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RESUMO 
 

 
 

Desespero humano, o agir do indivíduo que se perde dentro de si mesmo. Observamos que 
há  uma frequente indagação acerca  do homem desesperado de si,  questionamento esse  
observada no cotidiano. Em um tempo histórico-social marcado por crescente angústia e, ao
mesmo tempo, uma exposição constante e massacrante do ser humano nas diversas mídias. 
O Desespero humano, como apresentado por Kierkegaard, é o ápice da vida humana em 
busca de Deus.  Não há outro caminho para  se  chegar  ao centro  desse conflito  se  não  
houver  angústia  e  insatisfação  em  relação  à  vida  como  se  mostra.  Não  há  como  se  
mergulhar nesse caos emocional sem que haja perda, muitas perdas. É uma imersão sem  
volta.  Kierkegaard  percorre  esse  caminho,  inicialmente,  através  de  suas  relações.  Ele  
analisa a relação em si. A partir desse início se trava uma luta entre o eu e o espiritual. A 
convicção da existência dEle é a única porta para uma vida feliz, mesmo desesperado de si. 
É negar a si mesmo e morrer para a vida de até então. É abandonar vícios e crenças. É negar 
a si mesmo.
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1. Introdução

Kierkegaard  é  um filósofo  cujas  obras  apontam para  um projeto  de  conhecimento  do

homem acerca de si mesmo, o desejo do homem de entender, examinar a sua relação com a ideia do

espiritual que se apresenta no eu e suas manifestações, que se projetam nas relações desse homem

com o mundo,  independente do seu tempo histórico,  onde vemos distanciamento completo das

ideias de Hegel, acerca do sistema e do absoluto. Pressupostos que ele, Kierkegaard, não entende

como determinantes  para  que o homem seja,  de fato,  e  em plena consciência,  detentor  do seu

destino. Quando, por certeza, crer se torna a única saída para o desesperado, como por ele indicado

ao dizer:

Mas um erro bem diferentemente desesperado é o de crer o desespero 
apanágio exclusivo dos homens. E de um modo geral – além de que é não 
compreender a natureza do espírito e, mais ainda, que o homem não é apenas
uma criatura animal… mas também um espírito – que loucura pensar que a 
fé e o bom senso nos podem nascer tão naturalmente com os dentes, a barba 

             e o resto. (KIERKEGAARD, 2010, 79).

A partir das ideias demonstradas pelo autor, pensamos em expor um trabalho que tenha

como conteúdo, em sua primeira parte, a vida e obra de Soren Aabye Kierkegaard; na segunda

parte, uma breve análise sobre o desenvolvimento do seu trabalho filosófico e teológico e, na última

parte, uma análise mais aproximada acerca do desespero humano e seus desdobramentos ao longo

da vida de todo e qualquer ser humano no dizer do próprio autor.

O ponto de partida é a caracterização do indivíduo em sua relação temporal; pensamos em

verificar a problemática do desespero e as expectativas em relação ao viver cotidiano a partir do

pensamento esboçado por Kierkegaard.

Perde-se o indivíduo dentro de si  mesmo? Dada a  frequente indagação que observamos

cotidianamente, marcado por uma crescente angústia e ao mesmo tempo uma exposição midiatizada

da fragilidade  nos  indivíduos.  Vemos  como importante  o ato  de estudar  e  propor  discussões  e

questionamentos sobre o que está acontecendo com o homem contemporâneo, visto que mesmo

experimentando prazeres e sensações de todas as ordens e graus, ainda assim, ele se apresenta refém

de uma permanente sensação de perda, pela via do desespero e desencanto que o conduz ao ápice do

desespero.
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Pois a culpa tem a característica dialética  
de não se deixar transferir; mas aquele que 
se torna culpado torna-se culpado por 
aquilo que ocasionou a culpa,  pois culpa  
jamais tem como causa  próxima algo  de  
exterior;  e  aquele  que cai  na tentação,  é  
culpado ele mesmo dessa tentação.

(Soren Kierkegaard)

2. Vida e obra

Nasce Sören Aabye Kierkegaard, em Copenhague, capital da Dinamarca, a 5 de maio de

1813. Filósofo, teólogo e escritor. Sua vida é marcada, em diversos momentos, pelas cenas que o

apontam  como  crítico  da  religiosidade  institucional,  considerado  pensador  da  corrente

existencialista contemporânea pela sua postura em defesa do valor da existência humana enquanto

individualidade. As suas ideias são expressões de sua existência. Foi o último dos sete filhos do

segundo casamento de Mikael Pederson Kierkegaard com Anne Srensdatter, uma vez que já era

viúvo, sem filhos e ela trabalhava em sua casa. Sören nasceu quando o pai já tinha cinquenta e seis

anos e a mãe quarenta e quatro, motivo pelo qual ele se considerou o “filho da velhice”, tal como

Isaque, o filho de Abrão – que viria despontar no livro “temor e tremor”. Tal alusão ao texto bíblico

pode significar uma retomada a questões tão caras à humanidade: fé, obediência, perda, esperanças

e a crença absoluta no divino, no imponderável; aquilo que foge a compreensão e toma ares de

ressignificação a partir do momento em que colocar a decisão de sacrificar o desejo, representado

no  filho  tão  ansiosamente  aguardado,  em  nome  da  obediência  plena  e  absoluta  a  um  Deus

abscôndito e que só se manifesta no imperativo.

As palavras de proibição seguem-se às palavras da sentença: “Certamente tu 
morrerás”. O que significa morrer, Adão, naturalmente não compreende de 
jeito nenhum, mas, por outro lado, nada impede, se aceitarmos que isso      
lhe foi dito, que tenha recebido a representação de algo horrível.   
(KIERKEGAARD, 2010, 48)

Temer e tremer diante do inevitável, assim como a morte, viver está encerrado na mesma

linha de perspectiva, ou seja, completamente imponderável e sem controle. Agregue-se a isso o fato

de que o homem, somente ele, é responsável por si em atos e atitudes. A vida de Kierkegaard é uma

cadeia de sucessões em relação à vida e à morte; dado que cinco irmãos de Kierkegaard morreram
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antes dele. Sobreviveu somente Pedro, que depois se tornou bispo luterano. Kierkegaard passou

toda sua primeira infância na companhia do pai, que insistiu muito num aprendizado rigoroso seja

do  latim  como  do  grego,  inculcou  no  filho  uma  devoção  pietista  forte  e  austera,  e  que  era

vivenciada por toda família.

Durante a primeira infância, foi despertando nele um tipo de vida imaginativa, dado que seu

pai exigia que representasse estórias e cenas teatrais.

Kierkegaard passou a sentir a existência como sendo um “lugar” permanente para uma vida

religiosa marcada por questionamentos. A profundidade do sentimento religioso, que o acompanhou

desde a infância, levou-o a ingressar no curso de teologia da Universidade de Copenhague. Nessa

escola,  Kierkegaard  tomou  conhecimento  do  sistema  filosófico  de  Hegel  (1770-1831),  cuja

influência estendia-se a todos os setores intelectuais e até mesmo à teologia protestante, que estava

impregnada de seu racionalismo. Inicialmente,  Kierkegaard deixou-se seduzir  pelas sutilezas da

dialética  hegeliana;  a  lógica  parecia-lhe  uma,  pode-se  dizer,  ardorosa  paixão.  No entanto,  logo

começou a se sentir impressionado pela forma como o sistema hegeliano se arrogava o direito de

ignorar  a  existência  concreta  do indivíduo.  Por  causa disso,  Kierkegaard passou a  contestar   o

pensamento  hegeliano.  Para  o  pensador  dinamarquês,  a  existência  humana  não  pode  deixar-se

dissolver na pura conceituação intelectual. Existir tinha algo mais que um exercício fragoroso de

abstração. Não se trata de questionar as incorreções ou as inconsistências do sistema hegeliano.

Trata-se muito mais de rebelar-se contra a própria ideia de sistema e aquilo que ela representa. Dado

que para Hegel, o indivíduo é um “momento” de uma totalidade sistemática que o ultrapassa e na

qual,  ao  mesmo  tempo,  ele  encontra  sua  realização.  O  individual  se  explica  pelo  sistema,  o

particular pelo geral. Em Kierkegaard há um forte sentimento de “irredutibilidade do indivíduo”, de

sua especificidade e do caráter insuperável de sua realidade. Não devemos buscar o sentido do

indivíduo numa harmonia racional que anula as singularidades, mas, sim, na afirmação radical da

própria  individualidade.  Note-se  aí  uma  diferença  fundamental  de  perspectiva  em  relação  ao

homem.

Então, de onde provém, no entanto, essa defesa arraigada daquilo que é único? Não de uma

contraposição teórico-filosófica a Hegel, mas de uma concepção muito profunda da situação do

homem,  enquanto  ser  individual,  no  mundo  e  perante  aquilo  que  o  ultrapassa,  o  infinito,  a

divindade. A individualidade não deve, portanto, ser entendida primordialmente como um conceito

lógico, mas como a solidão característica do homem que se coloca como finito perante o infinito. A

individualidade define a existência. Vejamos como Kierkegaard distingue isso em sua obra  Pós-

escritos as migalhas filosóficas:
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Pode o tempo, e a relação de um fenômeno histórico inserido no tempo, ser decisivo 
para uma felicidade eterna. A inteligência humana comporta-se de outra maneira. 
Com efeito, uma felicidade eterna é uma pressuposição eterna retroativa, na 
imanência, para qualquer indivíduo. Enquanto eterno, o indivíduo está acima do 
tempo e, portanto, tem sempre a sua felicidade eterna em sua retaguarda; e isso quer 
dizer só uma felicidade eterna pode ser pensada; uma infelicidade eterna não se 
deixa de pensar de jeito nenhum. (KIERKEGAARD, 2013, 98)

O pensamento de Kierkegaard aponta à direção de que o homem que se reconhece finito

enquanto parte e momento da realização de uma totalidade infinita se compraz na finitude, porque a

vê como uma fração de algo maior, cujo sentido é infinito. Ora, ter prazer na finitude é admitir a

necessidade do imperativo de nossa condição, significa dissolver a singularidade do destino humano

num curso  histórico  guiado  por  uma finalidade  que,  a  partir  de  uma dimensão sobre-humana,

resultará numa condição que dá coerência ao sistema e aplaca as questões relacionadas ao tempo.

Mas o homem que se posiciona frente a si e a seu destino, desnudado do aparato lógico, não se vê

diante de um sistema de ideias, mas diante de fatos;  precisamente de um fato fundamental que

nenhuma lógica pode explicar: a fé.

A angústia é típica do homem na sua relação com o mundo, ou seja, a figura do ser que é

confrontado com as dores e desafios do cotidiano. O embate causa perturbações incessantes e ruídos

deveras inquietantes, pois o mesmo se faz pleno nessa ação relacional. Ao passo que o desespero é

próprio do homem na sua relação consigo mesmo. Para Kierkegaard, o desespero é a culpa do

homem que não sabe aceitar a si mesmo em sua profundidade. O homem lançado e desesperado de

si mesmo nada pode fazer para evitar ou fugir, exceto pela via da morte como apontado na epígrafe

deste trabalho. 

Outra grande crise que marcou a vida de Kierkegaard, revelada em sua obra Diário de um

Sedutor, datada de 1843, foi a paixão e o noivado rompido com Regina Olsen. Em 1837, o jovem

Kierkegaard  conheceu  Regina,  uma  moça  de  16  anos,  advinda  de  uma  família  burguesa  de

Copenhague. Os dois viveram uma forte paixão que os levaram ao noivado em 1840. No entanto,

ele não conseguiu concluir o noivado e meses depois rompeu com Regina. As páginas do Diário

atestam que ele se sentiu inseguro, lutou consigo mesmo, depois julgou impossível casar; e ao que

parece, o obstáculo foi a melancolia. Mais tarde, Regina casou-se com Johan Frederik Schlegel

(1817-1896), seu professor. Kierkegaard certamente amava Regina, pois toda sua obra respira a sua

presença. A lembrança e a imagem de Regina o acompanharam na provação do luto da morte de seu

pai e durante seus estudos. Os motivos do rompimento não são muito claros, supõe-se que tenha

sido  o  seu  desejo  de  não  revelar  a  Regina  os  delitos  do  pai,  a  preocupação  de  não  expô-la,

juntamente aos eventuais filhos à ira de Deus que pesava sobre a família dos Kierkegaard. De certa
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forma, a relação com Regina constituiu a chave para toda a obra de Kierkegaard, tanto para a obra

literária, em cujos romances de cunho filosófico nos quais ele elabora sua obra filosófica e a própria

história,  tratando da relação entre existência e realidade, e como também para a obra religiosa.

Catorze dias depois do rompimento com Regina, Kierkegaard viaja para Berlim, que naquela época

era o centro cultural da Europa. Ele buscava escapar do escândalo provocado pelo rompimento do

seu noivado. Em Berlim, frequentou as aulas do alemão Schelling, o filósofo de maior renome nesse

período pós-hegeliano. Todavia, Kierkegaard, decepcionado com o contato com Schelling, retorna a

Copenhague em 6 de março de 1842. 

Kierkegaard abordou a temática religiosa de modo heterodoxo, dado que não questionou a

natureza da fé  desde a  premissa da existência  de Deus sem a subjetividade do indivíduo,  que,

através do inevitável exercício de sua liberdade vislumbra no sentimento religioso a única forma de

viver  uma  existência  digna,  tanto  aos  olhos  de  Deus,  como  para  si  próprio.  A extensão  e

profundidade de seu trabalho vieram a influenciar correntes filosóficas importantes, sobretudo o

existencialismo. 

2.1 Obras

Iniciaremos pela sua tese de doutorado em Teologia defendida em setembro de 1841, em que

escreve sobre o  Conceito de ironia profundamente relacionada a  Sócrates.  Para Kierkegaard,  o

conceito de ironia é como um indicador, aquele que aponta o caminho. Não a verdade em si mesma,

mas o caminho para se chegar a mesma. Assim, podemos pensar que a ironia, na verdade, é mais

uma etapa, uma maneira de interpretação da realidade e, como tal, necessita do movimento, da ação

para alcançar seu objetivo. Sócrates caminhava sobre o negativo, numa ação circular, quase que de

negatividade infinita, o que provoca intenso questionamento sobre tudo o que é poder objetivo, uma

forma de fazer com que haja a perda do valor absoluto. Observamos nele a liberdade, muitas vezes

irritante, da subjetividade, mas isso é justamente a ironia. Segundo Kierkegaard, o ponto de partida

de Sócrates é a ocasião: nela o mestre nem ensina, nem recebe, apenas interfere na projeção para

fora, pois o ser humano já está de posse da verdade, só precisa ser lembrada. Para Kierkegaard, sob

o ponto de vista cristão, o instante é plenitude dos tempos; decisivo e composto pela eternidade

plena. Nesse sentido, o instante implica uma escolha, já que o ser humano vê o temporal sob o

aspecto do eterno. 

A genialidade de Sören Kierkegaard revela-se no uso frequente de pseudônimos, os quais

ousamos dizer, são ancestrais do elenco de heterônimos, também feitos por Fernando Pessoa, tais
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como Victor Eremita em A alternativa,  Ou...  ou...,  em 1843; Iohannes  de Silentio em  Temor e

Tremor, A repetição, em 1843; Iohannes Climacus em Migalhas filosóficas, O conceito de angústia,

em 1844. Vários foram os motivos que levaram Kierkegaard a usar tal recurso, possivelmente o ato

de parecer enigmático e às vezes para enviar mensagem à sua ex-noiva, ou também, para expor

diversas ideias e concepções. Procedimento que dava aos leitores a possibilidade de que por si

mesmos elaborassem seus pensamentos. Como os personagens pseudônimos podem discutir seus

problemas de um modo dramático e interessante, impelem o leitor a seguir adiante, ou ir além das

possibilidades  de  representação  ali  mostradas.  Conforme define  um de  seus  tradutores,  Adolfo

Casais Monteiro, ao fazer uma exposição sobre o uso de muitos pseudônimos: 

Com efeito, sempre insatisfeito com as formas que consegue dar ao 
seu pensamento, achando incompleta cada uma de suas obras, 
Kierkegaard evita a responsabilidade de confessá-las suas por não  
estar integralmente, a seu ver em cada uma delas.” 
(KIERKEGAARD, 2010, 14).

A bibliografia de Soren Aabie Kierkegaard é bastante interessante, pois ele trabalha textos

de Teologia e Filosofia. Procuramos percorrer o caminho da sequência cronológica e o fazemos a

partir  da  observação  acerca  de  uma  preocupação  crescente  na  obra  de  Soren  Kierkegaard:  a

existência do homem e os desdobramentos de ser e estar no mundo e sua relação com o transitório e

efêmero, o espiritual e transcendente. Na verdade, ele se mantém fiel a uma decisão tomada numa

carta escrita a Lund, datada de 1835, na qual ele afirma desistir da carreira científica para dedicar-se

às “questões de sentido”, conforme transcrição extraída do posfácio escrito pelo tradutor Álvaro

Luiz Montenegro Valls no livro O conceito de angústia.

Demonstra o autor certa preocupação em não “ser conhecido” quando da escrita de suas

obras, observação que deixa impressa no “Pós-escrito às migalhas filosóficas” no qual ele indica

“Se o autor dos Estádios tivesse vindo conversar comigo, eu lhe teria desaconselhado, por razões

estéticas, de lembrar uma obra anterior pelo uso de nomes conhecidos”. (Kierkegaard, 2013, 298).

Provavelmente indicando ser ele adepto do uso de outras “identidades”-pseudônimas quando da

escrita  de textos,  principalmente aqueles  que envolvam um elaborado raciocínio e uma intensa

efervescência no que tange os temas discutidos.

A escrita de Kierkegaard expressa algo mais que a existência em si, ela consegue demolir

algumas certezas que antes pareciam sólidas e absolutas. Adorno ao tecer uma descrição das obras e

do posicionamento social e político, mostra que nada escapa de sua pena aguda. O que vale para o

criador, também se aplica à criatura, em Estádios no caminho da vida - 1a parte, ele diz “O que quer

que uma geração aprenda da outra,  o humano propriamente dito,  nenhuma geração aprende da
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anterior.”  (ADORNO,  2010,  67).  Ele  lança  para  a  experiência  pessoal  qualquer  ação  de

conhecimento, pois a experiência do outro não serve de parâmetro.

Seu último livro,  A Escola do Cristianismo, é uma crítica à igreja. O autor se posiciona

contra um teólogo chamado Martensen, e contra o Bispo de Mynster. 

2.2 Cronologia dos livros.

 (1840) O Conceito de Ironia constantamente Referido a Sócrates (Tese de doutorado).
 (1843) Enten - Eller (Ou isso, ou aquilo: um fragmento de vida). inclui Diário de um 

Sedutor
 (1843) Dois Discursos Edificantes (1843)
 (1843) Temor e Tremor
 (1843) Três Discursos Edificantes (1843)
 (1843) A Repetição
 (1843) Quatro Discursos Edificantes (1843)
 (1844) Dois Discursos Edificantes (1844)
 (1844) Três Discursos Edificantes (1844)
 (1844) Migalhas Filosóficas
 (1844) O Conceito de Angústia
 (1844) Quatro Discursos Edificantes (1844)
 (1845) Estádios no Caminho da Vida
 (1846) Post Scriptum Final Não-Científico às Migalhas Filosóficas
 (1847) Discursos Edificantes em Diversos Espíritos
 (1847) As Obras do Amor
 (1848) Discursos Cristãos
 (1848, publicado em 1859) Ponto de Vista Explicativo da minha Obra como Escritor
 (1849) O Desespero Humano
 (1849) Três Discursos para a Comunhão de Sexta-feira
 (1850) Prática do Cristianismo
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Desesperar de uma coisa não é ainda, por  

consequência, verdadeiro desespero, é o seu

início: está latente, como os médicos dizem 

de uma enfermidade.  Depois declara-se o  

desespero: desespera-se de sí próprio.

Soren Kierkegaard

3. Desespero e Angústia

O homem desesperado de  si  mesmo,  este  é  o  ponto  de  partida  do  nosso  trabalho,  que

também é a reflexão acerca do desespero como elemento constitutivo da existência humana no

pensamento de Kierkegaard. Logo trataremos sobre esse elemento que caracteriza o pensamento do

autor. Não trataremos do “Conceito de angústia”, dado que em outros trabalhos há uma preocupação

em  analisar  Angústia  e  Desespero  na  obra  do  autor,  pois  tais  elementos  são  capitais  para

penetrarmos no núcleo  do pensamento  de  Kierkegaard – o homem como responsável  pela  sua

existência.

 O homem enquanto  indivíduo e o modo de  ser  desse  indivíduo é  sua  existência;  uma

presença  existencial  que  não  é  a  realidade  e  nem a  necessidade  imperiosa  de  estar,  e  sim  a

possibilidade; “a possibilidade como a mais importante das categorias” define Kierkegaard em O

conceito  de  angústia.  Para  ele,  a  existência  é  possibilidade  como  ameaça  do  nada,  portanto,

possibilidade  como  angústia.  Faremos  uma  breve  reflexão  sobre  “O  conceito  de  angústia”

caracterizado como condição humana, puro sentimento do possível; e “O desespero humano” como

a doença mortal (KIERKEGAARD, 2010, 31). Analisar o desespero humano como sendo “a doença

e  não  o  remédio”.  Voltando  para  uma  perspectiva  mais  próxima  da  que  é  trabalhada  pelo

cristianismo, onde a morte é tratada, num cenário metafórico, como sendo a miséria espiritual e o

remédio para tanto é a ressurreição que, na verdade, significa morrer para o mundo. Kierkegaard

principia falando sobre a doença do espírito, do “eu”, e que ela pode possuir três formas: verdadeiro

desespero, o desespero que não quer, e o desespero que quer ser ele mesmo. Esse é um dos temas

abordados na primeira parte do livro, intitulada “Doença mortal é o desespero”. 

O homem é uma síntese de infinito e de finito. De temporal e de 
eterno, de liberdade e de necessidade, é, em suma, uma síntese. Uma 
síntese é a relação de dois termos. Sob este ponto de vista, o eu não 
existe ainda. (KIERKEGAARD, 2010, 25) 

8



Em Kierkegaard, o desespero é instado à condição de doença, ele observa como condição,

ou o  aspecto  que  diferencia  o  ser  humano dos  animais  e  o  cristão  do  não-cristão.  O homem,

diferente dos animais, é vulnerável ao desespero; assim como o cristão, assume em si mesmo, a

consciência do seu desespero, em oposição ao não-cristão, dado que ele sabe da sua possibilidade

de cura. Portanto, o desespero é algo paradoxal, pois, se todo homem está atingido pela doença do

desespero, o mesmo pode ser também a cura, quando o homem transforma-o naquilo que é possível

em sua condição de realidade. Vejamos o estado em que se encontram os homens na sua condição

de vida.

Assim como talvez não haja, dizem os médicos, ninguém completamente  
são, também se poderia dizer, conhecendo bem o homem, que nem um só 
existe que esteja isento de desespero, que não tenha lá no fundo uma 
inquietação, uma perturbação, uma desarmonia, um receio de não se 
sabe o quê de desconhecido ou que ele  nem ousa conhecer, receio de uma 
eventualidade exterior ou receio de si próprio; tal como os médicos dizem de
uma doença, o homem traz em estado latente de uma enfermidade, da qual, 
por lampejos, raramente, um medo inexplicável lhe revela a presença 
interna. (KIERKEGAARD, 2010, 37)

A passagem da possibilidade para a realidade provoca uma queda. Onde se entende que,

aqueles que não se desesperam permanecem em um plano elevado e, assim, não se transformam.

Aqueles  que  não têm consciência  do  seu  desespero  permanecem apenas  na  possibilidade,  sem

alcançarem, de fato, a condição de transformação dessa possibilidade em realidade. Este estado de

permanência no desespero leva o homem à morte, pois, para Kierkegaard, o desespero é a relação

do homem voltada apenas para si próprio. Portanto, o homem, atado a tal condição de fechamento,

desconfia de todos e acredita apenas em si mesmo.

O homem é espírito. Mas o que é espírito? É o seu eu. E, o eu? O eu é 
uma relação, que não se estabelece com qualquer coisa alheia a si, 
mas consigo própria. Mais e melhor do que na relação propriamente 
dita, ele consiste no orientar-se dessa relação para a própria 
interioridade. O eu não é, a relação em si, mas sim o seu voltar-se 
sobre si própria, o conhecimento que ela tem de si própria depois de 
estabelecida. (KIERKEGAARD, 2010, 25)

Kierkegaard  continua  e  compara  o  desespero  com uma morte  sem a  presentificação da

mesma. Uma vez que a morte, em si mesma, aniquila com todas as mazelas inerentes a condição

humana, a morte para o cristão é, em última análise, uma passagem para a vida, detalhe maior:

eterna. O desespero, por outro lado, não permite que a morte finalize o sofrimento. Assim, estar

mortalmente doente é não poder morrer e continuar atado ao desespero. Sendo assim, o ser humano
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vive, mas está morto, tal como a ideia cristã de que o homem em seu estado de pecaminosidade está

morto para a vida em Cristo. O desespero é o fechamento dentro de si mesmo, e por ser tributário

dessa condição, o homem que se desespera quer libertar-se do seu próprio eu. Esta é a consciência

da plenitude do desespero.  A não-consciência do desespero,  o ato pleno de permanecer em um

estado de plena confiança em si mesmo, pode ser a eclosão do desespero. Assim como nunca ter

sentido desespero é precisamente estar em desespero e dele não tomar consciência plena.

O desespero está relacionado ao desvio do destino espiritual do homem. A inconsciência que

os homens têm do seu destino espiritual é o desespero. A inocência a que acompanha este estado

inconsciente é classificada por Kierkegaard como portadora de paz e segurança ilusórias e, por esta

razão,  é  insuficiente  para  a  travessia  da  vida.  Logo,  a  falsa  satisfação  na  vida  e  a  falta  de

preocupação são o próprio desespero, o que parece contradizer o fato de confiar em si mesmo e

viver por sua conta e risco. O que o indivíduo faz é mergulhar na dissolução, fragmentar-se em

meio aos outros e ali não ser descoberto. Torna-se um objeto.

A contemplar as multidões à sua volta, a encher-se com ocupações  
humanas, a tentar compreender os rumos do mundo, este 
desesperado esquece-se a si próprio, esquece o seu nome divino, não
ousa crer em si próprio e acha demasiado ousado sê-lo e muito mais 
simples e seguro assemelhar-se aos outros, ser uma imitação servil, 
um número, confundido no rebanho. (KIERKEGAARD, 2010, 51).

O salto além do desespero vem com a consciência de que o seu eu transcende a condição

humana  e  existe  para  o  relacionamento  com  Deus.  Esta  é  a  saída  da  morte,  a  conquista  da

eternidade, segundo Kierkegaard, afinal [...] “Pois que este eu, nosso ter, nosso ser, é ao mesmo tempo a

suprema infinita concessão da Eternidade ao homem e a garantia que tem sobre ele.” (KIERKEGAARD,

2010, 35).

A consciência do desespero que se faz presente no indivíduo é fator decisivo para que haja o

exercício da liberdade do eu. O eu se apresenta mediatizado entre a finitude e infinitude, uma vez

que há o instituto da possibilidade de relacionamento com Deus.  O ato de tornar-se si  mesmo

envolve  o  relacionamento  com Deus,  enquanto  isso  não  ocorre  ele  não  consegue  tornar-se  si

próprio. O eu que não se depara consigo mesmo é o próprio desespero.

O homem que  anula  o  seu  eu  no  aspecto  físico,  e  que  também esteja  perdido  em sua

imaginação, não consegue retomar a si próprio, na verdade, afastando-se de si mesmo. O homem

que  se  entranha  em  sua  imaginação,  caminha  cada  vez  mais  longe  rumo  ao  infinito.  Essa

possibilidade de tender ao infinito move o homem em direção a Deus, mas pode conduzi-lo a perder

seu próprio eu. Algo que Kierkegaard chamou de desespero da infinidade.

10



Entretanto, estar preso ao finito ou necessitar do infinito pode ser por demais desesperador.

Ainda  preso  ao  finito  ocorre  a  perda  da  individualidade  e  vira  uma  repetição.  Ao  perder  sua

individualidade o homem deixa de lado a si próprio e passa a agir tal qual os outros. Este é o

desespero ideal, aquele que a sociedade tanto se compraz. Ao fechar-se em seu habitáculo pessoal,

este  homem perde  o  seu  eu  por  estar  sem eu perante  Deus.  Instala-se,  assim,  o  desespero  da

finitude, dado que ele tem por base uma vida de aparências, aquele que nunca se arrisca a nada.

A transposição ou mudança do eu é uma das preocupações em Kierkegaard. O desespero,

além de ser a fronteira entre o finito e o infinito, se manifesta também na falta de possibilidade e da

necessidade, que são essenciais para que haja a mudança completa e consequente libertação do eu.

O eu está marcado pela necessidade, dado que ele deve ser a si próprio. Ao emaranhar-se em

sua imaginação,  e também, na possibilidade,  o eu se afasta  de si  mesmo e não consegue mais

retornar o que é a causa de sua necessidade. O eu, deixado no campo da possibilidade, perde sua

individualidade. Na ânsia por tornar-se, ele acaba fragmentado e perdido. 

A  ausência  do  que  será  determinante,  a  possibilidade,  também  é  desespero,  pois  a

permanência na necessidade, na finitude das coisas, também é perder-se. O fato de ser possível

viabiliza  o  processo  de  manifestação  do eu,  pois  a  existência  se  manifesta  também fora  de  si

mesmo. A partir do eu, qualquer salvação, segundo o conceito cristão, é impossível. 
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A concepção corrente do desespero limita-se, pelo  
contrário, à aparência, é um ponto de vista 
superficial,  e  não  uma  concepção.  Segundo  ela,  
cada um de nós será o primeiro a saber se é ou não 
um desesperado.

(Soren Kierkegaard)

4. O estado de desespero

O  desespero  é  precisamente  a  inconsciência  em  que  os  homens  estão  do  seu  destino

espiritual. Com uma definição precisa e fechada acerca da condição espiritual de todos os homens,

Kierkegaard começa por demolir as concepções acerca do gozo da vida e do belo, visto que os

homens estão fechados em suas convicções de que o que lhes resta é viver e gozar intensamente o

que  uma  vida  material  plena  pode  proporcionar.  Kierkegaard  aponta  a  vagueza  e  vacuidade

vivenciadas pelo humano ao afirmar:

[…] Mesmo aquilo que para eles é mais belo e adorável, a feminili-
dade na flor da idade, toda ela alegria, paz e harmonia, mesmo esta  
é desespero. É felicidade, sem dúvida, mas será a felicidade uma  
categoria do Espírito? De modo algum. E no seu fundo, até na sua 
mais secreta profundidade, também habita a angústia  que  é  de-
sespero e que só aspira a ocultar-se aí, pois não há lugar mais na pre-
dileção do desespero do que o mais íntimo e profundo da felicidade. 
(KIERKEGAARD, 2010, 41)

Não há escapatória,  o homem está  condenado a tornar-se um fugitivo em si  mesmo ou

entregar-se por completo e permanecer em estado de condenação eterna, ou seja, a plenitude do

desespero está instalada e o seu eu, preso, condenado, fustigado completamente pela desesperança e

pelo estado de condenação eterna em que nem a morte poderá salvá-lo e toda a felicidade e gozo,

acaso usufruído em sua pequenez existencial, de nada servirão.

Segundo Giovane Reale:

O homem enquanto espírito - o indivíduo -, diversamente do que acontece nas 

espécies animais, é superior à espécie. O animal tem uma essência, é determinado: a 

essência, com efeito, é o reino do necessário. Mas o modo de ser do indivíduo é  

a existência: o homem é aquilo que escolhe ser; a existência não é a realidade ou a 

necessidade, e sim a possibilidade. "A possibilidade - escreve Kierkegaard O 

conceito de angústia - é a mais importante das categorias"; e quem foi educado por 

meio da possibilidade compreendeu também seu lado terrível e sabe “que ele não 

pode pretender da vida absolutamente nada e que o lado terrível, a perdição, a 
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aniquilação habitam com cada homem de porta em porta". A existência é 

possibilidade, possibilidade como ameaça do nada, possibilidade, portanto, como  

angústia. A angústia caracteriza a situação humana. Mas o importante é aprender na 

escola da angústia, compreender que a angústia forma. Ela de fato destrói todas as 

finitudes descobrindo todas as suas ilusões. É deste modo - anota Kierkegaard - que 

"Deus, que quer ser amado, desce com o auxílio da inquietação em busca do 

homem". (REALE, 2005, 224)

Arremessado a um mundo que se lhe oferece apenas angústia e desespero, sob a égide do eu

próprio, nada resta senão entregar-se ao comum de uma existencialidade sem sentido e tomada por

cópias, pois assemelhar-se ao outro, nada mais é do que copiar-lhe pura e simplesmente. 

Entretanto, o homem deseja sempre se libertar do seu eu, do eu que é, para 
se tornar um eu da sua própria invenção. Ser este “eu” que ele quer, faria o 
seu deleite – se bem que em outro sentido o seu caso não seria menos 
desesperado – mas o constrangimento de ser este eu que não quer ser é o seu 
suplício: não poder libertar-se de si próprio. (Kierkegaard, 2010, 34)

Adiar um processo que tem por consecução exaurir as forças do desejante em sua busca pelo

próprio é desespero e angústia, “porque o aumento quantitativo acumulado pelo gênero humano faz-

se valer no indivíduo posterior.” (KIERKEGAARD, 2010, 57). Assim posto, não há saída, pois

todos são acumuladores de experiências, tragédias e dissabores de antecessores, ou seja, o pecado

hereditário se espraia por toda humanidade.  Um desespero do qual ninguém há como se livrar,

caindo no circuito mostrado em citação anterior.

Kierkegaard trouxe à tona uma preocupação já presente nos textos gregos.  Ele atribui a

Sócrates  a  prova da  imortalidade da alma a  partir  de seu reverso,  ou seja,  sua impotência em

destruí-la, assim como a doença destrói o corpo. Ele diz:

Pode-se demonstrar identicamente a eternidade do homem pela 
impotência do desespero em destruir o eu, por esta atroz contradição 
do desespero. Sem a eternidade em nós próprios não poderíamos  
desesperar; mas caso ele pudesse destruir o eu, também não haveria 
desespero. (KIERKEGAARD, 2010, 34)
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A contemplar as multidões à sua volta, a
encher-se com ocupações mundanas, a  
tentar compreender os rumos do mundo,
este desesperado esquece-se a si 
próprio, esquece o seu nome divino, não
ousa crer em si próprio e acha 
demasiado ousado sê-lo  e  muito  mais  
simples e seguro assemelhar-se aos 
outros, ser uma imitação servil, um 
número, confundido no rebanho.

(Soren Kierkegaard)

5. Desespero e Pecado

O pecado não como uma negação, mas sim uma posição tomada pelo indivíduo. 

A partir desse contexto, extraímos, da leitura do texto, a existência de dois tipos de angústia

provocada  pela  presença  do  pecado:  a  objetiva  e  a  subjetiva.  A primeira,  angústia  objetiva,  é

entendida pela forma de como o pecado teve sua presença lançada no mundo. Enquanto que, a

segunda, se aplica na inocência do ser, tal como nos é apresentado no caso de Adão. O desespero é

instaurado como o conflito entre o ser que tem consciência, em si, de sua finitude e a vontade,

instaurada  no  espírito,  da  infinitude,  por  isso  apresenta-se  concomitantemente  à  angústia,

caracterizada pelo transbordo dessa vontade do espírito para o eu.

Nessa perspectiva, os homens sabem, diante de si, que a única certeza inevitável é a de que

será alcançado pela morte, porém fazem de tudo para evitar o correr dos dias, frustram-se por não

consegui-lo e para dar fim a esse tormento, deparam-se com o envelhecimento (que é o nível de

desenvolvimento mais próximo da morte). Observa-se que a incessante busca de recursos para adiá-

la,  nos  leva  a  usar,  como  exemplo,  as  cirurgias  plásticas.  O corpo,  nesse  contexto,  é  a  única

representação do sujeito e que, afinal, acaba por ser por ele escravizado, e é a partir dele que se

abrem as portas para a vida social. Em meio a essa eclosão desejante, o número de intervenções

plásticas tem tomado uma proporção fantástica. Notamos inúmeros os casos de homens e mulheres

que frustrados se tornam obcecados pela procura do corpo perfeito, acreditando ser um incômodo

ter o corpo fora do padrão socialmente exigido, ou seja, um corpo considerado esteticamente ideal e

funcional. Tal procedimento é, na atualidade, facilitado pelo uso do aparato tecnológico aliado às

práticas médicas e  estéticas,  por isso,  nessa conjuntura em que o domínio da imagética e suas

representações sociais, só é “feio” quem não predispõe a tais tipos de mudanças.
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Ressaltamos na paráfrase a seguir que a “decepção mais comum é não podermos ser nós

mesmos”, e atrelados a isso experimentar uma forma mais profunda de decepção que é escolhermos

ser outro antes de “nós mesmos”. Constata-se que o homem está atemorizado de enfrentar suas

angústias,  e  que  por  consequência,  prefere  passar  ao  largo  de  sua  individualidade  e,  por

comodidade, se rende ao desejo das massas, agora assimilado e adaptado por completo, abandona

suas características pessoais e como meio de sobrevivência opta por se sentir aceito pela  sociedade

cúltica e imagética. Dessa forma, então, o ser deixa o seu poder de decidir por si e desvia sua

capacidade crítica para se submeter ao “padrão”, ao ordinário e supérfluo.

Quando  nos  referimos  a  uma  sociedade  imagética,  temos  como  principal  ponto  de

observação, a supervalorização da imagem, na qual o ser humano tem se afastado de si, da sua

subjetividade,  e  se  encaminhado  a  uma  busca  da  perfeição  do  seu  corpo,  gerando  frustração

profunda e ansiedade incomum, associados a isso, provavelmente, a gestação do mais fraco dos

homens já vistos pela humanidade.

A angústia compreendida e comprimida no interior do homem atual tem sua origem na ideia

conceituada  por  Kierkegaard,  nos  apontando  para  o  fato  de  que  o  autor  se  apresentou  como

avançado  para  sua  época,  demonstrando,  em sua  trajetória,  problemas  que  podem ser  vistos  e

sentidos em nosso tempo, isso a reboque de um processo de vida em que o homem não deve superar

a angústia, mas aprender a viver com ela.

O  caminho  trilhado  pela  angústia  é  longo  e  sinuoso,  Kierkegaard  coloca  nesta  mesma

estrada outra categoria humana, que é o desespero. O desespero humano está ligado ao fracasso da

condição existencial, do absurdo, do paradoxo, ou seja, o homem que é finito e ao mesmo tempo

deseja  o  infinito,  quer  transcender  a  essa  condição  de  finitude.  De  acordo  com  a  filosofia

kierkegaardiana, o desespero surge quando o espírito quer a síntese de finito (matéria) e infinito

(espírito).  

O exórdio do livro Desespero humano mostra ao leitor qual será o desenvolvimento feito por

Kierkegaard sobre o homem e o conceito de desespero, ao dizer que para o cristão a morte de modo

algum é o fim de tudo, o que se coaduna com conceituação sobre o que é o homem no início do

livro I: “O homem é espírito. Mas o que é o espírito? É o eu. E, o eu? O eu é uma relação, que não

se estabelece com qualquer coisa de alheia a si, mas consigo própria” (Kierkegaard, 2010, 25). O eu

é uma relação, que não se estabelece com qualquer coisa fora de si, mas consigo própria e que

consiste no orientar-se no interior dessa relação para a própria interioridade.  O eu não é e não

comporta, somente, a relação em si, mas sim o ato de voltar-se sobre si, o conhecimento que ele tem
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de si depois de estabelecida. O homem é a síntese de infinito e de finito, de temporal e de eterno, de

liberdade e de necessidade, é, em suma, uma síntese. 

   Kierkegaard diz que somos constituídos por um voltar-se para si próprio, que, por sua vez,

atrai sobre si a junção de todas as categorias que, contraditória e simultaneamente, nos constitui

pois “não queremos ser nós próprios” (2010, 26). Numa relação entre dois termos, o próprio ato de

ser relação em si mesma, entra como um terceiro, e cada um daqueles termos se relaciona com a

relação; se, ao contrário, a relação conhece a si própria, esta última relação que se estabelece é um

terceiro termo positivo, e temos então o eu. 

  Kierkegaard compreende que nós somos um voltar-se, diferente, em tese, de Nietzsche que

viria propor a superação. Esse ato de retomar a si mesmo, por sua vez, não é nada mais do que um

terceiro  elemento,  reunidor  de  outros  dois  -  finito  e  infinito,  temporal  e  eterno,  liberdade  e

necessidade. A esse voltar-se, dessa maneira reunidor, ele dá o nome de eu. Esse ´eu´, contudo,

sempre  ainda  não  existe,  ou  seja,  ele  é  elemento  transcendente  e  constitutivo.  Ele  não  se  dá

simplesmente  como  algo  já  existente  ou  já  constituído,  mas,  sempre,  como  algo,  a  vir  a  ser

constituído. Kierkegaard diz que: “daí provém que haja duas formas do verdadeiro desespero”: “a

vontade  desesperada  de  sermos  nós  próprios”  e  a  vontade  de  não sermos  nós  próprios.  Nessa

perspectiva, à questão “de onde vem o desespero”, ele responde:

Da relação que a síntese (a reunião) estabelece consigo própria, pois Deus, 
fazendo com que o homem fosse esta relação, como que o deixa escapar da 
sua mão, de modo que a relação depende de si própria (...) nela (então) jaz a 
responsabilidade da qual depende todo o desespero, (...) e dela depende os 
discursos e o engenho dos desesperados em enganarem-se e enganar os 
outros, considerando-o como uma infelicidade. (KIERKEGAARD, 2010, 29) 

 

No livro III, Kierkegaard trata da personificação do desespero, momento em que traça uma

linha entre  liberdade que se apresenta nas  categorias  do possível  e do necessário,  de tal  modo

também é  apresentada  a  consciência  e  a  medida  da  vontade.  Pondera-se a  questão  do  finito  e

infinito e sua relação com o desespero. Logo a seguir é tratada, rapidamente, a imaginação e sua

relação  com  sentimento,  conhecimento  e  vontade  do  homem.  Aqui  um  tópico  relevante  é  o

tratamento dado a indigência intelectual,  dado a preocupação crescente e  direcionada às  coisas

revela de modo candente a perda do eu, pois ele se torna apenas um número. O homem é apenas

uma moeda de troca.

“Carecer do impossível significa que tudo se tornou para nós necessidade ou banalidade.”

(KIERKEGAARD, 2010, 57), numa espécie de ardente e intensa necessidade daquilo que não se

pode obter.  A constatação feita pelo filósofo aponta para um homem conduzido como rebanho,
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apenas mais um em meio ao nada. Criam-se, assim, categorias de homens que são conduzidos a

uma atitude  segundo os  padrões  de  uma era  sem sentido:  o  determinista  e  o  fatalista,  que  na

definição dada “são desesperados que perderam o seu eu, porque para ele só há necessidade.”

Interessante  observar  o  tratamento  dado por  Kierkegaard  ao  diabo,  no  que se  refere  ao

conceito cristão, de um ser rebelde e antagonista por si mesmo,  segundo ele espírito puro, dotado

de consciência e limpidez absoluta, sem obscuridade que possa servir de desculpa ou atenuante, e o

seu desespero está no ápice.

A indicação de que o caminho da verdade passa pelo desespero e pela ignorância deste é

atordoante para o leitor, pois o filósofo conclui que quanto mais consciente do seu desespero o

homem, ainda mais distante da salvação ou danação eterna, dada a intensidade do mesmo em que se

encontra. Sendo que a vida real tem matizes por demais entre os extremos de inconsciência total e

consciência completa.

No livro IV, acerca do desespero e pecado, debate-se a ideia de querermos ou não ser nós

mesmos, e o desafio do cristão à ideia de que a vida está imersa no pecado. Nas próximas linhas, ele

vai tratar das gradações da consciência do eu e os parâmetros em que são colocadas a medida de

infinitude, presença e ideia de Deus pelo pecador e seu eu. A partir deste ponto, serão tratadas

também acerca dos pecados da carne e sua obstinação e o local em que se alojam. 

No apêndice são debatidas as questões sobre o escândalo e o motivo pelo qual os homens se

escandalizam com o Cristianismo, a sua elevada condição e a não compreensão de tal posição pelo

homem. Kierkegaard prepara e oferece argumentos para análise da definição socrática de pecado.

Em prosseguimento acerca do pecado, são apresentadas postulações onde ele indica que o mesmo

não é uma negação, mas sim uma posição, dado que o mesmo fica ao alcance do entendimento.

A parte final é um longo debate sobre pecado, suas causas e consequências, e a insistência

do homem por nele permanecer, e o estado de guerra entre o homem e Deus. O fechamento do livro

decorre com uma exposição sobre Deus, o ofício de Cristo e o homem.

17



6. Conclusão

Não  há  solução  possível  ao  indivíduo  em  si  mesmo  ou  um  olhar  profundo  sobre  a

necessidade imperiosa de buscar outra saída: é reconhecer-se desesperado e libertar-se das amarras

do eu e lançado à tarefa de negar-se a si mesmo – uma saída é apontada pela teologia e que se vê

amparada  na  recomendação  de  Cristo,  aqui  expressa  pelo  Evangelho  de  Lucas  que  atribui  tal

assertiva a Jesus “negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me” (9,23). 

Kierkegaard  desenvolve  uma reflexão  acerca  do  desespero  da  inconsciência,  quando  da

condição do indivíduo ausente da sua capacidade de entendimento e compreensão da real situação e

da consciência, ao deparar-se com o próprio eu e dele se ver desesperado. Quanto mais aumenta a

consciência do eu mais aumenta o desespero. No desespero da inconsciência o eu ignora aquilo que

é primordial e eterno em si; ignora a finalidade espiritual que tem e se mantém preso aos elementos

sensuais. O desesperado aqui não tem consciência de ser espírito e perde seu eu nas ocupações do

dia a dia. Já o desespero consciente pode ser aquele segundo o qual o indivíduo quer ser si mesmo

ou não quer ser si mesmo. Kierkegaard os chama de desespero-desafio ou desespero-fraqueza. No

desespero-fraqueza, como vimos, o eu não quer ser ele próprio, ou seja, torna-se um eu voltado para

ser  como  todos  os  outros,  tomado  pelo  vazio  sem poder  de  decisão.  No  desespero-desafio,  o

indivíduo quer ser ele mesmo a todo custo, e isso sem se lançar à necessidade do eu eterno. Para

Kierkegaard, ambos os desesperos, vistos apenas a partir de si, levam o ser humano ao estado de

fracasso quanto a sua própria realização. Por fim, percebemos também que a problemática filosófica

abordada por Kierkegaard possui elementos temáticos de base religiosa e às questões espirituais

apontadas pelos gregos – ele cita Sócrates no O Conceito de Angústia e em O desespero humano.

Assim, a tarefa precípua de todo tipo de investigação deveria ser, na análise de Kierkegaard, aquela

que tivesse como finalidade ajudar cada ser humano a ser e agir, de fato, como cristão. Kierkegaard

entendia que os estágios estéticos e éticos não podiam existir sem o estágio religioso. Em outras

palavras, o religioso estava presente tanto no estético quanto no ético. O religioso é um estágio

posterior,  pois  é  a  partir  da  desordem dos estágios  anteriores  que  se tem a “possibilidade”  de

encontrar a realidade superior na vida religiosa. 

Entretanto, apesar de a vida religiosa ser posterior aos estágios do ético e do estético, faz-se

necessário  a  tomada  de  uma  decisão.  Kierkegaard  entende  que  ele  mesmo  fez  uma  escolha,

indubitável, pela vida religiosa. Entre as outras opções que estavam diante de si, ele escolheu a vida

religiosa, que para o filósofo torna-se especialmente difícil, por ser marcada pela solidão e pelo
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olhar atento de Deus. No modo de vida religioso, o homem não está submetido a regras gerais, mas

ser o que é: um indivíduo diante de Deus. Sua relação com Deus não se traduz em conceitos e

regras gerais, mas em um sujeito que transcende a razão. Abraão está pronto para sacrificar seu filho

Isaac porque Deus o ordena, mas esta ordem não encontra parâmetro, justificativa e muito menos

finalidade ética.

Portanto,  o  existencialista  é  um  indivíduo  que  coloca  como  parte  constitutiva  de  um

mecanismo  mais  amplo,  algo  que  é  maior  do  que  sua  existência  pessoal:  o  livre  arbítrio  e  a

autonomia do indivíduo e consequentemente da humanidade. Kierkegaard nos conduz a ousar, a não

ter medo de ir contra a massa que servilmente se põe a servir interesses e ideais que são, na verdade,

cópias multiplicadas pelo desespero do homem preso em si mesmo. A verdade, segundo ele, está

sempre junto com a singularidade, com ele também aprendemos o valor de nos lançar a riscos na

vida.
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