, meios de conhecimento sobre a própria subjetividade por cada existente 

em estado de reflexão. 

Todavia, ainda que o aprofundamento subjetivo seja traduzido em uma 

“linguagem de comunicação indireta”, como anteriormente indicado, o conhecimento 

mais elementar sobre o cristianismo deve ser comunicado diretamente a cada um, 

“espalhar o evangelho a toda criatura”, como demanda a escritura, é algo que só 

pode ser feito diretamente, embora tal comunicação não garanta, de modo algum, 

por si só, o alcance da felicidade eterna, é apenas o primeiro passo nessa direção. 

O conhecimento sobre o cristianismo a ser repassado é meramente “preliminar” 

(WALSH, 2009, p. 41), ele necessita ser nutrido, gestado na subjetividade do 

homem para que possa florir na felicidade eterna. Todo o conhecimento advindo da 

leitura das escrituras é uma forma de comunicação direta, mas a interpretação 

bíblica operada por cada homem é sempre uma forma subjetiva de apreensão da 

verdade.  

Dada a peculiaridade da forma de comunicação dos preceitos elementares 

do cristianismo, sendo parcialmente direto e parcialmente indireto, há quem indique 

que ele é uma forma de comunicação direto-indireta (DE VRIES, 2013, p. 214). Por 

ser uma forma de comunicação que agrega as duas modalidades (direta e indireta), 

o cristianismo em sua acepção comunicativa consegue expressar um caráter 

dialético singular na estruturação proposta por Kierkegaard. Portanto, deve-se 

compreender que sem os mecanismos interiores de aquisição de comunicação 

indireta do modelo cristão, gestado sempre nessa interioridade reveladora da 

verdade, o homem não é capaz de exercitar sua paixão infinita, não consegue, 

portanto, chegar ao presente mais precioso de toda humanidade.  

A hermenêutica subjetiva a ser aplicada no procedimento de leitura das 

escrituras é que revela, a cada homem, a verdade ali contida, que não é uma 

verdade que lhe seja estranha, contrariamente, ela é encontrada subjetivamente 

porque todas as operações de entendimento e de tradução dos conteúdos bíblicos 

ocorrem no ambiente da subjetividade humana. Oferece-se um “meio” pelo qual a 

subjetividade alcança a comunicação indireta para chegar à verdade contida nas 
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escrituras, algo diverso do que ocorre com o pensamento especulativo da 

objetividade, o qual sempre oferece “resultados” prontos e acabados para serem 

simplesmente assimilados pelo homem (FOWLER, p. 223). O meio hermenêutico é 

aquele que possibilita ao homem construir a verdade por meio do que está escrito, 

desenvolvendo as próprias respostas para as perguntas formuladas no âmbito da 

interioridade de cada um, pois somente as escrituras são capazes de revelar a 

verdade, e não uma entidade ou uma liderança eclesiástica pela comunicação direta 

de seu próprio entendimento da palavra. É o leitor que opera a conversão do texto 

escrito em sua verdade subjetivamente alcançada. 

Não se deve olvidar que a respeito do conhecimento essencial, Kierkegaard 

(2010, p. 216) socraticamente enuncia que conhecer é recordar, desse modo, em 

termos estritamente cristãos, o autor em relevo põe como igualmente essencial a 

necessidade da revelação divina perante a humanidade (WESTPHAL, 2014, p. 172). 

Sem a revelação não há direcionamento subjetivo para a verdade no homem, de 

modo que a relação dele com Deus, aquela que o faz e que o designa como homem, 

termina por não se tornar perfeita sem o elemento da revelação. No modelo 

socrático apresentado de comunicação indireta, o comunicador desaparece por trás 

da comunicação e o recebedor da comunicação é deixado por si mesmo para julgar 

a verdade da mensagem contida, assim, a mensagem apostólica das escrituras 

convida a uma resposta e a uma interpretação que ninguém além do recebedor da 

mensagem é capaz de prover (PATTISON, 1992. p. 85). Por mais que a 

comunicação seja feita por um meio direto (a escritura) todos os demais passos do 

procedimento hermenêutico indicado são operados subjetivamente, a verdade é 

concebida pelo sujeito.  

Ainda ao se falar da compreensão socrática da verdade, é importante a 

ressalva que Kierkegaard (2010, p. 216) faz ao tecer uma analogia entre a 

interioridade socrática no existir e a fé do homem. Sócrates tinha uma repulsa 

mórbida a ignorância, ao passo que a fé e o apego subjetivo do homem, nos moldes 

cristãos kierkegaardianos, assume uma repulsa ao absurdo da objetividade (sua 

imprecisão). Portanto, “a subjetividade, a interioridade, é a verdade de modo que há 

algo ainda mais interior que isso” (KIERKEGAARD, 2010, p. 218), e isso é dado 
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ainda interiormente quando se começa a entender que a subjetividade é (também) a 

inverdade91.  

A explicação dessa sentença aparentemente contraditória e sem sentido 

deve ser inicialmente dada com base no teor essencial do conhecimento ético-

religioso kierkegaardiano. Assim, ao se falar que a subjetividade é inverdade não se 

está rendendo méritos ao pensamento especulativo que, em certo sentido, afirma a 

mesma coisa ao dizer que a “objetividade é a verdade”. Contrariamente, o 

entendimento essencial de Kierkegaard que a subjetividade é inverdade continua a 

negar que a objetividade seja, de alguma forma, a verdade. Ou seja, a subjetividade 

comporta dois elementos distintos de verdade e de inverdade que ao se afirmarem 

não negam os pressupostos pretéritos elencados por Kierkegaard que a objetividade 

é imprecisa e não traduz a verdade. No entendimento kierkegaardiano, a 

objetividade não é a verdade, e na subjetividade a inverdade pode ser encontrada, 

tanto quanto Deus, em verdade, também o pode ser. Essa última passagem indica 

que a noção mais básica de “inverdade” deve conter em si mesma algum sentido 

religioso bastante próprio para que seja necessário se aprofundar na interioridade de 

cada um para que ela também possa ser encontrada.  

Por inverdade Kierkegaard (2010, p. 219) nomeia o pecado. No entanto, ele 

cumpre logo o dever de deixar claro que nem sempre o homem esteve no pecado de 

modo eterno e indefinido, ele não nasce pecador como um pressuposto básico de 

ter nascido com vida (havendo aqui uma clara rejeição do elemento biológico do 

pecado), ele é pecador em derivação do pecado hereditário (advindo de Adão e 

Eva). Ser inverídico é algo que decorre de cada um, tanto quanto a verdade na 

subjetividade decorre dessa mesma forma, como já explicitado. Por isso a inverdade 

encontra-se na subjetividade, o pecado é algo que é próprio da existência de cada 
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 A passagem em tela é mais um ponto de intersecção entre o pensamento de Kierkegaard e de 

Heidegger a ser mais bem abordado na seção 4.3.0, precipuamente quando Heidegger trata da 

inserção do homem na verdade, dizendo que ele está ao mesmo tempo na verdade e na não-

verdade, sem que esse apontamento seja dotado de contradição ou de uma apresentação mentirosa 

da expressão de verdade contida na subjetividade. Na seção indicada esse tema será tratado com 

maior cuidado, sempre questionando se apropriação até mesmo terminológica de Heidegger não foi 

apenas um modo de remodelar o questionamento kierkegaardiano sobre a subjetividade e a (in) 

verdade. 
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homem e é algo que ele sabe e tem total conhecimento essencial por estar descrito 

na subjetividade segundo os preceitos éticos e religiosos já comentados. Viver na 

inverdade é uma ansiedade existencial, a qual é uma culpa existencial, a qual se 

transforma em pecado (LEONE, 2014, p. 124). Para melhor compreender porque o 

pecado é a inverdade subjetivamente apresentada é necessário fazer uma breve 

incursão em conceituações kierkegaardianas ofertadas no Conceito de Angústia, 

sob pena de as determinações contidas unicamente no Post-Scriptum aparentarem 

ser deveras vagas e pouco elucidativas por si mesmas diante da importância do 

tema apresentado. 

No Conceito de Angústia, Kierkegaard (2011, p. 53) assevera que o homem 

parece se tornar culpada a partir da ansiedade sobre si mesma, e ele completa 

indicando que a ansiedade subjetiva é a ansiedade que é colocada sobre o indivíduo 

e sua consequência é o pecado. O pecado, portanto, deriva da natureza individual 

de ser si-mesmo e é uma falta do próprio sujeito que acaba por optar por viver na 

inverdade (rebatendo, assim, o argumento platônico que o erro deriva da ignorância, 

e não da própria escolha). No entanto, é o pecado que possibilita ao homem 

reconhecer em Deus não apenas um regrador, ou um professor que nos revela a 

verdade das nossas inverdades (LEONE, 2014, p. 122). Por meio do pecado o 

homem pode ver em Deus seu verdadeiro salvador, aquele que lhe traz a felicidade 

eterna, aquele que faz do homem o próprio homem em sua existência mais sutil e 

ordinária. O homem já está, normalmente, mais dentro da esfera da pecaminosidade 

do que ele é capaz de reconhecer, esse é o perigo de não reconhecer a inverdade 

que lhe sonda regularmente em sua vida (KNAPPE, 2004, p. 139). Quando o 

homem reconhece o que ele é na inverdade ele conduz a si mesmo, subjetivamente, 

a reconhecer a verdade sobre sua existência individual, que é no pecado que ele 

ordinariamente existe, por suas próprias falhas e pelos seus próprios erros, todavia, 

essa realidade de pecado pode ser transformada pelo mesmo caminho da 

subjetividade, a partir de uma relação interior mais próxima com o seu salvador. 

Essa é a grande lição que pode ser retirada da conjuntura da verdade e da 

inverdade dada subjetivamente.  



 

 

117 

 

A existência pecadora já se apoderou do homem de tal modo que ele não 

pode simplesmente retomá-la pela reminiscência (KIERKEGAARD, 2010, p. 220). 

Tal passagem representa dizer que uma vida desatrelada do aprofundamento 

passional infinito, sem fé, e sem Deus está condenada ao pecado, e ao 

distanciamento eterno da felicidade. É o paradoxo que a verdade suprema (Deus) se 

relacione com o existente finito (homem) que se torna ainda mais evidente, e, 

consequentemente, ainda mais paradoxal, quando se coloca que somente pela 

salvação do homem por Deus que essa condição pecadora é transformada. É essa 

relação extremada de paixão infinita, e de conhecimento essencial profundo que 

conduz ao homem ao modelo de vida cristão por excelência. Sem o entendimento 

ético-religioso ofertado na inverdade e na verdade do homem não haveria horizonte 

possível para a salvação.  

Em última instância, a salvação é o conhecimento do homem sobre si 

mesmo. É o ápice do entendimento humano sobre aquilo que pode ser preciso em 

todas as acepções terminológicas que esse termo assume, tanto no sentido da 

necessidade (de ser preciso ter) quanto no sentido de ser acuracidade (que é 

unicamente ofertada pela subjetividade, já que o que se está em jogo é a existência 

individual de cada um, e não uma coleção de objetos exteriores). Derradeiramente, 

todas as considerações sobre a subjetividade conduzem interiormente à verdade, 

seja ela uma reduplicação da própria verdade ou até mesmo à verdade contida na 

inverdade do homem.  

A repetição da verdade sempre conduz subjetivamente à própria verdade, 

esse é um esquematismo kierkegaardiano que retoma sempre a ideia que a 

subjetividade é o que há de mais preciso e concreto na existência humana. Sempre 

complementando o entendimento que o sentimento humano só se torna completo e 

perfeito quando se tem como norte o modelo cristão de vida, algo que nem mesmo 

Climacus (o pseudônimo aparentemente não-cristão de Kierkegaard no Post-

Scriptum) consegue se desvencilhar. Afinal, há de se compreender que a estrutura 

interior da subjetividade sempre acaba por apontar nesse sentido, sendo a salvação 

o presente ou o dom mais precioso a ser colhido na felicidade eterna disposta 
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individualmente a todo aquele que a ela busque em sua relação íntima, pessoal e 

subjetiva com Deus. 

Sinteticamente, o distanciamento da objetividade e a consequente 

aproximação da verdade conduzem o homem à verdade. Relacionar-se com Deus, 

ainda que por meio de uma comunicação indireta, que lhe revela os conhecimentos 

essenciais sobre a existência, concretiza o modo de ser mais autêntico que o 

homem pode assumir, haja vista que é nesse relacionamento o homem se faz 

homem, e ao se fazer homem compreende o plano divino ultimado de sua 

existência. Encontrar a felicidade eterna, nessa altura da compreensão de sua 

existência, significa não mais algo intangível, e sim algo consequente no contato 

com Deus e com a sua salvação reveladora.  

Em termos conclusivos, há de se ter em conta que a exposição mais 

pormenorizada do entendimento kierkegaardiano acerca da subjetividade é o ponto 

central para que uma análise comparativa entre essa forma de pensamento e o 

pensamento de Heidegger e de Wittgenstein possa ser desenvolvida nas seções 

posteriores. Na presente seção, a qual já está sendo finalizada, alguns pontos de 

encontro entre o pensamento de Kierkegaard e o dos outros dois autores em 

destaque já foram apontado como uma forma de breve antecipação dos temas a 

serem mais bem tratados posteriormente. No tocante aos pontos preliminares 

algumas vezes colocados em nota de rodapé se pode perceber que tanto 

Wittgenstein quanto Heidegger percorrem o mesmo caminho em prol da 

subjetividade como proposta por Kierkegaard, constituindo tal enfoque o ponto 

central em suas ideias, tanto quanto é o caso para o pensador debatido nessa 

seção.  

Ainda que de forma perfunctória e preliminar, os mencionados ponto de 

contato servem para colocar em questão o debate se esses pensadores do século 

XX estavam desenvolvendo o pensamento de Kierkegaard ou apenas apresentando-

o em uma nova roupagem, algo mais agradável e palatável para o contexto do 

pensamento ocidental na contemporaneidade.  
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Tal questionamento é o ponto de partida para uma apreciação mais detida 

do raciocínio de tais pensadores, tentando com essa perspectiva lançar alguma luz 

inovadora sobre suas ideias, sempre suscitando a possibilidade de toda inovação 

ainda estar contida no pensamento de Kierkegaard, o qual é bastante rico e de certo 

modo ainda pouco explorado academicamente. Podendo, nessa toada, o presente 

trabalho também servir ao fim de não apenas fazer um resgate do que Kierkegaard 

elencava como fundamental para a existência humana, tal como disposto em uma 

miríade de manuais filosófico, mas também poder fomentar uma forma de 

pensamento mais original dentro das premissas kierkegaardianas em contato e em 

debate contínuo com os dois grandes pensadores contemporâneos do século XX: 

Wittgenstein e Heidegger. 

 

4.2.0 A Leitura Resoluta do “Novo Wittgenstein” em Consonância com as 

Premissas Kierkegaardianas 

 

A seção a ser construída a seguir tratará da relação intelectual contida no 

pensamento de Kierkegaard e de Wittgenstein abordados comparativamente. O 

intento primordial dessa comparação consiste em tentar se aferir o grau de influência 

exercido por aquele sobre esse, e, assim, ser capaz de descobrir se há uma simples 

inspiração anti-metafísica e “subjetivista” no pensamento de Wittgenstein ou se a 

influência é de tal monta que se possa indicar que há uma remodelagem nas 

estruturas mais básicas do pensamento kierkegaardiano em uma acepção 

contemporânea.  

Inicialmente, convém destacar que o elemento metodológico que servirá de 

ferramenta básica de análise dos textos de Wittgenstein para a sua comparação ao 

pensamento kierkegaardiano é o que se denomina academicamente de “leitura 

resoluta” do “Novo Wittgenstein”92. Ou seja, esse é o vetor metodológico que servirá 

                                                           
92

 Apesar de o termo “Novo” ser aparentemente contraditório, já que Wittgenstein possui duas fases 

bem claras de seu pensamento, a primeira fase sendo o Tractatus e a segunda fase as Investigações 

Filosóficas, a interpretação do “Novo Wittgenstein” vale tanto para a primeira fase quanto para a 
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de conexão entre aquilo que se convencionou a denominar como a interpretação do 

texto wittgensteiniano como forma de leitura terapêutica do contexto filosófico, em 

detrimento de um pretenso avanço metafísico de seus escritos. Assim sendo, para 

uma melhor compreensão metodológica e do todo hermenêutico empregado na 

presente seção é de grande valia tecer breves considerações acerca desse 

arcabouço teórico. 

Convém enunciar que a leitura resoluta é uma das possibilidades 

interpretativas do “Novo Wittgenstein”, e dentre uma miríade de vertentes de 

interpretação ela é a que mais se adequa aos objetivos propostos nesse trabalho93. 

Tal escolha decorre do fato que essa forma de leitura se foca na lógica interna do 

discurso linguístico do Tractatus, rejeitando qualquer possibilidade lógica de 

interpretação externa ao próprio discurso. Por causa dessa propriedade internalista 

ela assume uma perspectiva terapêutica que permeia todas as leituras do Novo 

Wittgenstein (calcando-se na rejeição ao avanço metafísico do pensamento desse 

filósofo). Nessa toada, desde os seus primeiros trabalhos (incluindo-se aí a primeira 

fase, o Tractatus) Wittgenstein estava comprometido com a ideia de a filosofia ser 

uma atividade elucidativa, e não um corpo doutrinário que deveria servir a fins 

metafísicos (PICHLER; SÄÄTELÄ, 2006, p. 34). Assim, extrai-se um 

empreendimento metodológico terapêutico para que se compreenda para assertiva 

contida nos aforismos integrantes do expoente da sua primeira fase de pensamento. 

                                                                                                                                                                                     
segunda, sendo certo que o “novo” não faz uma referência única ou direta à (segunda) fase, que é a 

mais recente de seu pensamento, e, consequentemente, a mais “nova”. O vocábulo “Novo” dá a ideia 

de revisão ou de atualização do pensamento de Wittgenstein a partir das premissas interpretativas 

desenvolvidas.  
93

 Há de se deixar assentado desde o início da presente seção que a abordagem dada às obras de 

Wittgenstein, indicativas de sua primeira fase, utilizadas como referências básicas nesse estudo 

serão estudadas sem o enfoque lógico ou matemático que acadêmicos da filosofia analítica poderiam 

fazer. Partindo-se da premissa que o intuito é fazer um quadro comparativo entre Kierkegaard (que se 

vale de uma postura literária e poética para tecer os seus comentários filosóficos) não faz muito 

sentido se ater a pormenores especificamente lógicos e matemáticos ao se abordar Wittgenstein, de 

modo que a abordagem desse pensador deverá ser feita de modo mais “livre”. 
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A leitura resoluta se opõe, precipuamente, ao que se convencionou chamar 

de leitura comum94 ou tradicional (standard reading95), a qual enuncia que o 

Tractatus contém um número substantivo de teses filosóficas formuladas e que 

devem ser conjuntamente compreendidas para que a obra seja entendida como um 

todo. A leitura resoluta propõe um método alternativo de entendimento. Ela se foca 

em uma hermenêutica mais próxima do texto de Wittgenstein, propondo um 

entendimento contido em cada aforisma escrito, ainda que eles possam não ter um 

direcionamento elucidativo em um primeiro momento. O mais importante, portanto, é 

extrair o entendimento individualizado do texto wittgensteiniano, seguindo a 

premissa internalista já indicada, por exemplo, por Kierkegaard em suas obras. 

Assim, é mais interessante através da leitura resoluta compreender interiormente 

cada assertiva do que tentar dar uma sistematicidade ao conjunto do texto de 

Wittgenstein, tal como indica o método da leitura comum, já mencionada 

anteriormente. 

Feita essa breve introdução sobre a forma como a análise do pensamento 

de Wittgenstein vai ser conduzida metodologicamente de agora em diante, pode-se 

passar diretamente a uma explanação mais aprofundada do estreitamento entre as 

ideias wittgensteinianas e de Kierkegaard. Na introdução desse trabalho já foi feita 

uma breve nota explicando que a aproximação desses dois filósofos deveria ser 

conduzida sem que se recaísse em anacronismo, principalmente no uso do termo 

“subjetivismo” (ou “subjetividade”, tal como utilizado por Kierkegaard) quando 

                                                           
94

 Essa vertente interpretativa da primeira fase do pensamento de Wittgenstein assume várias 

terminologias, além de leitura comum ou tradicional (as mais usuais), por vezes também é chamada 

de leitura realista ou leitura metafísica (McGINN, 2006, p. 10). Ainda que se possam ser feitas 

algumas poucas diferenciações entre cada uma dessas leituras, elas seguem basicamente o mesmo 

entendimento de que há uma possibilidade de leitura metafísica da primeira fase de Wittgenstein, 

algo totalmente rechaçado pela leitura resoluta e adotado no presente trabalho como uma premissa 

essencial ao seu desenvolvimento.  
95

 A forma de interpretação comum (standard) do pensamento de Wittgenstein tenta dar uma 

continuidade interna em suas obras (tenta juntar os aforismas no Tractatus para que formem um todo 

harmônico ainda que escritos indefinidamente sem uma ordem lógica que prime pela coesão) e uma 

continuidade externa entre as obras da primeira e da segunda fase (KOETHE, 1996, p. 38). Essa 

corrente interpretativa acaba por dar azo ao entendimento que há um fundamento metafísico nas 

obras de Wittgenstein, já que a continuidade das obras e entre as obras deve formar um todo 

harmônico e sistemático, algo conceitualmente estruturado para corresponder à continuidade exigida 

pela coerência por ela primada e tratada como primordial para o seu estabelecimento filosófico.  
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aplicado na interpretação do pensamento de Wittgenstein. Mais uma vez é de 

grande valia repisar que a aplicabilidade do “subjetivismo” ao contexto de 

Wittgenstein deve ser operada no sentido de se compreender que, platonicamente, 

como fazia Kierkegaard com o aparato conceitual que lhe era disponível, não há 

uma verdade absoluta a ser desvendada externamente (no caso, no estudo da 

lógica aplicada as ciências). É com esse delineamento explicativo que a pesquisa 

em desenvolvimento deve ser balizada abordando os dois pensadores em destaque. 

Como já citado na seção precedente (4.1.0), em nota de rodapé, há uma 

grande aproximação entre Kierkegaard e Wittgenstein (2015, p. 42) quando este 

enuncia que “O que pode ser mostrado não pode ser dito” (aforisma 4.1212). O dizer 

(ou melhor, o não dizer) e o mostrar encontram uma aproximação bastante próxima 

com a questão da comunicação direta e indireta em Kierkegaard (tal como já 

demonstrado na seção precedente). O dito (ou aquilo que pode ser dito através do 

ato de dizer) se compraz na comunicação direta kierkegaardiana. Já o que pode ser 

mostrado se encontra relacionado com a comunicação indireta, aquela em que não 

há um repasse “objetivamente” válido de um conteúdo a ser transmitido, o mostrar 

não se elenca discursivamente de modo direto, tal como o dizer. Assim, a distinção 

entre o dizer e o mostrar possui se estabelece como um elemento divisor na 

precedência temática da filosofia de wittgenstein, estatuindo dois elementos que se 

transmitem de modos particularizados (direta ou indiretamente). 

Para que o compasso entre a comunicação (direta e indireta) em 

Kierkegaard e o mostrar e o não dizer de Wittgenstein possa ser mais bem 

explorado, é necessário trazer à discussão a leitura resoluta previamente citada. 

Nesse ponto, Cora Diamond (1995, p. 181) refuta que haja qualquer distinção 

filosoficamente válida nesse aforisma. Ou seja, a sua validade se encontra 

unicamente na compreensão internalizada de cada um, sem que se possa se 

estender tal diferenciação ao terreno da objetividade científica. O que é exibido no 

ato do “mostrar”, em outros termos, é o conhecimento prático do seu entendimento, 

algo unicamente alcançável nos limites do próprio sujeito, e nunca externamente a 

ele mesmo (THEODOSSIOU, 2015, p. 33). Ademais, há de se entender que essa 

forma de comunicação não é uma transmissão de conhecimento, ela se assimila 
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internamente, tal como Kierkegaard fala da comunicação indireta, ou seja, não é 

algo a ser diretamente repassado como um ensinamento de um professor para um 

aluno. Esse entendimento é fundamental para que se possa compreender que o 

intuito derradeiro de Wittgenstein diz respeito à necessidade premente de se 

abandonar a concepção de filosofia como sendo o debate, doutrinário e 

essencialista, sobre o mundo, à maneira que a própria ciência conduz essa 

discussão.  

É possível até mesmo se cogitar, no pensamento de Wittgenstein, um 

espaço de discussão em que se esteja fora da lógica, do domínio da ciência 

desenvolvida segundo os paradigmas e os parâmetros metafísicos até então 

(salientando-se que esse sempre foi o intento de Kierkegaard, tal como amplamente 

debatido no segundo capítulo como um todo, e mais especificamente na seção 

2.1.0). A pressuposição em estudo ainda que diretamente ancorada na leitura 

resoluta também ecoa em outro aforisma do Tractatus (WITTGENSTEIN, 2015, p. 

87), o 5.632, o qual enuncia: “O sujeito não pertence ao mundo, mas é um limite do 

mundo”. O fato de não pertencer ao mundo como um elemento intramundano 

simplesmente dado96 possibilita a se pensar o seu entendimento em um espaço 

diferenciado do contexto “lógico-científico” (externalista, ou, “objetivista”, na 

conceituação kierkegaardiana, em uma sucinta e breve comparação). Assim, aquilo 

que o homem é por si, e entende-se como limite ao próprio mundo que ele habita, 

não está determinado através do modo científico (filosoficamente dogmático), 

assume um caráter diverso, tal como proposto através da leitura resoluta acima 

enunciada. 

Não é a simples determinação externa da visão do homem que delimita o 

mundo (tal como posto no aforisma seguinte, o 5.633), afinal é o sujeito que o limite 

                                                           
96

 Nesse ponto de pertencimento e de inserção no mundo, a diferenciação do sujeito e do mundo 

aproxima o pensamento de Wittgenstein não apenas de Kierkegaard, mas também de Heidegger, 

quando ele enuncia que o homem (ou Dasein) é o único ente que efetivamente existe, e o delimita do 

restante dos “objetos” intramundanos, que simplesmente “são”, daí tal ente (Dasein), ter uma 

estruturação (pré) ontológica distinta. Ou seja, o modo (ou os modos de ser) do ente (Dasein) é (são) 

distinto(s) da simples forma que os demais entes intramundanos se apresentam. A existência do 

Dasein é aquilo que o diferencia de modo “essencial” em detrimento do modo de ser dos demais 

entes simplesmente dados no mundo. 
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do mundo, e não os objetos que lhe são projetados que conformam o limite desse 

mesmo mundo. Ou seja, toda a determinação acerca do sujeito (limite) é operada 

pelo próprio sujeito, o seu entendimento enquanto limite (de si e do mundo) é que 

oferece a distinção anteriormente posta entre mostrar (interiormente dada) e dizer 

(projetando-se como elemento voltado para o mundo). Ao mesmo tempo, o sujeito é 

o limite do mundo e o limite para si mesmo, ainda que ele não integre o mundo 

(objetivamente) falando, na forma como Wittgenstein apresenta a questão. Como ele 

é um limite e não um elemento que integra e se põe ao mesmo tempo como limite 

(como poderia se dizer do sujeito conhecedor do paradigma cartesiano, em oposição 

cognitiva ao objeto), não há um direcionamento para os objetos intramundanos com 

o fito de capturar suas “essências”. Não é um objetivo “existencial” do sujeito captar 

essências que lhe são externamente colocadas, segundo critérios científicos de 

análise filosófica. 

Por traçar limites lógicos e propositivos sobre o mundo, Wittgenstein envida 

seus esforços em mostrar a confusão (ou embaralhamento) que consiste em se 

tentar capturar a essência do real dissipadas das características lógicas do discurso 

(DIAMOND, 1995, p. 200). Não há uma verdade externamente válida, apenas as 

regras discursivas se apresentam como um elemento válido para a compreensão 

limitativa do próprio sujeito, sem que algo seja externamente cooptado como sendo 

a sua essência. A posição de Wittgenstein parece ser deveras similar ao 

entendimento kierkegaardiano de “verdade como subjetividade” (adágio do Post-

Scriptum), uma vez que toda e qualquer tentativa de captura essencial do real, 

externamente dado, é falha e vã para o homem que a isso se propõe. 

Semelhantemente, nem no pensamento de Kierkegaard, nem no pensamento de 

Wittgenstein, há qualquer forma de apreensão do mundo externo através de sua 

própria essência. Nada resta ao homem a não ser compreender a si mesmo como 

limite desse mundo, deve ele se entender sem uma verdade objetiva (segundo 

Kierkegaard) e externa (segundo Wittgenstein) absoluta para lhe guiar e o 

determinar.  

A partir do que foi inicialmente exposto nessa seção, percebe-se que o 

intuito primordial de Wittgenstein consiste em se livrar da ilusão provocada pela 
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pretensa “totalidade filosófica” (de raiz metafísica, saliente-se). Despir-se da ilusão 

de encontrar na externalidade os elementos sólidos para uma compreensão 

essencial da realidade é que faz com que Wittgenstein seja capaz de se focar nas 

premissas do discurso e da linguagem para que o homem se compreenda. Apenas a 

linguagem é capaz de exprimir algum ordenamento lógico de compreensão sobre si 

mesmo, pois, fora disso, só há o sujeito como limite ou a ilusão filosófica como 

“doutrina” derradeira sobre as questões “essenciais”, que não correspondem de 

maneira alguma à “verdade absoluta”. Sem o enfoque na linguagem como meio pelo 

qual se fornecem os elementos para a compreensão interna de cada um, não há 

possibilidade de se conhecer o sujeito que é o limite ao mundo, tal enfoque dado à 

linguagem faz com que cada um seja responsável pelo uso (limitante) que faz dela 

ao aplica-la ao mundo (CAHILL, 2011, p. 68). Ao se conhecer o homem também se 

é capaz de conhecer os limites que ele impõe a si mesmo e também é possível 

identificar quais são os limites impostos por ele ao mundo. 

Impende apor destaque ao entendimento que a leitura resoluta, nos moldes 

comparativos empregados por James Conant (1995, p. 292) ao analisar Kierkegaard 

e Wittgenstein. O comentador referido visa reforçar a explicação que o ético e o 

religioso (nas principais obras dos dois pensadores, respectivamente o Post-

Scriptum e o Tractatus) devem ser postos dentro dos limites da (auto) compreensão 

humana, sob pena de se recair mais uma vez em estratagemas metafísicos. Assim, 

o trabalho de ambos os autores deveria ser encarado sob o mesmo viés 

metodológico, haja vista que os dois almejam traçar um método de análise em forma 

de escalada interior (até o nome pseudonômico de Climacus97, utilizado por 

                                                           
97

 A proposição de uma “escada” metafórica e metodológica se dá em uma clara alusão a São João 

Clímaco e a sua doutrina mística hesicasta da escada da ascensão espiritual (SMITH, 2013, p. 253). 

Tal doutrina mística prevê a observação interna por meio de orações, para que o sacerdote limpe 

seus pensamentos e se aprofunde subjetivamente, ao mesmo tempo em que assume uma posição 

eremita (afastamento permanente) perante o mundo. O objetivo primordial do hesicasmo consiste em 

obter uma união com Deus em um nível de aprofundamento que prescinda as imagens, os conceitos 

e as imagens, por meio da repetição de preces e de orações (WARE, 1995, p. 4). Nesse modelo de 

vida hesicasta não há como manter uma vida socialmente atrelada ao “mundo”, é necessária uma 

“vida solitária” para que se atinjam os objetivos dados. No modelo kierkegaardiano (do subjetivismo 

cultural) a escada de Clímaco é utilizada pelo seu pseudônimo (ironicamente denominado igualmente 

de Climacus), a diferença é que ele não assume uma posição atrelada ao hesicasmo, daí a sua 
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Kierkegaard, dá a entender isso) para que o leitor faça uma (auto) crítica e 

compreenda as duas facetas (ou estágios) da vida humana, o ético e o religioso. 

Metodologicamente, a escada deve ser utilizada para que o homem se eleve a um 

patamar superior, mas logo após esse estágio ser alcançado, ela deve ser jogada 

fora de imediato (descartada), assim, deve o homem se desvencilhar dela para que 

ela não volte a obnubilar a visão alcançada de si mesmo (FORSBERG, 2013, p. 97). 

A supramencionada “escada” interpretativa98 da realidade serve de apoio para que o 

homem se compreenda sem o enuviado metafísico da tradição filosófica, algo 

exercido tanto sob o viés hegeliano, encarado por Kierkegaard, quanto operado pela 

influência neokantiana, sofrida por Wittgenstein (sofrida também por Heidegger, haja 

vista os dois, diferente do que ocorre com Kierkegaard que não é da mesma época 

que eles, serem contemporâneos entre si).  

Um elemento de grande relevância destacado por Conant (1995, p. 201) 

consiste na indicação que a abordagem kierkegaardiana através de pseudônimos 

(no caso em tela, Climacus) expõe a sua tentativa retórica em não ter um 

posicionamento (próprio) que expresse uma verdade derradeira sobre os assuntos 

que ele mesmo levanta e debate (principalmente no Post-Scriptum), as palavras do 

pseudônimo não necessariamente correspondem à posição ou ao entendimento de 

Kierkegaard sobre os temas debatidos em suas obras. Assim, Climacus (e não 

Kierkegaard em nome próprio, ressalte-se) investiga o cristianismo (como já 

debatido mais amplamente na seção anterior 4.1.0) sob a lente de uma contradição 

performativa (LEAR, 2011, p. 40). Essa é uma forma de o leitor (intérprete das 

“migalhas filosóficas” kierkegaardianas) poder reconhecer suas próprias confusões. 

A contradição performativa põe frente a frente o desinteresse da objetividade pelo 

cristianismo pela busca ardentemente apaixonada e subjetiva pelo modelo de vida 

                                                                                                                                                                                     
necessidade posterior de abandonar a escada e ter uma vivência culturalmente relevante em 

sociedade. Assim, Kierkegaard se vale da escada de Clímaco apenas metodologicamente e até certo 

momento do desenvolvimento do seu pensamento e depois a abandona, ele assim procede porque 

se continuasse com a escada hesicasta teria que se vincular permanentemente à doutrina mística do 

isolacionismo hesicasta.  
98

 Em síntese, a escalada interior, ou a evolução da interioridade de cada homem, através da 

possibilidade de seu autoconhecimento parece ser a tona aos dois pensadores, a mediação do 

homem em correspondência consigo mesmo é necessária para que esse objetivo final seja alcançado 

a contento. 
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cristão. Essa oposição contraditória por si mesma, operada segundo o padrão da 

escalada (do aprofundamento na interioridade subjetiva) é o compasso do 

desenvolvimento da performance pseudonômica e retórica de Kierkegaard.  

Assim, percebe-se de modo claro que a abordagem por ele ofertada passa 

longe dos prognósticos de outros filósofos profissionais acadêmicos (Kant e Hegel 

para citar alguns que o próprio Kierkegaard elenca). A performance contraditória por 

ele exibida consegue agregar os elementos antagônicos da estética (o desinteresse 

como elemento norteador desse estádio, como já estudado na seção 3.2.0) e da 

vida religiosa mais pura e expressiva (o tornar-se subjetivo em seu âmago socrático 

delineado na seção 4.1.0). Por causa da abordagem poética99 o uso retórico 

utilizado por Kierkegaard é capaz de clarificar o entendimento que as narrativas 

humanas bem encadeadas fazem mais sentido de verdade (como subjetividade) do 

que qualquer determinação profissional ou academicamente determinada em 

elementos naturalísticos (MACKEY, 1971, p. 121). Dentro do contexto da época em 

que Kierkegaard desenvolveu seu pensamento, o alvo de suas críticas, através da 

exposição metodologicamente apresentada era o descompasso entre a abordagem 

objetiva da filosofia moderna e a peculiaridade daquilo que pertence ao campo da 

subjetividade, a decisão e a vida religiosa (em última instância, a decisão por uma 

vida ético-religiosa). Assim, não há a mínima congruência entre aquilo que 

desinteressadamente o filósofo se dispõe a analisar e a própria estrutura interna 

daquilo que, pretensamente, está sendo posto como “objeto” de estudo acadêmico 

(profissional).  

                                                           
99

 Ser poeta é a alternativa viável a Kierkegaard, em detrimento de ele ser um filósofo acadêmico e 

profissional na especulação histórica da modernidade ou simplesmente um teólogo. O uso dos 

pseudônimos e o manejo retórico do aparato conceitual da própria modernidade são as marcas mais 

evidentes do seu proceder poético diante da situação que lhe era apresentada em sua época. Como 

poeta, e não como um filósofo por excelência, Kierkegaard está desobrigado a se ater aos 

pressupostos da objetividade até então vigentes e peremptórios, e pode debater com mais 

propriedade termos e designações que ele mesmo inventa (cria) para melhor expor o seu ponto de 

vista (como autor e pensador original em seu tempo). Há nesse quesito um paralelo entre ser poeta e 

a liberdade para criar e ser um autor autenticamente originário dentro do escrutínio do pensamento 

kierkegaardiano. 
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É de grande valia denotar que Conant (1995, p. 252), em um traçado teórico 

bastante similar ao dado por Diamond (1995, p. 183), concebe a intenção prioritária 

de Wittgenstein como o aniquilamento da filosofia tal qual um projeto doutrinário de 

dominação (conceitual) do mundo, ele (Wittgenstein) concebe a (boa) filosofia 

segundo as determinações de um processo de elucidação das ilusões e dos deslizes 

sistematicamente postos em prática pela vetusta tradição filosófica, algo bastante 

similar ao que Kierkegaard já apontava ser o erro crasso do pensamento 

especulativo histórico encarnado na filosofia hegeliana (segundo indicações 

dispostas em todo o capítulo 2.0.0, mais especificamente na subseção 2.1.0). Há 

uma similaridade entre os dois pensadores (Kierkegaard e Wittgenstein) sobre o 

papel da metafísica e da filosofia (respectivamente) e como ambos os projetos estão 

fadados ao insucesso, segundo os ditames propalados pela tradição. Exposição 

histórica tradicional a qual eles tanto se opõem, cada um ao seu modo peculiar ao 

escrever, um sendo poético e o outro sendo lógico. 

Para melhor elucidar os paralelos a serem traçados entre Kierkegaard e 

Wittgenstein, através da leitura resoluta, Conant (1995, p. 277) elenca três pontos 

fundamentais de destaque nesse estreitamento conceitual entre eles. O primeiro 

paralelo encontrado é o da ilusão. O segundo paralelo é o método da comunicação 

indireta (já brevemente indicado no início da seção em andamento). O terceiro e 

último paralelo é o do abandono da tradição. O liame existente entre os três pontos 

mencionados é a noção de escalada (ou escada) utilizada pelos dois pensadores 

para que eles possam chegar as suas conclusões, as quais, mais uma vez, são 

intrinsecamente próximas em sua finalização anti-metafísica e anti-filosófica. Após 

citar sucintamente os três pontos que formam o paralelo entre o pensamento de 

Kierkegaard e de Wittgenstein é necessário fazer um aprofundamento em cada um 

deles, observando como os mencionados autores convergem para um entendimento 

comparativamente aproximado. 

O primeiro ponto já destacado diz respeito ao fato de os dois autores em 

relevo tentarem se desvencilhar de algum tipo de ilusão filosoficamente apresentada 

em seus estudos. De modo bastante direto, Kierkegaard almeja se livrar da ilusão 

estética do não-cristão em se considerar ele mesmo um cristão. Wittgenstein, 
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paralelamente, anseia se ver livre das ilusões dogmáticas de uma miríade de 

tentativas sistemáticas de se estabelecer teses doutrinariamente filosóficas. O que 

varia entre os dois pensadores, de modo bastante substancial, é o pano de fundo 

em que o debate é feito, afinal, um perfaz seu discurso centrado no cristianismo e o 

outro voltado para empreendimentos lógicos das teses filosóficas. No entanto, há de 

se ter por norte que o cerne a ser debatido, elucidado e clarificado pelos dois é o 

mesmo, ou seja, o fundamento último do debate diz respeito a como o ambiente 

cultural é transformado por meio das ilusões apontadas por eles. Outrossim, visam 

analisar como que o homem colocado nesse contexto cultural é capaz de alterar seu 

percurso existencial ao se deparar com as mencionadas ilusões. 

Para Kierkegaard, é necessário um envolvimento existencial aprofundado na 

linguagem cristã (no sofrimento e na experiência passional de ser cristão) para que o 

seu uso seja adequado e responda a contento para o que se propõe, ou seja, para 

que o homem encontre a dádiva mais preciosa de sua jornada terrena, qual seja, a 

salvação de sua alma. Remover a ilusão estética equivale a mostrar que nem todos 

são cristãos (EVANS, 2005, p. 17), logo, nem todos estão automaticamente salvos 

(a dádiva é para todos, mas nem todos a alcançam, atingir a salvação não depende 

das possibilidades existenciais de cada um, depende de como cada um busca esse 

fim). Tal indicação, em última instância, representa dizer que nem todos os homens 

da face da terra terão o mesmo destino independentemente de seus atos e de suas 

atitudes (ética e religiosamente relevantes), afinal, se todos fossem cristãos, por 

uma necessidade lógica, todos eles alcançariam o céu.  

Nessa toada, há de se compreender que a remoção da ilusão estética que 

permeia objetivamente a realidade (detectada ao se pensar que não há nenhum 

direcionamento moralmente válido) guia cada um, subjetivamente, a se comportar 

de modo justo e a ter uma boa vida, segundo os preceitos cristãos, estabelecidos 

por Cristo como molde exemplar para todos que o seguem. O aprofundamento ético-

religioso na subjetividade permite que a máscara da objetividade (do desinteresse 

estético) seja removida do cotidiano do homem, e a partir daí, ele possa se 

compreender por si mesmo e também seja capaz de compreender de uma maneia 

“autêntica” o contexto cultural que ele está inserido de modo prévio e não opcional 
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(não é possível que o homem abrace definitivamente uma vida isolada, segundo os 

prognósticos pretendidos pelos hesicastas, por exemplo).  

A seu turno, o objetivo primordial de Wittgenstein consiste em desfazer a 

ilusão dogmática100 a que a filosofia se encontra imersa em sua época. Propor um 

método (também escalar) de análise filosófica, para que a filosofia deixe de ser uma 

doutrina sacramental (hegelianamente falando) e passe a ser uma possibilidade 

elucidativa da realidade é o seu grande intento, afinal, através desse esclarecimento 

a respeito da “natureza” da filosofia seria possível se livrar da ilusão que ela oferece 

aos seus estudiosos. Tal como Kierkegaard se opõe veementemente ao 

materialismo e à objetividade hegeliana, Wittgenstein se opõe ao non-sense101 dos 

filósofos dogmáticos através da sua “filosofa terapêutica” (SCHROEDER, 2006, p. 

154). Assim, grande parte do empreendimento terapêutico por ele delineado no 

Tratactus se dedica à remoção da ilusão do falatório dogmático e a sua pouca 

expressão prática para a vida do homem em entender a filosofia (como um processo 

elucidativo, segundo a perspectiva terapêutica por ele encampada). Kierkegaard já 

tentava se desvencilhar do entendimento dogmático sobre o cristianismo (daí 

advirem alguns dos seus dissensos com a Igreja Luterana de seu tempo), da mesma 

maneira que Wittgenstein se opõe ao dogmatismo filosófico (dessa vez não se trata 

do dogmatismo cristão propriamente dito) de sua época. Os alvos soam parecido, 

muito embora o encobrimento de apresentação crítica se mostre de modo um pouco 

diverso entre Kierkegaard e Wittgenstein. 

Da mesma forma que Heidegger seculariza Kierkegaard, pode- se dizer que 

Wittgenstein segue a mesma estruturação básica do anti-dogmatismo direcionado 

ao cristianismo já desenvolvido pelo pensador em referência por meio dos seus 

                                                           
100

 A contraposição à dogmática de Wittgenstein precisa ser clarificada naquilo que é considerado 

dogmatismo no presente trabalho. Por dogmatismo deve ser compreendida a noção que há uma 

assunção sem garantias que devem existir proposições elementares, e que elas possuem seu 

fundamento escondido nas sentenças linguisticamente delineadas (MEDINA, 2002, p. 28). Ao se 

contrapor a esse elemento escondido na linguagem, propondo um cálculo específico para a lógica 

implícita na linguagem, Wittgenstein almeja obliterar a ilusão dogmática apresentada. 
101

 O non-sense deve ser compreendido segundo a definição que falta um sentido próprio à 

concepção filosófica dogmática, afinal, sobre ela muito se debate, mas se tem pouco de inferência 

prática na vida do homem comum. 
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pseudônimos (REDNER, 1997, p. 159). Nesse sentido, até mesmo a forma de 

escrever poeticamente, de Kierkegaard, é um grande indicativo de seu anti-

dogmatismo patente. A não assunção de uma crença (filosófica) em nome próprio o 

deixa livre para aceitar os elementos cristãos da mais alta relevância, ao mesmo 

tempo em que o possibilita criticar toda sorte de ranço metafísico existente na 

prática do cristianismo em seu tempo, algo que ele o faz com frequência e com a 

propriedade de quem é um livre pensador.  

Para argumentar em favor da escalada anti-dogmática Wittgenstein propõe a 

ideia que a linguagem é um cálculo exato e que a lógica é a essência da 

representação, tal como indicado no Tractatus (McGINN, 2009, p. 282), tal proposta 

é de maneira elucidativamente implicada nos aforismas 5.557 e 5.6 

(WITTGENSTEIN, 2015, p. 85 e 86). Ao se focar nesses mecanismos e nos limites 

do mundo como contenção proposta pela linguagem, Wittgenstein (tanto quanto 

Kierkegaard, ressalte) abraça aquilo que se costumou denominar culturalismo no 

trabalho em andamento. Ele coloca a perspectiva cultural como forma de 

entendimento do mundo, ela se distende através daquilo que está colocado como 

borda de entendimento para o próprio sujeito (vide aforisma 5.632, já debatido 

previamente). Dessa maneira, se a essência representativa do mundo é cultural (e 

não algo naturalmente dado ao homem, como uma dádiva imutável da natureza) a 

inserção do homem nesse mundo depende da forma como ele lida com essa 

apresentação. Caso haja a assunção do dogmatismo e suas proposições 

escamoteadas da realidade, o entendimento cultural do homem resta prejudicado, e 

a sua “existência” encontra óbices “naturalmente” construídos pelos filósofos 

“dogmáticos”, os quais findam por recair no “non-sense” (ausência plena de sentido 

prático) de seu próprio discurso.  

Paralelamente, pode-se compreender que o aprofundamento subjetivo de 

Kierkegaard encontra guarida no aprofundamento da lógica e da linguagem para 

Wittgenstein. Assim, por mais diverso que seja o modo de escrever acerca desse 

tema, como já indicado sucintamente, a compreensão dos dois pensadores sobre 

esse tópico se aproxima bastante. O resultado por ambos encontrados, guardadas 

as devidas proporções (ou distorções conceituais operadas pelo lapso temporal), 
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encontra uma similitude calcada não meramente em uma possível influência de 

Kierkegaard, chegando-se a apontar certa apropriação de Wittgenstein sobre o 

conteúdo em debate quando se trata da ilusão metafísica por eles encarada. 

Avançando para o segundo ponto partilhado por Kierkegaard e Wittgenstein, 

há de se trazer à discussão um tema já introduzido nessa seção acerca da 

comunicação indireta como elemento em comum para os dois pensadores em 

destaque. A comunicação indireta para Kierkegaard, já debatida de forma bem mais 

aprofundada e detida na seção 4.1.0, tal como uma forma de “enganação benigna” 

(CONANT, 1995, p. 284) serve para por o leitor no prisma interpretativo do esteta, 

demonstrando, assim, como o desinteresse da objetividade não é capaz de fornecer 

um meio de comunicação eficaz para o conhecimento ético-religioso. Há uma falta 

de sentido existencial patente para todo aquele que se diz cristão se realmente (ou 

efetivamente) o sê-lo. Em um primeiro momento engana-se o leitor com a promessa 

de poder captar a essência da realidade pela via estética para depois, analisando 

melhor as possibilidades existenciais, concluir que somente através do 

conhecimento ético-religioso subjetivamente dado é que se alcança a verdade.  

Só há alguma validade nos conceitos religiosos se toda a vida do homem se 

inclinar para tais preceitos, ou seja, somente caso toda a vida do homem assuma 

um caráter religioso por excelência é que não haverá brechas para que ela tenha 

escapatórias estéticas baseadas no desinteresse, o qual é expressivamente 

dominante na objetividade (especulação histórica da metafísica). Não obstante, não 

é possível se falar em um emprego das formas de vida religiosa sob um “paradigma” 

imperativamente estético, uma vez que isso seria apenas um engodo (ilusão) do 

homem para consigo, o que geraria apenas infelicidade para ele. Esse dissenso 

entre uma tentativa religiosa por meio das práticas estéticas e aquilo que 

efetivamente se consegue nessa perseguição estética da verdade é que 

Kierkegaard tenta colocar como sendo a enganação benigna, a qual se afirma como 

capaz de mostrar a verdade na subjetividade ao leitor do seu discurso.  

Wittegenstein, na mesma toada, apresenta um “espelho” na disposição 

terapêutica da sua obra para que o leitor, indiretamente, compreenda internamente 
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as precondições de sua própria linguagem (comunicação indireta nos moldes 

wittgensteinianos). Em virtude de essas precondições não poderem ser expressas 

no veículo originário da linguagem (por não poderem ser ditas, apenas mostradas, 

conforme indicam os aforismas 4.121 e 4.1212) o que ocorre internamente (na 

compreensão “subjetiva” do processamento da linguagem de cada um) independe 

da apreensão essencial do mundo externo (SCHÖNBAUMSFELD, 2007, p. 151). 

Fora das condições definidas pelas proposições elementares, apenas a lógica da 

linguagem é determinante para o discurso (e, consequentemente, para o 

entendimento de cada um, principalmente sobre si mesmo), não havendo nenhuma 

externalidade a ser compreendida como realidade última sobre o mundo e sobre 

aquilo que pode eventualmente ser dito sobre esse mundo, afinal, nem tudo pode 

ser sequer dito.  

Desse modo, a filosofia deixaria de ser dogmática (ao não expressar uma 

apreensão da realidade externa e do mundo) no momento em que ela se volta para 

as condições internas da lógica do discurso. Esse desenvolvimento da linguagem 

como lugar apropriado para a compreensão do homem faz com que toda ideia 

naturalista, disposta exteriormente ao homem pela dogmática filosófica da 

contemporaneidade, seja suplantada e derrogada pelos eventos e pelas 

denominações culturais próprias da criação humana. O que é criado pelo homem 

(sua cultura, sua linguagem) assume um papel da mais alta relevância, mais 

superior e mais expressivo que qualquer denominação externa que venha a ser 

posta como dominante sobre si. Pôr um espelho diante do homem faz com que ele 

compreenda a sua linguagem como o plano interpretativo de si mesmo. Essa é a 

estratégia de Wittgenstein (2015, p. 42) para voltar o homem para ele mesmo, para 

mostrá-lo que a sua “verdade” encontra-se disposta diante dele próprio. Sua 

linguagem é seu modo de expressão por excelência e somente ao voltar para si, tal 

como a imagem do espelho reflete seu objeto, pode o homem, ao refletir, inteirar-se 

sobre si próprio. 

Em síntese, o segundo ponto de aproximação entre os dois pensadores em 

análise se compraz na metáfora do espelho. A reflexão interna é o mote que os dois 

colocam como fundamento para a remoção das ilusões exteriores ao homem. 
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Socraticamente (ainda que apenas Kierkegaard admita diretamente essa influência), 

ambos os pensadores colocam o homem voltando-se para si, um tornar-se subjetivo 

que aguça e fomenta o conhecimento sobre os meios pelos quais o homem se 

conhece, em Kierkegaard por meio da subjetividade (e da verdade) e em 

Wittgenstein através dos conectivos lógicos da linguagem. Cada um deles, de 

acordo com o seu próprio modo particular de tratar da questão levantada, delineia 

como o “espelho” da realidade se volta para o homem, como o “objeto” do reflexo 

metafórico é o próprio homem, aquilo que ele cria culturalmente e as demais formas 

de expressão mais próprias sobre “si mesmo”.  

Assim, é de grande valia explicar melhor, sob pena de cair nas armadilhas 

do anacronismo terminológico, que, ainda que o termo “subjetividade” se aplique 

diretamente apenas a Kierkegaard, aquilo o que Wittgenstein propõe como espelho 

não é outra coisa que possa ser tida como exterior. Logo, por uma congruência 

interpretativa, já que as ideias kierkegaardianas são sua grande influência, a 

linguagem em sua perspectiva é um espelho para a compreensão da subjetividade 

do homem. Compreender aquilo que o homem reflete sobre si mesmo consiste em 

entender como as formas linguísticas são apropriadas para o homem compreender a 

sua própria existência. Sem perigo de incorrer em um anacronismo filosófico (na 

contraposição entre subjetividade kierkegaardiana e linguagem lógica de 

Wittgenstein), pode-se dizer que o resultado pretendido pelos dois pensadores 

converge, concomitantemente em seu escopo, de modo “conceitual” e “finalístico”.   

O terceiro ponto de estreitamento no relacionamento interpretativo traçado 

entre Kierkegaard e Wittgenstein diz respeito ao elemento “ético”. Essa aproximação 

remete diretamente ao ponto anteriormente tratado, da construção estrutural do 

“espelho” ascendente construído pelos dois pensadores em destaque. A escada 

necessária para que Kierkegaard (por meio de Climacus, que traduzido do latim quer 

dizer, literalmente, “escada”) e o desenvolvimento terapêutico escalar de 

Wittgenstein devem ser, em um segundo momento, abandonados em prol de um 

“status” ético do pensamento dos dois autores. Desse modo, ambos os pensadores 

criam uma escada metodológica para que o seu objetivo seja culturalmente atingido, 

no entanto, depois que tal status é alcançado, a própria escada deve ser descartada 
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em prol de um ambiente eticamente relevante e disposto culturalmente segundo tais 

ditames.  

O alcance do panorama ético para Kierkegaard é um pouco diverso daquele 

encontrado em Wittgenstein, uma vez que para Kierkegaard, ao final da jornada anti-

metafísica, encontra-se um conhecimento ético-religioso, ou seja, regras de 

comportamento e de interações sociais sob a constituição do aprofundamento 

religioso característico do seu pensamento. Semelhantemente a Wittgenstein, 

quando se alcança o conhecimento ético (religioso) em Kierkegaard se deve 

também se livrar da escada utilizada para se alçar a tal patamar de conhecimento. O 

abandono da escada utilizada, em Kierkegaard, não significa o abandono do 

cristianismo a partir do “tornar-se subjetivo” (conhecimento aprofundado sobre a 

própria interioridade). Pelo contrário, ao se abandonar a escada de Climacus está se 

rejeitando qualquer possibilidade isolacionista ou hesicasta de vivência eremita. A 

rejeição ou negação da vida solitária do eremita tem como intento promover uma 

vivência cristã em sociedade. Dessa forma, Kierkegaard está advogando em prol do 

tão debatido culturalismo, pois, com tal iniciativa de convivência social do homem a 

sua subjetividade é aprofundada no conhecimento de si mesmo concomitantemente 

com a possibilidade de que os elementos criados culturalmente possam vir a ser 

repartido com as outras pessoas da comunidade.  

De maneira bastante similar à apresentada por Kierkegaard, há de se dizer 

que o intento primordial de Wittgenstein, ao abandonar sua escada102 metodológica, 

consiste em se ater à construção social subjetivamente articulada de uma ética fora 

das normas de causalidade e de explanação dogmaticamente cunhada pelos 

filósofos de seu tempo (PERLOFF, 1996, p. 21), já que sua escada é por si própria 

                                                           
102

 Uma filosofia representacionalista (elucidativa em seus próprios meios) é o ponto chave na 

compreensão da primeira fase do pensamento de Wittgenstein, assim, as relações semânticas 

parecem ser uma escada essencial para tal empreendimento (RAVENSCROFT, 2009, p. 138), 

todavia, uma escada é algo inatingível pelos seus próprios degraus. Por causa dessa propriedade 

intrínseca ela necessita ser abandonada, a exemplo do que ocorre no final do Tractatus quando se 

percebe que algumas relações entre a linguagem e o mundo não são capazes de serem abordadas, 

optando-se, então, pelo silêncio (no último aforisma da obra em comento). 
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também filosófica no sentido de ser elucidativa103. Apesar de filosófica, a escada de 

Wittgenstein não adquire a pecha dogmática ou metafísica que ele visa criticar, ela 

se centra na lógica do discurso ao invés de querer operar sobre a essência objetiva 

da realidade. Assim, denota-se que há uma necessidade premente da superação do 

debate doutrinal empreendido filosoficamente. A falta de sentido (non-sense) ínsito a 

esse tipo de debate é o elemento mais pujante de tal necessidade de superação. 

Não há sentido nos debates afeitos à filosofia dogmática justamente porque nela não 

há quem defina o sentido (algo que só pode ser dado internamente) havendo, 

portanto, a total ausência de um sentido próprio para o homem, daí a metáfora do 

espelho ser adequadamente utilizada para dotar de sentido, outrora inexistente, o 

reflexo emitido por tal narrativa de viés metafórico. Já que o intento consiste em se 

livrar da falta de sentido da filosofia (dogmática), há de indicar que a filosofia 

elucidativamente posta encontrará um sentido prático, ou seja, um sentido ético da 

abordagem filosófica de jaez terapêutico. 

Há um último ponto de semelhança no pensamento de Kierkegaard e de 

Wittgenstein que merece ser mais bem explanado que, no entanto, não foi incluído 

nos três pontos anteriores, os quais foram aproximações comparativas indicadas por 

Conant (1995, p. 280). Esse elemento aproximativo possui uma estreita relação de 

congruência com os outros três até aqui desenvolvidos, em certo sentido esse último 

ponto de semelhança complementa os pontos até então abordados, de modo que 

sua análise servirá para dar um fechamento mais apropriado a presente seção. O 

ponto de contato a ser trabalhado a partir de então diz respeito à possibilidade de 

manifestação de Deus no mundo e como essa mediação entre o homem e o 

entendimento mais aprofundado sobre si mesmo passa por Deus (ou melhor, passa 

pela noção de que Deus se revela ou não no mundo).  

                                                           
103

 Diferentemente de Kierkegaard, para quem o ataque primordial do seu pensamento deveria se 

centrar nos esforços metafísicos (sendo, portanto, anti-metafísica), Wittgenstein não se põe fora da 

filosofia para criticar o dogmatismo filosófico (não sendo, então, declaradamente anti-filosófica, ainda 

que interpretativamente possa assumir esse caráter, dependendo do espectro hermenêutico 

empregado). Assim, seus esforços são elucidativamente contra a filosofia de seu tempo, mas ainda 

são eles mesmos filosóficos, ao menos numa abordagem mais simples e mais próxima da primeira 

fase do seu pensamento. 



 

 

137 

 

Traçando esse caminho sobre a revelação de Deus no mundo, importante 

destacar de plano que Wittgenstein (2015, p. 109) no aforisma 6.432 é bastante 

direto ao enunciar que “Como seja o mundo, é completamente indiferente para o 

Altíssimo. Deus não se revela no mundo”. A última frase do aforismo, o adágio 

“Deus não se revela no mundo”104 tem o mesmo poder de impacto comunicativo do 

adágio kierkegaardiano que “a verdade é a subjetividade”. Para Kierkegaard, em seu 

entendimento cristão, Jesus (Deus) é a verdade e a vida (tal como a Bíblia explicita), 

de modo que Deus, por ser a verdade, só se encontra na subjetividade. Se há uma 

equivalência na compreensão dos dois adágios, Deus não se revela no mundo 

justamente porque o mundo, compreendido por Wittgenstein, é o mundo externo, 

desprovido de sentido, tal como no entendimento dogmático da filosofia (DURFEE, 

1976, p. 118). O mundo externo é sem sentido e não concebe nenhum entendimento 

prático ao homem. Por causa desse entendimento há de se compreender que não 

há sentido em se tentar defender a posição que Deus se revela no mundo. 

Assim, há de se entender que os adágios indicados na presente análise são 

mutuamente cambiáveis entre os dois pensadores. Para Kierkegaard é tão válido 

dizer que Deus não se revela no mundo (em seu desinteresse estético objetivo) 

tanto quanto é assertivamente verdadeiro se entender que a verdade para 

Wittgenstein é a “subjetividade”. Certamente, nesse ponto, a subjetividade não pode 

ser compreendida conceitualmente por Wittgenstein como ela era para Kierkegaard, 

mas o seu termo similar contraposto à externalidade dogmática pode ser tomada 

como um equivalente terminológico à “subjetividade kierkegaardiana”. 

Deus, tal como compreendido por Wittgenstein no mencionado aforisma do 

Tractatus, não assume nenhum caráter panteístico, tal como ocorre, por exemplo, 

em Hegel (ATKINSON, 2009, p. 116). Deus não se apresenta em nenhuma 

possibilidade pensada do mundo, em nenhuma forma de apresentação do mundo 

ele pode ser encontrado, tampouco pode miraculosamente se apresentar em fatos 

                                                           
104

 Segundo esse aforisma, pouco importa a figura histórica de Cristo, se ele existiu efetivamente nos 

domínios romanos da Antiguidade ou não, tais fatos historicamente datados são indiferentes, o que 

importa é a compreensão interna sobre Deus. Entendimento bastante similar a esse já foi 

apresentado na seção 2.1.0. 
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ou em exposições “objetivamente” verificáveis. O mundo (externo) é de grande 

irrelevância para Deus (tanto quanto ele também o é para o homem em seu 

desenvolvimento terapêutico traçado na obra em discussão). De modo similar ao 

tratamento dispensado por Kierkegaard, o mundo “objetivamente dado” é irrelevante 

para se pensar Deus, uma vez que a subjetividade do homem é que se afirma como 

sendo capaz de dar sentido a sua existência.  

Ainda que Wittgenstein não assuma uma posição existencialista tal como 

Kierkegaard assim assente em suas obras, o entendimento que o mundo (ou os 

fatos que o compõem) é de total desinteresse para Deus confirma a preocupação de 

Wittgenstein em que sua filosofia (seu pensamento de modo mais amplo) assuma o 

seu caráter terapêutico com a preocupação interna do homem para consigo mesmo. 

Tomando-se a premissa que Deus não se revela não mundo (seja porque ele não 

quer ou quer seja porque não é viável) o único caminho para encontrá-lo, como bem 

assevera Kierkegaard, é através da verdade contida na subjetividade. 

Analisando o panorama geral dos encontros e das aproximações operadas 

entre Kierkegaard e Wittgenstein se percebe que ambos são estruturalmente 

bastante similares em suas asserções (anti) filosóficas, eles trilham a mesma escada 

ascendente do pensamento e almejam encontrar um estado de discussão ética para 

a filosofia. Dados os conteúdos, pode-se inferir que, a parte do conteúdo 

eminentemente religioso de Kierkegaard, Wittgenstein absorve muitas noções 

elementares daquele pensador, ao ponto de ser possível indicar que houve uma 

remodelagem na apresentação do conteúdo, mas que não há uma inovação no 

intento primordial apresentado. Essa constatação não exclui, de forma alguma, o 

pioneirismo de Wittgenstein em sua abordagem efetivamente lógica e matemática da 

linguagem, afinal, nesse ponto, Kierkegaard e sua linguagem poética destoam de 

maneira bastante evidente. Assim, pode-se dizer que em seus pormenores sobre o 

tratamento da linguagem logicamente falando são de grande inovação em sua 

influência filosófica no decorrer do século XX, podendo-se dizer que eles são os 

primeiros passos em direção à criação da filosofia da linguagem, terreno árido e 

estranho para uma abordagem kierkegaardiana. Muito embora seja igualmente 

válido ponderar que sua disposição interpretativa para a interioridade do homem, e 
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apenas nesse aspecto, o pensamento de Wittgenstein é um rearranjo do 

entendimento kierkegaardiano. 

Concludentemente percebe-se que esse último ponto de encontro entre o 

pensamento dos dois autores postos em destaques vem a confirmar os outros 

pontos de relacionamento mais próximo anteriormente debatidos. A metodologia 

empregada pelos dois traça caminhos bastante próximos, já que visa o combate de 

um elemento externo ao homem em prol de um melhor aproveitamento dos esforços 

do pensamento em razão de uma vida prática mais bem adequada à perspectiva de 

uma boa vida. A não revelação de Deus no mundo serve para que o homem 

encontre-se subjetivamente, afinal, os fatos mundanos são indiferentes para o modo 

como Deus é capaz de se revelar para o homem em sua jornada. 

O que há de comum entre os pontos indicados é sempre um sentido de 

continuidade (ainda que deveras repetitiva) na perspectiva adotada por Wittgenstein 

em comparação com o pensamento kierkegaardiano. Assim, Wittgenstein trilha a 

mesma assunção crítica do pensamento tradicional da filosofia (e da metafísica), 

rejeitando elementos objetivamente postos em prol de uma filosofia prática, voltada 

para o conhecimento do homem pelo próprio homem. 

Em termos de fechamento da presente seção há de se concluir indicando 

que por meio da leitura resoluta do “Novo Wittgenstein” é possível rejeitar totalmente 

conteúdos metafísicos e dogmáticos em seu pensamento, diferentemente do que a 

leitura comum propõe, algo que o aproxima de maneira salutar do pensamento 

kierkegaardiano, algo que é aludido pelo próprio Wittgenstein, não sendo, assim, 

uma mera suposição interpretativa daqueles que se leem seu texto resolutamente. 

Nesse compasso, os pontos resolutos de contato entre Kierkegaard e Wittgenstein 

foram escrutinados na seção em conclusão, contendo um breve acréscimo de um 

ponto acerca da revelação de Deus no mundo, a qual vem a se juntar a todo o 

escorço produzido na leitura resoluta, confirmando suas premissas básicas e de um 

modo geral reforçando o argumento levantado contra a filosofia dogmática da época, 

fomentando uma perspectiva terapêutica na condução do pensamento de 

Wittgenstein, principalmente na primeira fase do seu pensamento. 
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4.3.0 Kierkegaard e Heidegger: A “Subjetividade", a Verdade e o Dasein 

 

A seção a seguir possui o mesmo padrão de desenvolvimento aplicado na 

(seção) precedente em que foram tecidos comentários sobre a aproximação (ou 

efetiva remodelagem) do pensamento de Kierkegaard e Wittgenstein. A diferença é 

que nessa seção o paralelo comparativo a ser implementado deverá estar focado no 

pensamento contido na primeira fase de Heidegger (basicamente no contexto de Ser 

e Tempo), em comparação com o pensamento de Kierkegaard, que, mais uma vez, 

é o ponto de partida interpretativo para ambos os pensadores em destaque (tanto 

para Wittgenstein quanto para Heidegger). O processo de análise e de interpretação 

filosófica será o mesmo empreendido na seção anterior, buscando-se, portanto, 

abordar os pontos de intersecção entre o pensamento de Kierkegaard e de 

Heidegger para se chegar à conclusão de houve apenas uma remodelagem ou se 

há uma inovação preponderantemente válida (e em quais aspectos ela se afirma 

presente na obra do pensador em destaque).  

Dentro do enquadramento histórico da tradição filosófica é comum se 

apontar que Kierkegaard e Heidegger se encontram no mesmo traçado 

contemporâneo do que se convencionou denominar de “existencialismo”. 

Kierkegaard seria um dos percussores desse movimento existencialista (de viés 

cristão), e Heidegger, por seu turno, seria um dos grandes expoentes da 

continuação do existencialismo, agora sob a influência da fenomenologia, fundindo-

se o seu pensamento em uma espécie de existencialismo-fenomenológico 

(HEIDEGGER, 2008, p. 74). Essa ramificação do existencialismo agrega tanto a 

questão da existência do homem como um tema sempre presente na preocupação 

do pensador, bem como também se ocupa, metodologicamente, da aparição 

fenomenológica de alguns temas existencialmente relevantes. Simplesmente por 

compartilharem o indicativo básico do existencialismo filosófico já se pode asseverar 

que há uma influência kierkegaardiana no trabalho de Heidegger, todavia, ainda que 

não seja uma mera suposição interpretativa, tal conexão é bastante simplória e frágil 
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(principalmente quando se afere que Kierkegaard era fervorosamente cristão e 

Heidegger não possui esse rótulo estampado de forma evidente em suas obras), 

caso se baseie unicamente em descrições de enquadramento no padrão dos ramos 

da filosofia contemporânea. Por causa dessa fragilidade argumentativa é necessário 

traçar paralelos comparativos entre o pensamento de Kierkegaard e de Heidegger 

com o intento de estreitar a relação de influência traçada entre ambos e assim poder 

compreender como alguns pontos desenvolvidos por Heidegger já se encontravam 

pensados, anteriormente e de maneira salutar, por Kierkegaard. 

Heidegger aponta textualmente para Kierkegaard apenas em duas notas de 

rodapé. Na primeira delas (HEIDEGGER, 2008, p. 257), contida no parágrafo 40 de 

Ser e Tempo, Heidegger faz menção à importância do pensamento de Kierkegaard 

acerca da angústia (Angst), mas o minimiza dizendo que foi feito no contexto 

“teológico” e com uma exposição “psicológica do tema”. Na segunda menção, 

contida no parágrafo 45 da mesma obra, Heidegger (2008, p. 308) aponta que 

Kierkegaard falou com propriedade sobre a existência humana (dando a entender 

algo que qualquer manual de filosofia aponta de forma inarredável: que ele seria um 

dos ícones percussores do existencialismo), no entanto, ainda que sua abordagem 

seja de grande relevância histórica e também deveras “edificante” (termo 

efetivamente utilizado por Heidegger), Kierkegaard não conseguiu penetrar no 

âmago ontológico da questão, estando preso ainda às amarras conceituais do 

hegelianismo (mero tratamento ôntico).  

Essas menções em notas de rodapé são os elementos textuais explícitos em 

que há uma conexão entre o pensamento de Heidegger e de Kierkegaard, melhor 

dizendo, essas notas são os pontos de estreitamento do pensamento dos dois 

autores que são efetivamente confessados por Heidegger. Contudo, pode-se pensar 

que existem outros elementos kierkegaardiano escondidos (ou não reconhecidos) 

em seu pensamento, como se assunção de tais elementos fosse um decréscimo a 

sua originalidade filosófica, desmerecendo-o como um dos grandes pensadores 

contemporâneos do século XX. Derradeiramente, Heidegger é mais influenciado por 

Kierkegaard do que ele irá admitir em seus escritos (MCCARTHY, 1978, p. 102), e é 

justamente isso que os apontamentos da presente seção visam explicitar. O trabalho 
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em desenvolvimento não tem por escopo diminuir o prestigio ou a relevância do 

pensamento heideggeriano ao buscar suas influências em Kierkegaard, muito pelo 

contrário, é uma forma de fortalecer e desenvolver seu pensamento ao se revelar 

quais pontos foram resgatados (ou, quiçá, remodelados) por Heidegger em 

Kierkegaard. Assim, de plano, há de se indicar que não foram apenas os pontos 

indicados nas notas de rodapé em menção que influenciaram Heidegger, há outros 

que serão analisados adiante. 

Ainda que Heidegger não admita claramente toda a extensão da influência 

do pensamento kierkegaardiano, uma miríade de comentadores expressivos como 

Günter Figal (2000, p. 150), Jean Wahl (1974, p. 221) e Emmanuel Mounier (1962, 

p. 138) indica que a influência de um sobre o outro se espraia por caminhos bem 

mais extensos que os admitidos textualmente. Ademais, os mencionados 

pesquisadores elencam como pontos de estreitamente entre o pensamento de 

Kierkegaard e Heidegger principalmente o tratamento da “subjetividade” e a rejeição 

da tradição metafísica como um todo, acrescente-se a esses dois tópicos a noção 

primitiva de autenticidade já contida na obra de Kierkegaard (1991, p. 68), 

especialmente em O Conceito de Ironia. 

Antes de indicar os pontos de aproximação não revelados textualmente por 

Heidegger em Ser e Tempo é necessário tecer alguns breves comentários sobre os 

pontos que ele efetivamente cita nas notas de rodapé dos parágrafos 40 e 45 (já 

aludidas no início dessa seção). Na primeira nota citada, Heidegger usa como 

destaque a obra de Kierkegaard O Conceito de Angústia para, “superficialmente”, 

embasar seu pensamento. Ele minimiza a influência de Kierkegaard dizendo que o 

tratamento dado por ele foi “psicológico” e que o contexto de análise era de jaez 

“teológico”. Certamente, as constatações “demeritórias” feitas por Heidegger são 

“válidas” (são parcialmente procedentes de um ponto de vista estritamente técnico). 

Afinal, é impossível negar que a obra referenciada de Kierkegaard tenha sido 

gestada sob a ótica teológica e com uma apresentação “psicológica”, haja vista que 

Kierkegaard nem mesmo se definia como um filósofo propriamente dito 

(PATTINSON, 2012, p. 91), assumindo ele mesmo, alternativamente, contornos 

poéticos, literários, teológicos e psicológicos, além de “filosóficos”, ressalte-se. 
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Todavia, o que há de se criticar na nota feita por Heidegger é que Kierkegaard não 

se posiciona como um “filósofo profissional”, ou seja, ele não se atém 

academicamente a perseguir o ideal filosófico de maneira detida ou encerrada numa 

leitura estrita (dos ditames profissionais, como outros pensadores o fazem). Ou seja, 

Kierkegaard por meio dos pseudônimos e através de sua expressão poética não se 

limita aos horizontes filosóficos, ele transita por vários momentos temáticos de sua 

análise sobre a angústia, tendo vieses teológicos e psicológicos mais evidenciados, 

mas também tocando em temas de relevância claramente filosófica. Dessa forma, ao 

tratar Kierkegaard como um “teólogo”105 ou como um “psicólogo” (que seria uma 

acepção bastante diferente do profissional da psicologia hodierna), Heidegger acaba 

por desmerecer a influência que Kierkegaard exerce sobre ele, uma vez que não 

foram as palavras de um filósofo propriamente dito que serviram de destaque. 

Assim, ele não teria a pujança argumentativa de um Platão ou de um Aristóteles, ou 

até mesmo de um Kant, para que se ter em conta um exemplo mais próximo 

temporalmente de Kierkegaard e de Heidegger.  

Apartando-se do desmerecimento infundado mencionado anteriormente há 

de se indicar que, semelhantemente ao que pondera Kierkegaard, Heidegger 

também aceita a angústia (ou ansiedade – Angst) como um constitutivo existencial 

da liberdade do homem, haja vista que ela surge no espaço vertiginoso das 

possibilidades que confrontam o homem (na linguagem conceitual heideggeriana, 

Dasein), ademais, esse surgimento possibilita a liberdade segundo um senso de 

comprometimento, de responsabilidade e de sentido, de acordo com premissas 

existencialmente atribuídas ao próprio homem (CROCKETT, 2001, p. 53). A 

condução do estudo sobre a angústia por parte de Kierkegaard já dá azo a se 

vislumbrá-la como o terreno prolífico para que a liberdade do homem possa ser 

empreendida, assim, a angústia, e o modo como o homem lida com ela, é que 

possibilita que ele exerça a sua liberdade de forma mais “autêntica” o possível.   
                                                           
105

 Ironicamente, na pós-filosofia contemporânea, não há contornos definidos que indiquem o 

momento que um pensador deixa de ser filósofo para ser um literato, ou um teólogo, e, por vezes, até 

mesmo um psicólogo (no sentido filosófico do termo, e não no sentido da psicologia clínica vinculada 

à área da saúde). Esse entendimento sem contornos definidos é irônico porque deriva de premissas 

culturalistas heideggerianas, algo que, aparentemente, textualmente, ele parece desprezar em Ser e 

Tempo. 



 

 

144 

 

Heidegger, portanto, arvora-se na mesma perspectiva (que ele chama de 

“psicológica” por parte de Kierkegaard) para desenvolver o tema em apreço, já que 

ele não muda a forma como o Dasein (homem) se vê as voltas da angústia. Tanto 

para Heidegger (2008, p. 254), quanto para Kierkegaard, a angústia é voltada para a 

interioridade do homem, nada de externo lhe perturba nesse sentido 

existencialmente peculiar de se experimentar a angústia. Por mais que Heidegger 

tente secularizar Kierkegaard ao dizer que a angústia humana se direciona para a 

plena vacuidade (e não para Deus, como apontaria prioritariamente Kierkegaard), 

para o nada, essa tentativa não é um distanciamento do entendimento 

kierkegaardiano, ela pode ser considerada uma asserção secular do tema, mas 

jamais um afastamento. Indicar que a angústia ocorre quando o homem se depara 

com o nada não nega a perspectiva “psicológica” kierkegaardiana, que também 

deposita na interioridade os mecanismos de compreensão do homem, aquilo que se 

denominou como o “tornar-se subjetivo”. Dessa maneira, Heidegger confirma o 

entendimento kierkegaardiano, re-estatuindo suas disposições de modo 

secularizado (PATTINSON, 2012, p. 291), e não lhe confere nenhuma roupagem 

especialmente diferenciada, tampouco se aparta dos elementos teológicos ou 

psicológicos por ele utilizados. No máximo, Heidegger é capaz de modificar-lhe 

sutilmente o sentido do tratamento oferecido, afinal, aquilo que o homem (Dasein) 

encontra ao se angustiar pode ter uma variação terminológica (Deus ou o nada) mas 

o sentido atribuído ao modo de ser do homem é dado com uma semelhança 

extraordinária.  

O tópico em andamento é bastante debatido e refletido por comentadores de 

Kierkegaard e de Heidegger, não havendo muito dissenso a respeito da influência 

daquele sobre este, no entanto, as breves considerações dadas são úteis no sentido 

de clarificar que Heidegger mesmo quando assume ter sido influenciado, como o faz 

na nota, acaba por dar um destaque menor que o devido a Kierkegaard, algo que 

também ocorre na segunda indicada nota do parágrafo 45 a ser pormenorizada 

adiante. 

A segunda nota de rodapé em que Heidegger cita Kierkegaard desmerece o 

tratamento dado por este à questão da existência indicando que a perspectiva 
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ontológica do assunto lhe é “estranha” (desconhecida ou ignorada em um sentido 

filosófico estrito). Em outras palavras, mais uma vez Heidegger tenta indicar que 

Kierkegaard não é um filósofo profissional e que não sabe manejar a diferenciação 

que lhe é pertinente (e original) entre ôntico e ontológico, estando ainda preso às 

conceituações de matiz hegeliano. Esse indicativo de Heidegger dá a entender que 

Kierkegaard ainda era dependente da filosofia hegeliana para tecer seu pensamento 

(MJÅLAND, 2008, p. 100) e que no final das contas nunca conseguiu se 

desvencilhar delas para ser um pensador original e destacado por si mesmo. Mais 

uma vez, sob um ponto de vista “estritamente técnico”, as ponderações de 

Heidegger são procedentes, ainda que se possa afirmar apenas parcialmente a 

dependência de Kierkegaard do aparato hegeliano. Ele era dependente do emprego 

da dialética para desenvolver seus temas, e tal fato não pode ser negado ou sequer 

remediado (ele já foi conceituado como um pensador hegeliano de esquerda na 

seção 2.3.0 e essa definição de modo algum diminui a importância do seu 

pensamento). No entanto, no que diz respeito ao emprego terminológico de 

conceitos, Kierkegaard só se atém a Hegel através do veículo linguístico de 

expressão (eles compartilhavam o mesmo aparato conceitual e terminológico por 

serem próximos na linha temporal da tradição filosófica, tal qual Platão e Aristóteles, 

por exemplo, também compartilhavam pelo mesmo motivo indicado), não se 

vinculando a ele como se assumisse o conteúdo de tais termos ferrenhamente, aliás, 

esse é um dos seus objetos de crítica ao hegelianismo.  

Seria impossível que Kierkegaard, em seu tempo histórico, fosse capaz de 

manejar o “linguajar conceitual” de Heidegger, especificamente a diferenciação entre 

ôntico e ontológico. Kierkegaard se finca ao sistema metafísico hegeliano para 

criticar a sua disposição conceitual, esse ponto já foi detidamente abordado na 

seção 2.1.0, e sob pena de um anacronismo patente não se pode empregar a 

terminologia de Kierkegaard às disposições filosóficas de Heidegger. O mais correto 

a se dizer não é que Kierkegaard não atinge o nível ontológico de análise filosófica 

(pois esse sucesso lhe era inatingível e, por causa disso, não pode ser dele 

cobrado), e sim dizer que Heidegger trata do tema da existência de modo mais 

“sistemático e profissional que Kierkegaard” (CAPUTO, 1987, p. 83). Nesse sentido, 
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a crítica heideggeriana é procedente, Kierkegaard não atinge o nível ontológico de 

análise porque na distinção entre ôntico e ontológico isso ainda não lhe era 

acessível, todavia, tal fato de maneira alguma macula ou deixa menos relevante as 

ponderações kierkegaardianas, ao contrário, ele apenas denota as diferenças de 

época existente entre os dois pensadores.  

Há quem aponte que Kierkegaard não alcance o nível ontológico pretendido 

por Heidegger em virtude de Deus ser para ele uma questão existencial, e não uma 

questão ontológica, daí ele não ser capaz de chegar nesse nível em separado por 

unir Deus e o homem no mesmo plano de análise (ELROD, 1975, p. 70). Todavia, 

partindo do pressuposto que Kierkegaard e Heidegger possuem cada uma seu modo 

uma disposição terminológica diversa, não seria de modo algum possível se querer 

uma equivalência entre a existência (de fundamento cristão) para Kierkegaard e o 

mesmo termo para Heidegger, o qual tenta se afastar da definição cristã dada por 

Kierkegaard, ainda que esse afastamento não seja operado de maneira 

definitivamente clara e direta no texto. Assim, em termos de equivalência, e não de 

correspondência estrita, as considerações kierkegaardianas sobre a existência 

atingem o nível mais claro possível para ele, o nível da subjetividade humana. Nesse 

nível é que a verdade se encontra disposta, daí não sendo possível derivar nada que 

seja mais evidente ou mais sublime, algo que Heidegger pudesse atestar com o seu 

selo ontológico de profundidade ou de esmero filosófico. 

Kierkegaard possui uma preocupação bastante evidente em rejeitar as 

conclusões do sistema hegeliano, embora aceite a posição metodológica por ele 

utilizada, a dialética. Por causa dessas peculiaridades, é correto afirmar que o 

pensamento de Kierkegaard ainda está atrelado ao contexto hegeliano. No entanto, 

a crítica feita por Heidegger, que Kierkegaard não conseguiu superar as 

conceituações de Hegel, e por isso não teria logrado êxito em apresentar a 

existência segundo parâmetros ontológicos, parece ser um tanto quanto deslocada 

do contexto histórico em que ela se efetiva e também denota uma tentativa de 

favorecer o próprio pensamento sem dar o devido crédito ao substrato anti-

metafísico por ele coletado em Kierkegaard. 
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Já foi dito nessa seção que há uma grande diferenciação terminológica entre 

o pensamento de Kierkegaard e o de Heidegger, principalmente em função do lapso 

temporal existente entre os dois autores. Nesse sentido, apegando-se a esse fato, a 

diferenciação entre eles é algo que tende a se perpetuar e crescer. Todavia, é 

possível que se delineie paralelos em que tal diferença seja sutil e quase 

imperceptível, dentro de um formato interpretativo mais amplo, que agregue os 

pontos em comum entre ambos. Trilhando esse entendimento, há de se colocar a 

questão da verdade, já que, para os dois, o tratamento dado ao tema pode ser 

aproximado, revelando mais um tema em comum não expressamente admitido por 

Heidegger em suas citações diretas a Kierkegaard.  

Para que a questão da verdade seja mais bem analisada é imperioso deixar 

assentado desde logo que o adágio kierkegaardiano da “verdade como 

subjetividade”, tão repetido no presente trabalho, é assimilado por Heidegger  em 

Ser e Tempo. Todavia, esse adágio não é repetido com as mesmas palavras, 

embora o sentido empregado por Heidegger (2008, p. 292) seja bastante 

semelhante ao enunciar que “o Dasein é e está na verdade”. Essa passagem, ainda 

que não se valha diretamente do termo “subjetividade”, encontra-se imersa no 

contexto da “subjetividade” pelo entendimento de que o Dasein “é” e “está” na 

verdade por meio de sua compreensão (pré) ontológica da realidade.  

Heidegger não emprega os conceitos “sujeito” e “objeto” tal como 

Kierkegaard o faz, a opção por não se utilizar a dicotomia cartesiana de sujeito-

objeto faz parte do seu programa anti-metafísico, boa parte da carga crítica de suas 

obras se encontra nessa rejeição (e crítica incisiva) terminológica. Assim sendo, 

Heidegger (2008, p. 290) não se vale da noção de “subjetividade” ou “objetividade” 

para desenvolver a sua noção de verdade, ele pretende se afastar da verdade como 

correspondência para que o ente possa ser “desvelado”106 e a verdade, por 

conseguinte, “encontrada”. A verdade acontece subjetivamente para Kierkegaard 

(mediada pelo contato com Deus) e em Heidegger ela é o desvelamento do ente que 

se encontra dado ao Dasein, por isso ele é e está na verdade (CARLISLE, 2005, p. 

                                                           
106

 Em referência ao termo grego alétheia (transliterado de ἀλήθεια), noção originária que Heidegger 

busca resgatar em Ser e Tempo. 
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142). Ainda que se possa dizer que a apresentação da verdade de Heidegger se dê 

em estruturas mais tangíveis107, no entendimento de ambos os autores a (busca da) 

verdade é um questionamento central na dádiva da existência humana. Esse 

afunilamento da verdade no transcurso da existência é um ponto que aproxima 

ainda mais o pensamento dos dois autores em destaque, a subjetividade humana 

em Kierkegaard é transmutada na linguagem heideggeriana em um modo de ser 

próprio do Dasein, aquele modo de “ser-verdadeiro”, afinal, como ele mesmo faz 

questão de indicar, o Dasein “é” e “está” na verdade, ou seja, essa verdade é a sua 

“própria verdade”, ela não está dada ou colocada externamente ao Dasein, como se 

lhe fosse um “corpo estranho” nesse distanciamento entre ele e o ente desvelado.  

Heidegger pode até negar que essa verdade seja a verdade do sujeito, pois 

não quer se comprometer com a conceituação sistemática da tradição metafísica 

que reparte a verdade como correspondência entre o objeto e o sujeito, no entanto, 

o modo como a verdade é apresentada indica que ela não é capturada 

essencialmente no mundo, por mais que existam modos de o Dasein ser-no-mundo. 

Assim, Heidegger centra seus esforços em caracterizar a verdade como algo ínsito 

ao Dasein (ao homem) e não como algo jogado no mundo dos fatos “objetivamente 

dados”. O Dasein vive e convive com os outros no mundo, mas a sua verdade não 

lhe é algo externo, faz parte do seu ser, ser-verdadeiro. 

Em outras palavras, o que Heidegger está propondo é uma articulação 

filosoficamente relevante que rejeite a noção de verdade como a capacidade de o 

sujeito em objetificar o mundo da ciência moderna (BOWIE, 2003, p. 9). O Dasein 

não precisa (ou não possui) do aparato técnico de apreensão contingencial da 

verdade através de objetos externamente dados ou a ele apresentados, como se ele 

fosse capaz de capturar a essência daquilo que lhe é externo. Segundo essa 

explicação, a verdade para Heidegger se estreita no conceito kierkegaardiano de 

verdade como subjetividade, haja vista que os elementos da interioridade para a 

                                                           
107

 Tal feito ocorrerá especialmente quando ele dela tratará em relação com a obra de arte, na 

terceira fase do seu pensamento, a qual, saliente-se, não será objeto de estudo da presente tese. No 

entanto essa indicação, no trabalho em andamento está sendo dada apenas a título ilustrativo, não 

sendo necessária e imperiosa o seu desdobramento. 
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compreensão da verdade são dados ao Dasein “pré-ontologicamente”, ou seja, 

antes do intercurso da percepção de algo, “objetivamente” falando.  

Na concepção de Heidegger, portanto, a verdade não é uma propriedade do 

ser, contrariamente, o ser é que se encontra estruturado conjuntamente com a 

verdade (CAPUTO, 1982, p. 202), daí a noção básica que o Dasein “é” e, além 

disso, também “está sendo” (com) a verdade. Heidegger não indica especificamente 

como se dá essa mediação da verdade por meio do ser, ao contrário de Kierkegaard 

que deposita suas esperanças na mediação subjetivamente posta do homem para 

com Deus. Depreende-se, interpretativamente, que em Heidegger essa mediação 

também seja concebida “subjetivamente”, pois o ser está contenção com a verdade, 

e o Dasein (homem) exerce seus mais variados modos de ser segundo esse ditame. 

Deve-se salientar de pronto que a verdade tal como compreendida por 

Heidegger não representa nenhuma espécie de estado especial do homem ou 

qualquer sorte de evento extraordinário que lhe garante uma vida autenticamente 

diferenciada (uma boa vida, ou uma vida justa, para se utilizar sentenças 

equivalentes). Pelo contrário, a verdade é o que há de mais comum e corriqueiro na 

cotidianidade do homem, daí ser necessário Heidegger (2008, p. 293) indicar que o 

Dasein é e está tanto na verdade quanto na “não-verdade”. Por causa dessa 

constituição existencial de “estar na verdade” (e ser na verdade, igualmente), o 

homem decai na cotidianidade por estar concomitantemente na verdade e na não-

verdade. Ao caracterizar a vivência cotidiana do homem como verdade e não-

verdade, como uma forma de decadência na inautenticidade (o dia a dia em que 

nem todas as questões existencialmente relevantes se colocam como prioritárias 

para as decisões mais simples e mais imediatas) aproxima ainda mais o 

pensamento de Kierkegaard com o de Heidegger. 

Essa aproximação se torna ainda mais clara quando se pensa que a 

subjetividade, tal como pensada por Kierkegaard, abriga, também de modo conjunto, 

a verdade e a inverdade, sendo esta última caracterizada como a vida do homem no 

pecado cotidiano (vide seção 4.1.0). Para Kierkegaard, o homem pode até não 

querer pecar, ou não pecar intencionalmente em todas as incontáveis vezes que 
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peca, mas o ato de pecar nunca lhe é estranho, seja pela repetição ou pela sua 

própria origem humana (em remissão ao pecado original). No entanto, há de 

destacar que mais uma vez Heidegger rejeita a aproximação direta com Kierkegaard 

através da via teológica, haja vista que ele é assertivo em dizer que a decadência, 

compreendida como a colocação do Dasein na não-verdade, não possui um caráter 

assumidamente “moral” ou “religioso” (no sentido de pecado como tratado por 

Kierkegaard). Tal como se houvesse uma plena indiferença entre a verdade a não-

verdade e como se a não-verdade (heideggeriana) pudesse ser de alguma forma 

diferenciada da inverdade (kierkegaardiana). Nessa toada, a decadência proposta 

por Heidegger não seria uma decadência axiológica ou valorativa por excelência 

(como se fosse uma espécie de decadência da humanidade em geral, sua 

derrocada moral), ela significaria a perda da preocupação existencial do homem 

consigo mesmo ao se perder em sua lida cotidiana (inautêntica), mas isso não 

representaria uma ofensa direta a Deus, do modo que ela representaria para a 

inverdade segundo o entendimento de Kierkegaard. 

No posicionamento de Heidegger, não se diferencia moralmente o homem 

por estar na verdade ou na não-verdade, ambos os modos de ser contém a mesma 

expressão moral (ou melhor, conferem nenhum julgamento específico de 

determinação moralmente válida apta a capacitar ou a inviabilizar a vida do homem). 

Nenhuma derrocada pecaminosa é afetada pela construção de verdade (e não 

verdade) inserida na decadência e na inautenticidade do Dasein. A única espécie de 

avaliação conferida ao Dasein a partir da decadência e da inautenticidade é afeita a 

sua preocupação consigo mesmo em termos existenciais, em síntese, a sua 

compreensão de ser-para-morte, permeada pelo momento em que o homem 

encontra o nada na angústia (HADOT, 2004, p. 329). É possível, e bastante 

provável, que o Dasein não se compreenda por completo e originariamente na 

decadência e na inautenticidade, todavia, para Heidegger, esses indicativos não são 

depreendidos teologicamente, de modo que nenhuma pena ou sanção divina são 

aplicadas a partir de tal inserção existencial. 

Ainda que a inocorrência do elemento teológico em Heidegger ao escrutinar 

a verdade e a não-verdade pareça ser o divisor de águas entre o seu pensamento e 
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o de Kierkegaard, há de se indicar que tal configuração filosófica não os distancia de 

modo fundamentalmente díspar. Ao retirar o elemento teológico, Heidegger assume, 

mais uma vez, uma perspectiva ontológica da verdade. Ele a coloca como sendo 

indiferente ao julgamento moral porventura existente, mas mantém as mesmas 

estruturas de possibilidade de compreensão existencialmente válidas, tanto que 

repete a verdade e a não-verdade (inverdade) como elementos básicos da questão 

em tela, tal como Kierkegaard já havia refletido sobre o tema, sob uma perspectiva 

cristã.  

Para Heidegger, Deus não é o mediador do entendimento subjetivo da 

verdade, tal como em Kierkegaard, mas ele não prescinde de um aprofundamento 

semelhante ao “tornar-se subjetivo”, tal como debatido na seção 4.1.0. A estrutura 

fundamental da compreensão da verdade do Dasein já é dada por si mesmo, o “Da” 

do Dasein108 carrega o modo primordial de descerramento (desvelamento) do ente 

(MALPAS, 2006, p. 186). Por causa do desvelamento do ente segundo a verdade, 

ela não é estranha ao homem, nem nunca poderia ser, em Kierkegaard ela é 

encontrada subjetivamente, através da mediação de Deus, e em Heidegger, de 

modo bastante semelhante, ela se encontra dada na estrutura temporal mais 

elementar ao Dasein, que é o seu próprio “aí” (“Ser-aí”, ou o “Da”). Por causa dessa 

caracterização próxima ao homem (Dasein), a verdade é algo que não escapa, não 

é estranha, e não se distancia daquilo que o homem é, ou daquilo que o homem de 

modo geral exibe como modo de ser (ou também dizendo, aquilo que ele está 

sendo). Tanto em Kierkegaard quanto em Heidegger o aprofundamento subjetivo ou 

a compreensão do modo mais originário de ser-si-mesmo são os constitutivos 

existenciais básicos da verdade. 

                                                           
108

 Na tradução clássica em português o termo Dasein é convertido em Ser-aí, então o aí carrega a 

estrutura fundamental de apresentação da verdade em que o Dasein encontra o desvelamento do 

ente. Todavia, na versão em português utilizada nesse trabalho o Dasein é traduzido como 

“Presença”, de maneira que o “Da” representa o “Pre”, dando um destaque à temporalidade ínsita a 

essa tradução. Em inglês a tradução de Dasein é “Being-there”, de modo que o “there” é a estrutura 

existencial responsável pelo desvelamento em tela. Tanto anteriormente, quanto no desenrolar desse 

trabalho será usado o termo no original, Dasein, apenas fez-se uma breve menção à tradução em 

português por Ser-aí para denotar a locução adverbial onde (e quando) a verdade é encontrada pelo 

ente privilegiado com a compreensão pré-ontológica.  
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Heidegger se distancia da noção “objetiva” de um Deus revelado e que traz 

consigo a verdade no “mundo”. Essa é a maior razão para que ele negue o papel 

teológico da verdade como subjetividade em Kierkegaard, pois assumindo a 

perspectiva transteística de que as estruturas elementares da verdade são mantidas, 

mas não há revelação exterior de Deus faz com que a sua crítica à metafísica seja 

ainda mais contundente. Da mesma maneira que o homem não apreende nenhuma 

essência objetivamente válida a constituir o ser das coisas (pois, o modo de ser do 

Dasein é constituído e construído através de sua própria existência), Heidegger não 

deposita em nenhum Deus transcendente a necessidade de se empreender o 

conhecimento da realidade em última instância (aquilo que é compreendido como o 

realmente real). 

A partir da análise ofertada se compreende outra faceta do pensamento 

heideggeriano que, mais uma vez, vem a convergir com o pensamento 

kierkegaardiano: Heidegger assume uma concepção culturalista ao definir o ser 

como um elemento constitutivo da verdade. Ao explicar melhor como essa posição 

culturalista é assumida por Heidegger há de se dizer que o Dasein não é um 

constitutivo biológico, nem estrutural nem essencialmente falando. Assim, não existe 

nenhum componente natural que limite o Dasein a ser aquilo que ele pode ser (e 

não aquilo que ele é). As possibilidades existenciais do Dasein são dadas em seu 

constitutivo básico temporal (o seu “Da”), aquilo que o deposita automaticamente na 

sua verdade e na sua não-verdade. Desse modo, nenhuma compreensão cultural do 

homem é estranha aquilo que ele pode criar, seu poder de criação encontra-se 

apenas limitado temporalmente (afinal, depois da morte ele não pode mais se definir, 

e, logicamente, não pode mais criar nada em sua própria existência), e não 

subjugado a elementos materiais ou biológicos de definição perene ou universal. A 

cultura é a expressão máxima de sua própria expressão, é o seu campo de 

conhecimento por excelência, é o predicativo de sua existência e de sua 

compreensão de si mesmo e direcionado para si mesmo. 

Semelhantemente em Kierkegaard, ao se rejeitar qualquer sorte de 

interpretação hesicasta (o viés místico do isolamento religioso ortodoxo abordado na 

seção 4.2.0), tem-se um resultado muito semelhante ao pretendido por Kierkegaard. 
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Toda a preparação subjetiva da verdade, e também a relação consigo mesmo 

mediada por Deus, visam preparar o homem a sociabilidade cultural de seu tempo. 

Não é através do isolamento e da assunção de uma errante tal qual um eremita que 

o homem encontra a verdade em sua subjetividade. O tornar-se subjetivo 

socraticamente definido por Climacus tem o intento de colocar o homem numa 

vivência culturalmente rica, meio através do qual o conhecimento ético-religioso 

kierkegaardiano tende a florescer.  

Se o paralelo entre Kierkegaard e Heidegger se afigura imperativo também 

através da verdade, tal como defendido na seção em andamento, há de se 

depreender que Heidegger também assume uma perspectiva platônica quando se 

fala de interpretação cultural da verdade. Esse ponto é reciprocamente confirmado a 

partir do encadeamento conjunto da verdade e da não-verdade tal como 

apresentado por Kierkegaard. Até mesmo a consideração de verdade e de 

inverdade de Kierkegaard não era tão clara em apresentar os elementos de 

plausibilidade e conveniência para a verdade tal como operado por Heidegger nessa 

seara.  

Se não há uma verdade intrincadamente dada em critérios naturais ou 

biológicos (WRATHALL, 2010, p. 230), o que se escapa do desenvolvimento cultural 

são apenas narrativas plausíveis para explicar as mais diversas manifestações 

humanas. Assim, a disposição cultural do Dasein não é uma descrição fechada de 

seu enquadramento “humano”, muito pelo contrário, as possibilidades existenciais 

mais amplas qualificam o Dasein para ser tudo aquilo que ele vislumbre (poder ser) 

em um ambiente cultural amplo. Nenhuma definição biológica é limitante para o 

enquadramento dessas vivências, do mesmo modo que o entendimento sobre si 

mesmo é o horizonte de todas as possibilidades existenciais para o Dasein.  

A verdade (e concomitantemente também a não-verdade) não é um termo 

absoluto na compreensão dos modos de ser do Dasein. A inconstância e a 

variabilidade dos modos de ser são acompanhadas da definição (transitória) do que 

está sendo concebido como “verdade”, afinal, as possibilidades de ser, na medida 

em que são implementadas, é que são capazes de indicar qual a verdade (ou não-
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verdade) inserta em tais proposições, observadas sob o ponto de vista existencial 

heideggeriano. A verdade, nessa perspectiva, não é algo que se alça acima do 

homem, não o transcende e não pode ser manipulada para obliterar as suas 

possibilidades existenciais. Ela só se afigura como um elemento de apreciação na 

constância de uma definição daquilo que ela “é” ou “está sendo” orientado para o 

horizonte temporal em que o homem se interpreta (o futuro, onde são escrutinadas 

as possibilidades). Sem esse elemento ontológico a verdade não existe como uma 

efetivação de possibilidade existencial do Dasein, ou seja, se ele é ou está de algum 

modo existencialmente válido, ali mesmo a verdade é encontrada.  

De modo concludente, pode-se apontar mais um encontro aproximativo no 

pensamento de Kierkegaard e Heidegger na tentativa em comum se de opor à 

tradição metafísica (moderna). O principal opositor declarado de Kierkegaard é 

Hegel (vide seção 2.1.0) e o principal opositor não-declarado de Heidegger também 

é Hegel (ROBINSON, 2005, p.  360), muito embora ele tente escamotear tal 

oposição ao se opor mais veementemente a Descartes. Por mais que os intentos de 

Kierkegaard e de Heidegger ao rivalizarem com Hegel fossem diversos (Kierkegaard 

queria extirpar a sistemática materialista ao passo que Heidegger tinha pretensões 

mais amplas de se tomar o lugar dele como educador da contemporaneidade, sob a 

égide de um entendimento platônico da realidade), a crítica à metafísica operada 

pelos dois pensadores em destaque é mais um elemento de sua aproximação 

teórica.  

Nenhum dos dois pensadores (nem Kierkegaard nem Heidegger) almeja 

criticar a metafísica apenas como uma atividade diletante em seus estudos, e 

escolhem tópicos bastante similares para tal. A diferença mais marcante de 

Heidegger, nessa seara, diz respeito a assunção metodológica da fenomenologia, 

algo que não se verifica em Kierkegaard.  

Como já comentado na seção precedente (4.2.0), Kierkegaard, de modo 

mais próximo ao efetivado por Wittgenstein, constrói uma escada para ascender seu 

pensamento rumo ao conhecimento ético-religioso. Heidegger não tem uma 

perspectiva ética declarada na primeira fase do seu pensamento, muito embora uma 
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parte muito pequena das suas ideias mais originais seja dita de modo tão direto 

quanto outros pensadores fazem (a exemplo do próprio Kierkegaard). Nesse ponto, 

parece que Heidegger se interessa mais em tornar o acesso a tais “doutrinas” mais 

elevadas algo difícil, pois tais ensinamentos se encontram encobertos sob a escrita 

do seu texto principal, sendo necessário garimpar boa parte desse entendimento, tal 

como ocorre com grande parte do conteúdo que ele coleta em Kierkegaard, o qual 

não se encontra necessariamente citado em notas de rodapé, tal como indicado no 

início dessa seção. Heidegger não se vale da metáfora da escada para pavimentar 

seu existencialismo (STOREY, 2015, p. 37), ao invés disso ele investe na 

perspectiva fenomenológica para assentar o conteúdo de sua crítica à metafísica. 

Assim, percebe-se que o tratamento dado à questão por Kierkegaard é mais direto e 

mais incisivo naquilo que ele pretende criticar (a sistematicidade e o materialismo 

hegeliano), ao passo que Heidegger insiste em remissões terminológicas inovadoras 

para estruturar originariamente o seu pensamento na nova ramificação do 

existencialismo, o existencialismo-fenomenológico. 

Não se está a dizer que a crítica à metafísica tal como operada por 

Heidegger seja algo escondido ou indireto, ao contrário disso, certamente sua crítica 

é direta ao centrar esforços na dualidade sujeito-objeto e na noção de verdade como 

correspondência, tais elementos são delineados de forma acrisolada em Ser e 

Tempo. O que acaba por se esconder ou por ficar pouco claro no texto em destaque 

é a contraposição heideggeriana a alguns entendimentos hegelianos, contraposição 

crítica essa que Heidegger parece confiar indiretamente em Kierkegaard para se 

valer de tais argumentações sem precisar coloca-las diretamente sobre a mesa. 

Toda a sistemática e toda a conceituação hegeliana já criticada por Kierkegaard 

também é rejeitada (não expressamente, ressalte-se) por Heidegger, afinal, ele 

almeja a construção de um entendimento despido de tais máculas. A sua tentativa 

de retorno ao que foi esquecido na questão sobre o ser (Seinfrage) tem por intento 

rejeitar toda a metafísica construída com o escopo de encobrir historicamente essa 

questão (DUNCAN, 2001, p. 39). Dessa maneira, rejeitar a metafísica consiste em 

rejeitar doutrinas hegelianas, embora Heidegger não faça isso de modo direto e 

claro, tal premissa se evidencia ao se notar que seu entendimento é de raiz 
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fortemente kierkegaardiana, o que o capacita como um crítico de Hegel, ainda que 

por uma análise indiretamente enviesada. 

Derradeiramente, para dar um fechamento adequado a presente seção e 

também fazer um apanhado dos três autores analisados no capítulo em 

encerramento é necessário traçar quadros comparativos que agreguem 

entendimentos compartilhados entre todos eles. Assim chega-se a uma continuidade 

interpretativa que é repartida entre os autores estudados até então. O ponto central 

que agrega todos eles, de um modo mais direto, é a questão da crítica a metafísica. 

O pensamento kierkegaardiano, de modo geral, serve como base de alimentação 

anti-metafísica para a primeira fase do pensamento tanto de Wittgenstein quanto de 

Heidegger. A primeira fase dos últimos dois pensadores citados se aproxima, 

reciprocamente, a partir da mencionada crítica e também na influência que 

Kierkegaard exerce sobre eles de modo prevalente. 

O ponto perene na análise dos três autores estudados é a questão da 

apresentação do mundo como um elemento externo que não pode ser simplesmente 

conhecido pelo homem, tal qual uma mera acessibilidade cognitiva baseada na 

dualidade moderna estruturada em sujeito conhecedor e objeto conhecido. Todos 

eles criticam, cada um com suas particularidades ou modos próprios de escrita, esse 

estabelecimento dualista entre o sujeito e o objeto. Por causa do elemento comum 

de crítica, todos eles preveem que uma modalidade diversa de conhecimento deve 

ser buscada pelo homem (ou Dasein, na terminologia anti-metafísica heideggeriana).  

Nesse empreendimento, a verdade, a “subjetividade” e o conhecimento 

alcançados são sempre temas de grande relevância para os três. Embora suas 

asserções conceituais variem, em algum aspecto por causa do lapso temporal entre 

eles (ao menos entre Kierkegaard e os demais), e em outro aspecto por uma 

questão de originalidade própria de cada autor, o entendimento final é basicamente 

o mesmo. São expressões equivalentes dizer que “a verdade é a subjetividade” ou 

que “o Dasein é e está na verdade” tanto quanto “o que pode ser mostrado não pode 

ser dito”. Todas essas expressões pertencem a uma mesma linha de pensamento, 

frequentemente denominada na tese em desenvolvimento como culturalismo.  
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O debate contemporâneo empreendido pelos autores em destaque os alinha 

de modo semelhante. Eles não estão interessados, necessariamente, no 

desenvolvimento “cientificista” da filosofia, contrariamente, ancoram-se numa 

compreensão mais prática e efetiva da vida do homem como cerne de suas 

elucubrações.  

Por fim, há de se destacar que a secularização operada tanto por 

Wittgenstein quanto por Heidegger segue os ditames transteísticos, tal qual eles já 

foram adequadamente definidos e escrutinados previamente. Nesse sentido, há de 

se ponderar que o entendimento diferenciado dos mencionados autores não viola, 

de modo algum, o âmago interpretativo levantado por Kierkegaard e posteriormente 

revisitado por Wittgenstein e por Heidegger. Os elementos principais 

kierkegaardianos podem ser repetidos com a mesma prevalência cultural, segundo 

os moldes transteísticos, sem que isso vilipendie ou aniquilo a relevância por ele 

dada a tais temas.  

Essa forma de apresentação transteística se amolda melhor ao contexto 

contemporâneo encarado por Wittgenstein e por Heidegger, serve como um meio de 

transmissão da inserção cultural do homem segundo o seu próprio tempo histórico. 

O transteísmo, tal como colocado, é uma forma ainda mais ampla de designar as 

possibilidades do homem, haja vista que ele de modo algum tem o intento de rejeitar 

as asserções ético-religiosas de Kierkegaard, por exemplo. Contrariamente, a 

perspectiva transteística repartida por Heidegger e por Wittgenstein possibilita o 

exercício da crença cristã nos exatos moldes praticados (ou ao menos propostos por 

Kierkegaard, afinal o trabalho não se debruça especificamente sobre sua biografia) 

sem excluir formas de expressão religiosas (ou não) do enquadramento pela busca 

da “verdade” ou daquilo que serve como elemento básico de proposições 

elementares.  

Em síntese, pode-se enunciar que a perspectiva cristã, tal como pensada 

por Kierkegaard, ainda remanesce como uma forma ético-religiosa de 

aprofundamento ético-religioso direcionado para a verdade de cada um segundo 

seus próprios entendimentos culturais de convivência. 



 

 

158 

 

5.0.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conclusão, há de se indicar que o trabalho desenvolvido teve o escopo 

primordial de abordar o pensamento de Kierkegaard em sua acepção substancial, no 

seu entendimento mais específico e mais importante, aquilo que corresponde 

justamente aos tópicos por ele tratado que remanescem em discussão até hoje. 

Para um fechamento mais didático de todo o exposto, faz-se necessário fazer um 

breve resgate dos pontos chave abordados até o presente momento, com o fito de 

ressaltar exatamente o entendimento substancial da tese produzida. 

Em um primeiro momento de localização histórica da tradição de 

pensamento em que Kierkegaard estava imerso, fez-se necessário escrutinar o seu 

embate com Hegel, o qual deu a tônica argumentativa ao longo de sua vasta obra. 

Delinear o que Kierkegaard elenca como metafísico é um dos primeiros tópicos a ser 

tratado ao se debruçar sobre tal localização. O sistema e as conceituações 

hegelianas são expostos com o intento de apresentar a crítica kierkegaardiana à 

metafísica, em seu aspecto finalístico, muito embora, ressalte-se, Kierkegaard adira 

à dialética hegeliana metodologicamente. Todo o ambiente da crítica 

kierkegaardiana se desenrola tendo como pano de fundo a questão do cristianismo, 

uma vez que de acordo com Kierkegaard ele é maior que a filosofia (devido ao seu 

tratamento metafísico). 

Do embate entre Kierkegaard e Hegel surgem quatro tópicos a serem 

analisados nesse primeiro capítulo: a liberdade, a evolução histórica do cristianismo, 

o meterialismo (e sua questão política) e o niilismo. Cada um dos temas indicados 

forma uma seção em separado para que sua análise seja feita da maneira mais 

adequada o possível, tentando cobrir com a máxima efetividade suas nuances 

teóricas e conceituais mais comezinhas. Há de se dizer que todos os tópicos citados 

convergem para a necessidade de se debater elementos ínsitos ao discurso 

hegeliano a partir da crítica de Kierkegaard, a qual tem o escopo mais amplo de 

rebater a metafísica sistemática e conceitual própria do hegelianismo. Em todas as 

ramificações desse debate a perspectiva kierkegaardiana almeja suplantar os 
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fantasmas metafísicos de seu tema a partir do resgate do cristianismo, mas não 

através da ortodoxia engessada do cristianismo escolástico (ou católico de maneira 

geral), e, sim, através da concepção protestante esposada por Kierkegaard, 

segundo a qual a subjetividade exibe a verdade essencial para o homem de acordo 

com parâmetros culturalmente estatuídos.  

De plano, já na análise do primeiro capítulo fica esclarecido que, na visão de 

Kierkegaard, seguindo a trilha socrática que ele tanto admira, não há nenhuma 

verdade a ser apreendida absolutamente pelo homem. Qualquer possibilidade de 

verdade e de conhecimento acerca dessa verdade deve ser perseguido no âmbito 

da interioridade do homem e construído na subjetividade. Estimar a verdade pelo 

que está sistematicamente posto fora do homem, e de sua compreensão, como 

intenta a metafísica conceitual hegeliana apenas conduz a uma especulação 

histórica vazia e desprovida de sentido prático para a existência de cada um. 

Para que o adágio da “subjetividade é a verdade” seja mais bem 

compreendido no escrutínio do pensamento anti-metafísico de Kierkegaard é 

indispensável que os três estágios da vida humana por ele pensados seja estudado 

com afinco. Sem uma análise pormenorizada e detida dos mencionados estágios 

qualquer comentário sobre o pensamento kierkegaardiano soará incompleto ou 

inócuo, haja vista que os estágios são o cerne de seu pensamento existencial. 

Assim sendo, o terceiro capítulo se debruça sobre o estudo desses estádios, 

delineando cada um deles e fazendo um estudo por dentro deles, sempre tendo por 

norte o próprio texto de Kierkegaard.  

Nessa toada, a cada estágio da vida é dedicada uma seção em específico. 

Na primeira delas observa-se como o interesse (ou o desinteresse) é colocado como 

critério prioritário do desenvolvimento estético do homem. A abordagem estética da 

vida é operada segundo aquilo que traz interesse ou desinteresse ao homem, essa é 

a sua única perseguição da sensibilidade por definição. O guia dos desígnios das 

ações humanas é aquilo que atrai ou repele a atenção (interessada) do homem, sem 

que haja nenhuma outra forma de controle sobre tais indicativos de interesse.  



 

 

160 

 

O elemento do interesse e a definição mais abstrata do estádio estético são 

de suma importância para que se retome a discussão política do pensamento 

kierkegaardiano iniciada na seção 2.3.0 e continuada na seção 3.2.0. Há também no 

capítulo em remissão uma análise detida dos dois outros estádios humanos, o ético 

e o religioso. O primeiro deles tem a ordenação comportamental como elemento 

definidor e o segundo diz respeito à inserção mais verdadeira e mais aprofundada 

da subjetividade humana, o plano de contato interior entre o homem e Deus. Um dos 

pontos que ainda demanda grande discussão entre aqueles que se propõem a 

discutir o pensamento kierkegaardiano diz respeito à possibilidade de ocorrência 

simultânea dos estádios ético e religioso, e como se daria a possível transição entre 

eles. Observa-se que não é possível, sem pena de se recair em uma posição 

eremita (hesicasta), que se pense a vida do homem única e somente sob o 

paradigma da vivência religiosa fervorosa. Certamente, essa é a possibilidade 

existencial mais autêntica que se pode ser depreendida do pensamento de 

Kierkegaard, no entanto, sob a ótica da efetivação dessa vida religiosa há de se 

entender que ela nem sempre é premente.  

Em função da possibilidade de transição entre os estádios ético e religioso é 

que o estudo de ambos se dá dentro de uma seção em conjunto, e a cada um em 

específico é dedicada uma subseção para que eles possam ser mais bem 

explanados segundo suas próprias peculiaridades. Ademais, conforme se poderá 

perceber de modo mais claro na seção 4.1.0, há uma junção ético-religiosa na 

definição do tipo de conhecimento a ser encontrado na verdade contida na 

subjetividade, dessa maneira, o trabalho conjunto dado em uma só seção aos dois 

temas em apreço parece ser o mais adequado. 

O estudo dos três estádios da vida humana contidos no capítulo 3.0.0 serve 

como uma preparação propedêutica para a análise da subjetividade a ser feita no 

capítulo subsequente, mais especificamente na primeira seção dele (4.1.0) em que 

se terá como objeto de escrutínio as designações filosóficas do Post-Scriptum, a 

obra de referência de Kierkegaard sobre o assunto. O debate em toda a obra 

percorre a possibilidade de o homem encontrar subjetivamente a verdade a partir do 

seu (auto) relacionamento com Deus. Assim, demanda-se um tornar-se subjetivo de 
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viés eminentemente socrático para que a verdade seja encontrada. O referido 

adágio da “verdade como subjetividade” é repetido passionalmente por Kierkegaard, 

o qual eleva esse dito à categoria de premissa essencial de seu pensamento, 

decorrendo dela todo entendimento acerca daquilo que se convencionou chamar de 

vivência humana (no caso em apreço, também denominada no presente trabalho 

como subjetivismo cultural ou culturalismo).  

A autêntica forma de existência do homem, segundo Kierkegaard, perpassa 

o caminho da subjetividade, somente nesses meandros que se encontra a verdade. 

Esse entendimento mais uma vez vem a ratificar a crítica operada contra Hegel e 

todo o sistema da tradição metafísica vigente em sua época. Rejeitar a objetividade 

e a tentativa de se apreender essências absolutas na externalidade significa exaltar 

o próprio homem e sua compreensão subjetiva da realidade. Somente através desse 

relacionamento consigo (mediado por Deus) que a verdade subjetiva pode ser 

colocada no plano da cultura, rejeitando-se qualquer espécie de naturalismo ou de 

biologismo de raiz externa que porventura venha a querer definir o que o homem é, 

ao invés de ele mesmo poder escolher como ele é.  

A abordagem dada na primeira seção do quarto capítulo (4.1.0) é elementar 

para que as demais seções desse mesmo capítulo sejam compreendidas e 

conectadas, isso porque nas seções subsequentes o entendimento de Wittgenstein 

(4.2.0) e o de Heidegger (4.3.0) serão tomados em consideração comparativa com o 

pensamento kierkegaardiano. O intuito de tal enquadramento comparativo consiste 

em se tentar descobrir se entre esses dois pensadores e Kierkegaard há uma mera 

relação de inspiração (de modo que eles foram sutilmente influenciados pela filosofia 

da “subjetividade como verdade”) ou se por trás da crítica anti-metafísica esposada 

por eles há uma remodelagem crassa do pensamento kierkegaardiano.  

Para se realizar a tarefa intelectual proposta nas duas últimas seções do 

quarto capítulo (4.2.0 e 4.3.0) leva-se em consideração apenas a primeira fase do 

pensamento de Wittgenstein e de Heidegger, em um primeiro momento de modo 

destacado para se comparar com as premissas kierkegaardianas, e em um átimo 

posterior de modo combinado (já no final da seção 4.3.0), com o escopo de 
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aproximar e aglutinar o pensamento dos três autores em destaque, tentando 

conferir-lhes um sentido de continuidade na perspectiva filosófica por eles adotada. 

Wittgenstein é colocado como um dos percussores da filosofia analítica do 

século XX e expoente da filosofia da linguagem, no entanto, o tratamento dado ao 

seu pensamento na seção 4.2.0 não se atém precipuamente a pormenores lógicos 

ou matemáticos de suas definições propositivas, diferentemente, busca-se por meio 

do que se convencionou chamar de leitura resoluta fazer um comparativo do seu 

pensamento com o de Kierkegaard. Assim, alguns aforismas do Tractatus são 

postos em relevos com o intento de demonstrar o caráter terapêutico de sua filosofia 

e a sua metodologia em forma de escada, tal qual Kierkegaard se utiliza no Post-

Scriptum. A aproximação entre eles é tamanha que é conveniente dizer que há uma 

remodelagem do direcionamento subjetivo de Kierkegaard por Wittgenstein através 

de premissas e colocações lógico-linguísticas, a comunicação indireta 

(compartilhada por ambos) é um dos indicativos mais fortes nesse sentido. Dessa 

feita, ainda que se possa indicar que a forma de escrever dos dois autores seja 

bastante diversa (já que um tem indicações lógicas e matemáticas por meio de 

aforismas ao passo que o outro escreve literária e poeticamente), Wittgenstein e 

Kierkegaard possuem o mesmo intento em dar uma viabilidade prática ao se pensar 

a vida do homem contemporâneo por meio de um discurso plausível e conveniente. 

Ao promover a comparação entre o pensamento de Kierkegaard e 

Heidegger é necessário se indicar que este faz breve menções àquele em notas de 

rodapé bastante simplórias em Ser e Tempo. Todavia, há o indicativo que a real 

influência de Kierkegaard sobre Heidegger transborda os limites que ele mesmo 

admite existir. Ou seja, aquilo que Heidegger coleta do pensamento kierkegaardiano 

vai além de breves notas sobre o perfil psicológico e teológico da angústia como 

modo existencial fundamental na compreensão do Dasein e também da noção de 

existência pensada de modo pioneiro pelo mencionado autor dinamarquês. Um dos 

pontos destacados na seção em comento (4.3.0) e não admitidos textualmente por 

Heidegger como sendo uma herança kierkegaardiana em sua analítica existencial é 

o seu entendimento sobre a verdade.  
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Heidegger objeta que Kierkegaard tenha alcançado qualquer sorte de 

entendimento ontológico sobre a existência humana, dando a entender que o seu 

tratamento não conseguiu superar o nível ôntico de análise. Levando-se em conta 

que eles não repartem o mesmo arcabouço conceitual e terminológico (por serem de 

épocas e contextos históricos diversos), é logicamente impossível que Kierkegaard 

atingisse o nível de análise ontológica nos termos definidos estreitamente por 

Heidegger, essa diferenciação terminológica apontada por ele serve para se afastar 

do entendimento cristão de Kierkegaard, uma forma de secularizar o pensamento 

dele. Ainda que o intento de Heidegger seja compreensível, a sua análise sobre a 

verdade encontra-se plenamente ancorada em premissas kierkegaardianas, não 

tendo ele delas se desvencilhados ao indicar que Kierkegaard não atingiu o nível 

ontológico de apreciação do tema.  

Ainda que pese na corrente análise a flagrante diferenciação conceitual 

entre eles, a verdade e a não-verdade heideggerianas comportam ao mesmo tempo 

a possibilidade de desvelamento do ente ao Dasein, de maneira que ele “é” e “está” 

na verdade. O modo pelo qual Heidegger conduz o estudo da verdade é bastante 

similar ao feito por Kierkegaard ao empreender que a verdade é a subjetividade. Tal 

indicativo pode ser observado pela noção elementar que o ente (a ser desvelado) 

não está numa externalidade composta fora do alcance do Dasein (do homem), ou 

seja, está dentro de campo de sua “subjetividade” (ainda que Heidegger não se 

valha desse termo para determinar essa ocorrência da verdade ou da não-verdade).  

Heidegger, tanto quanto Kierkegaard ou Wittgenstein, abraça o culturalismo. 

Pensar que o Dasein está ao mesmo tempo na verdade e na não-verdade em seus 

mais diversos modos de ser, principalmente no seu modo de ser-verdadeiro, 

significa representar que a vivência cultural do homem é a sua definição mais 

própria, que não há nenhum elemento naturalmente limitador. Aliás, o emprego do 

termo Dasein já carrega por si próprio uma noção existencial de possibilidades não 

limitadas biologicamente, uma vez que ele não se refere, necessariamente, ao 

homem, e sim ao ente dotado de compreensão pré-ontológico, que, coincidente até 

hoje, apenas se encontrou o homem com tal capacidade de compreensão. Assim, a 

perspectiva existencialista heideggeriana, permeada por sua metodologia 
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fenomenológica, adquire a noção culturalista já advogada por Kierkegaard, e, em ao 

seu próprio modo, também por Wittgenstein, como já indicado preteritamente nesse 

mesmo trabalho. 

Derradeiramente, há de se compreender que a tese principal a ser defendida 

no trabalho em conclusão foi o empenho de trazer a lume a influência e o 

desenvolvimento no pensamento do século XX, através de expoentes como 

Heidegger e Wittgenstein (pormenorizadamente debatidos). Para tanto, inicialmente 

foi contextualizado em sua época o confronto entre Kierkegaard e Hegel e a sua 

crítica pungente à sistemática conceitual do hegelianismo. O entendimento de 

Kierkegaard sobre o cristianismo seria possibilitar um entendimento subjetivo da 

verdade, o qual deve estar desvinculado das essências materialistas e objetivas do 

Espírito Absoluto, como depreendia Hegel.  

Nos demais tópicos levantados, tanto de natureza política quanto de viés 

existencialista-fenomenológico mais recente, o entendimento a ser defendido 

mantém-se firme, a crítica heideggeriana da tradição filosófica, o enfrentamento da 

filosofia dogmática por parte de Wittgenstein, demonstra a reprodução do argumento 

que a filosofia objetivista e essencialista hegeliana representa uma faceta moderna 

do aristotelismo, confrontado e superado através da posição socraticamente 

assumida por Kierkegaard. É esse posicionamento de que a compreensão 

subjetivamente dada, em um ambiente culturalmente criado possibilita narrativas 

plausíveis e convenientes para o convívio social adequado e satisfatório para uma 

vida justa. A subjetividade é a verdade, não de modo absoluto, e sim de maneira 

relativamente válida para cada um, em sua interioridade.  
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