40

Revista Filosofia Capital

Vol. 6, (2011) - Edição Especial
Dossiê Søren Aabye Kierkegaard.

ISSN 1982 6613

A CONDIÇÃO HUMANA: DA DOENÇA À CURA
THE HUMAN CONDITION: FROM SICKNESS TO
CURE
Rômulo Gomes de Oliveira

RESUMO
O presente texto equivale a um esforço de apresentar, em poucas palavras, a base da
antropologia que fundamenta o pensamento de Kierkegaard como um de seus pilares
principais. Devido à profundidade, à riqueza e mesmo à complexidade inerentes ao
pensamento filosófico desse autor, o trabalho aqui desenvolvido especula modestamente a
antropologia kierkegaardiana através de uma da várias facetas da mesma: o ser humano criado
por Deus para efetivar-se como síntese de dimensões opostas. Na estrada da vida, cada ser
humano particular deve assumir a tarefa de torna-se um Indivíduo, um si-mesmo, realizando
em si uma síntese que o constituirá como espírito. Tal empreitada caracteriza a existência e a
marca com uma condição: ou cada um efetiva bem essa síntese e vive concretamente como
espírito, diga-se analogicamente, saudável, ou a síntese é mal efetivada e se tem a doença do
espírito.
Palavras-chave: Antropologia; Síntese; Desespero; Fé.

ABSTRACT
This paper amounts to an effort to expose, in a nutshell, the basis of anthropology that
underlies the thinking of Kierkegaard as one of its main pillars. Due to the depth, to the
treasure and to the complexity inherent in the philosophical thought of this author, the work
developed here speculates modestly the Kierkegaard anthropology through one of the its
various facets: the human being created by God to effect itself as a synthesis of opposing
dimensions. On the path of life, every particular human being should take the task becomes
an individual, a self, making itself a synthesis that will constitute as spirit. This labor marks
the existence and the mark on one condition: or each one effective goodly the synthesis and
lives as a spirit indeed, it is said analogically, healthy, or the synthesis is effected badly and
this causes the sickness of the spirit.
Keywords: Anthropology; Synthesis; Despair; Faith.
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1. Introdução
Este trabalho visa, antes de tudo,
abordar uma das muitas faces da
antropologia de Kierkegaard, investigando
a condição do ser humano enquanto síntese
de pólos que se relacionam. Para tanto, a
obra base é A doença para a morte,
correlacionada a outras obras importantes
como O conceito de angústia, Migalhas
filosóficas e Temor e tremor. A existência
segundo Kierkegaard, não é dada de pronto
a nenhum ser humano. Ela precisa ser
erigida como tarefa pessoal de tornar-se si
mesmo, isto é, um indivíduo. Quem não o
fizer, por mais realizado que se perceba ou
que seja considerado pelos outros, vai
perder-se, não terá existido no sentido pleno
da palavra. O pensador dinamarquês
pressupõe uma condição humana que
perpassa todas as culturas e todas as épocas.
Há uma base ontológica dada: Deus cria o
ser humano como síntese de finitude e
infinitude, de temporal e eterno, de
necessidade e possibilidade, de corpóreo e
anímico.
Essa síntese criada implica uma
relação adequada entre esses pólos. Tal
relação constitui o espírito humano, que é o
si-mesmo. Mas o espírito é dado em
potência e, portanto, cabe a cada ser
humano em particular fazer com que seu
espírito desperte, seja efetivado. Daí se
abrem duas possibilidades: a efetivação
saudável do espírito, com êxito no
estabelecimento da síntese, ou a doença do
espírito, sendo a síntese mal-sucedida.
A partir disso, é possível abordar a
problemática do tornar-se si-mesmo,
fazendo uso do tema do ser humano
enquanto
síntese
como
elemento
hermenêutico
imprescindível
para
compreensão da complexidade de tal
processo (o de tornar-se si-mesmo)1. Assim,
1

Tal procedimento ajuda a captar, talvez mais
facilmente, a orientação lógica do processo de tornase. Mas, importa que isso esteja sempre em mente,
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para melhor expressar a dinâmica do que se
pode chamar de condição humana –
entendendo por isso a situação existencial
do ser humano orientado para tornar-se simesmo ou espírito e que, assim, precisa
passar da doença do espírito à cura – cabe
dividir o problema em três partes: I) Qual o
fundamento originário, sobre o qual se
sustenta o ser humano onto
e
antropologicamente? II) Qual a condição
existencial do ser humano? III) O que cada
ser humano deve ser ou se tornar?
2. O ser humano: criado por Deus como
uma síntese
Kierkegaard é um autor cristão e as
temáticas principais de sua obra, como um
todo, giram em torno da problemática do
processo de tornar-se cristão. Sua base
cristã apresenta como pressupostos a
“existência” de Deus e a criação do se
humano por ele. Mas tal criação possui uma
especificidade: o ser humano é criado como
complexidade
que
se
constitui,
fundamentalmente, por duas dimensões
básicas – corpo e alma. Ambas devem se
relacionar adequadamente entre si, com a
realidade externa e com Deus. Essa
adequada e múltipla relação, por sua vez,
constitui o espírito, até então, em potência.
2.1. O ser de Deus e a criação do ser
humano
Anti-Climacus não se preocupa em
desenvolver explicitamente a noção de
Deus, em A doença para a morte.
Provavelmente
Kierkegaard
tenha
considerado
tal
procedimento
desnecessário, já que Anti-Climacus é um
pseudônimo representativo de um cristão
ideal, uma espécie de protótipo do cristão.
A primeira vez que a palavra “Deus”
aparece nessa obra é no prefácio, quando
para não se correr o risco de reduzir o ser humano à
síntese de opostos ou a existência à tentativa de
alcançar uma forma ontológica ideal estática.
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Anti-Climacus afirma:
Heroísmo cristão, que em verdade é
visto bem raramente, consiste em
arriscar completamente tornar-se si
mesmo, um ser humano individual, este
ser humano individual específico,
completamente só diante de Deus,
sozinho nesse enorme esforço e nessa
enorme
responsabilidade
[...]
(KIERKEGAARD, 2010, p. 3, grifo
nosso).

Certamente esta passagem é uma
das mais importantes do prefácio e mesmo
de toda a obra, pois nela o autor expõe, de
modo conciso, o problema central de A
doença para a morte, objeto principal a que
o leitor deve se ater. A primeira parte da
obra – A doença para a morte é o desespero
– dá as bases antropológicas para a
compreensão da origem do desespero, que é
a doença que leva à morte do espírito, isto
é, do si-mesmo, bem como para a
compreensão de sua possibilidade e
universalidade. A segunda parte – O
desespero é o pecado – sustentada pela
primeira, desenvolve o tema do desespero,
como o título mesmo aponta, explicitando
que o mesmo apresenta relação direta com
o estar diante de Deus. Em outros termos, o
desespero não é um problema meramente
antropológico, como Anti-Climacus diria:
que se refere unicamente ao “homem
natural”. Para além disso, trata-se de um
problema na relação com o Eterno, um
problema de relação com Deus.
O que foi afirmado até aqui apenas
enfatiza a importância de Deus na obra,
mas não esclarece a noção de Deus para a
obra. De fato, em momento algum AntiClimacus explicita tal noção. Há, no
máximo,
indicativos
semânticos
semelhantes a apostos, como “o poder que a
estabeleceu [a relação que se relaciona a si
mesma]” (KIERKEGAARD, 2010, p. 3).
Também
em
Migalhas
filosóficas,
Kierkegaard, por meio do pseudônimo
Johannes Climacus não se preocupa em

desenvolver uma noção de Deus. O autor
pressupõe um contexto em que seus
possíveis leitores já têm tal noção em
mente, fazem parte da cultura cristã
ocidental. O que se pode afirmar, então, é
que, tanto numa obra quanto na outra, o ser
de Deus é pressuposto. De qualquer modo,
vale observar que há uma particularidade
em Migalhas: Climacus faz referência a “o
deus”, visto que usa a terminologia grega
para expor sua interpretação do modelo que
ele mesmo chama de socrático e para
construir seu próprio modelo, o qual, muito
provavelmente, é figura do cristianismo.
Quanto à ideia de criação, esta
também é pressuposta em ambas as obras,
tendo, porém, referência mais direta em
Migalhas, como, por exemplo, no trecho
“Na medida então em que o aprendiz existe,
é evidente que foi criado, e nesta medida,
Deus deve ter-lhe dado a condição para
compreender
a
verdade
[...]”
(KIERKEGAARD, 1995, p. 34), ou menos
direta em A doença para a morte, como em
Com ajuda dessa forma infinita o simesmo quer desesperadamente ser
mestre de si mesmo ou criar a si mesmo
[...] Ou seja, ele que começar um
pouquinho antes do que outras pessoas,
não do e com o princípio, mas “no
princípio”; ele não quer assumir seu
próprio si-mesmo, não quer ver sua
tarefa nesse si-mesmo que lhe foi dado,
ele quer, sendo a forma infinita,
construir ele mesmo seu si-mesmo [...]
(KIERKEGAARD, 2010, p. 42).

Nesse trecho, a expressão “no
princípio” remete a textos bíblicos
referentes à criação do mundo por iniciativa
de
Deus2.
Tratadas
explicita
ou
2

Informação segundo nota do professor Jonas Roos,
em sua tradução de A doença para a morte, p. 46,
como na nota anterior (n. 4): “Alusão aos textos
bíblicos de: Gênesis 1.1: ‘No princípio, criou Deus
os céus e a terra’ e João 1.1: ‘No princípio era o
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus’”. Nota semelhante na tradução inglesa (Cf.
KIERKEGAARD, 1980, p. 177).
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implicitamente, as ideias de “existência” de
Deus e de criação do mundo e, assim, do
ser humano por Deus significam, antes de
tudo, que a noção “Deus” ou seus
equivalentes, como “o poder que
estabeleceu” e “o deus”, tem a função
básica de garantir a existência do ser
humano (causa) e de balizar as
possibilidades dessa mesma existência,
permitindo que, a partir dela e com ela,
Kierkegaard (no caso Climacus e AntiClimacus) consiga desenvolver, a seu
modo, o que é o ser humano, como ele é, o
que deve vir a ser (ou em que deve se
tornar), podendo, para além disso, inferir
consequências lógicas conforme o conjunto
de seu pensamento.
2.2. O ser humano enquanto síntese
Em A doença para a morte, AntiClimacus desenvolve explicitamente –
ainda que com grande complexidade – a
ideia de ser humano como uma síntese.
Logo no início da primeira parte da obra, ao
expor brevemente a natureza do desespero
enquanto uma doença no espírito, o autor
expõe em seguida a condição do ser
humano como síntese, a qual caracteriza o
espírito humano, tendo, portanto, a
possibilidade de desesperar:
O ser humano é espírito. Mas o que é
espírito? Espírito é o si-mesmo. Mas o
que é o si-mesmo? O si-mesmo é uma
relação que se relaciona consigo
mesma, ou consiste no seguinte: que na
relação a relação se relacione consigo
mesma; o si-mesmo não é a relação,
mas a relação se relacionando consigo
mesma. O ser humano é uma síntese de
infinitude e de finitude, do temporal e
do eterno, de liberdade e de
necessidade, em suma, uma síntese.
Uma síntese é uma relação entre dois.
Assim considerado o ser humano ainda
não é um si-mesmo (KIERKEGAARD,
2010, p. 7).

Com

este

parágrafo,

o

autor

condensa muitas coisas de elevado peso.
Ele estabelece vínculos entre as noções de
“ser humano”, “espírito”, “si-mesmo”,
“relação” e “síntese”, fora as determinações
citadas, como, por exemplo, finitude e
infinitude. É possível e didático dividir esse
parágrafo em duas partes para análise,
conforme os movimentos do raciocínio
elucidativo do autor. Anti-Climacus inicia
identificando respectivamente o ser humano
com espírito, espírito com o si-mesmo, o simesmo com uma relação que se relaciona
consigo mesma. Num segundo momento,
ele retoma a noção de ser humano,
identificando o mesmo com uma síntese.
Caso se faça uma interpretação lógica
equacional, chega-se a pensar na
equivalência direta entre ser humano,
espírito, si-mesmo e síntese. Mas é preciso
cuidar para não cair em equívoco devido a
cálculo apressado3.
Deus cria o ser humano como
síntese, sendo esta “uma relação que se
relaciona consigo mesma”. A relação é uma
relação de síntese. Mas o que resulta dessa
dinâmica é o espírito, e quanto mais
espírito, mais si-mesmo. Logo após afirmar
que o si-mesmo é uma relação de relação,
Anti-Climacus diz da natureza sintética de
tal relação e apresenta os elementos ou
pólos que compõem essa síntese: finitude e
infinitude, temporal e eterno, liberdade
(mais precisamente: possibilidade) e
necessidade. A síntese, entretanto, é apenas
3

As categorias “espírito” e “síntese” são mediadoras
entre “ser humano” e “si-mesmo” no parágrafo. A
estrutura do parágrafo reforça a possível
interpretação de que o importante é que o ser
humano deve se tornar si mesmo. Então, “ser
humano” e “si-mesmo” não são a mesma coisa. As
categorias intermediárias – “espírito” e “síntese” –,
estreitamente relacionadas, interdependentes e quase
sinonímicas, apontam para uma dinâmica complexa,
para um verdadeiro processo existencial. Cada
pessoa é, ontologicamente, um ser humano, mas não
necessariamente um “si-mesmo”. Cada pessoa é um
ser humano particular, com características
singulares, mas não necessariamente um indivíduo.
Para ser si-mesmo, para ser um indivíduo, é preciso
tornar-se.
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um elemento do si-mesmo. A síntese é
“uma relação entre dois”, sendo que o simesmo não é tal relação, mas um terceiro
positivo, isto é, “a relação se relacionando
consigo mesma”.
Nos parágrafos seguintes, o autor
elucida mais. Se o ser humano é uma
síntese, é uma relação entre dois (pólos).
Assim, uma pessoa não é só finitude,
temporalidade e necessidade, nem somente
seus opostos, mas a relação entre esses
pólos. Estes se expressão existencialmente
sob as determinações de corpo e alma. A
síntese é a relação entre corpo e alma e cada
uma destas determinações se relacionando
com a relação entre ambas. O si-mesmo,
porém, é síntese se relacionando consigo
mesma, gerando a determinação do espírito.
Uma tal relação que se relaciona a si
mesma, um si-mesmo, deve ou ter
estabelecido a si mesma ou ter sido
estabelecida
por
um
outro
(KIERKEGAARD, 2010, p. 7).
Se a relação que se relaciona consigo
mesma é estabelecida por um outro,
então a relação é certamente o terceiro,
mas esta relação, o terceiro, é, por sua
vez, novamente uma relação, que se
relaciona ao que estabeleceu a relação
toda (KIERKEGAARD, 2010, p. 7).

Há, nesses parágrafos, uma ironia de
fundo, com peso argumentativo. Pois se
uma relação que se relaciona a si mesma
precisa ser um terceiro positivo para se dar,
ainda que Anti-Climacus apresente
literalmente duas possibilidades – “ter
estabelecido a si mesma” ou “ter sido
estabelecida por um outro” –, por lógica
intrínseca à ordem de seu raciocínio, deve
se inferir pela segunda opção. A relação
tem que ter sido posta por outro. Do
contrario só há relação entre dois: corpo e
alma, temporal e eterno, etc. Não há
determinação de espírito.
Sendo, portanto, o si-mesmo um
terceiro enquanto relação que se relaciona
com a síntese dos pólos, e devendo ter sido
estabelecida por outro de fora do ser
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humano, ou seja, um outro de origem
exterior, transcendente, o si-mesmo deve
ser compreendido também como relação
que se relaciona a este outro que a
estabeleceu. E como se trata de um uma
realidade dinâmica, o si-mesmo sustenta-se
tanto sobre as determinações da síntese
quanto sobre “o poder que o estabeleceu”.
Em seguida e com base na ideia de
que o si-mesmo depende da relação com
quem o estabeleceu, Anti-Climacus deriva a
possibilidade das duas formas da doença no
espírito, no si-mesmo: desesperadamente
não
querer
ser
si
mesmo
e
desesperadamente querer ser si mesmo.
Uma tal relação derivada, estabelecida,
é o si-mesmo humano, uma relação que
se relaciona a si mesma, e ao
relacionar-se a si mesma se relaciona a
um outro. É por isso que pode haver
duas formas para o desespero
propriamente dito. Se o si-mesmo
humano tivesse estabelecido a si
mesmo, então poderia se falar de
apenas uma forma, não querer ser si
mesmo, querer livrar-se de si mesmo,
mas não se poderia falar de
desesperadamente querer ser si mesmo.
Esta [última] fórmula é precisamente a
expressão da dependência de toda a
relação (do si-mesmo), a expressão de
que o si-mesmo não consegue chegar a
ou estar em equilíbrio e tranqüilidade
por
si
mesmo,
mas
apenas
relacionando-se a si mesmo se
relacionando ao que estabeleceu toda a
relação (KIERKEGAARD, 2010, p. 7).

Por ser um autor dialético,
Kierkegaard não apresenta os conceitos de
forma muito direta ou explícita. Por isso ele
chega a se referir à síntese praticamente
como sinônimo de espírito. Importa
esclarecer que, nesse contexto, a síntese ou
o espírito são relações dadas, estabelecidas
por Deus, mas no sentido de potência. Deus
cria o ser humano enquanto corpóreo e
anímico, constituído, portanto, pelos pólos
já tratados. E estabelece com o ser humano
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uma relação que não pode se dar
simplesmente nas determinações corpóreas
ou anímicas, ou sob um dos pólos da
síntese. Tal relação só se dá plenamente
com a determinação do espírito. Deus só se
relaciona de modo pleno com o si-mesmo.
A síntese é dada por Deus em potência.
Cabe a cada ser humano particular efetivar
essa síntese, efetivar-se como espírito,
tornando-se um si-mesmo.
3. A desestabilização da síntese
3.1. A noção de queda em O conceito de
angústia
Kierkegaard pressupõe, portanto,
que o homem seja criado por Deus como
síntese em potência. Este é o pressuposto
ponto de partida da humanidade. Se a
síntese, nesse caso, não está efetivada, se o
espírito está como que sonhando, também o
si-mesmo, ou o indivíduo é, ainda,
potencial. Cabe a cada pessoa em particular
tornar-se um si-mesmo, um indivíduo. Daí,
no movimento existencial da tentativa de
efetivar a síntese ou o espírito, duas
possibilidades: ou a pessoa efetiva-se como
espírito, como síntese bem sucedida,
tornando-se um si-mesmo, ou, ao contrário,
a pessoa “cai”, isto é, o espírito nela não se
efetiva adequadamente, a síntese é mal
sucedida; o espírito que estava como que
sonhando desperta como que enfermo.
Neste caso, há uma desestabilização da
síntese.
Em O conceito de angústia, o
pseudônimo Vigilius Haufniensis retoma o
relato bíblico de Gênesis sobre Adão, que,
como primeiro homem criado por Deus,
teria cometido – juntamente com sua
companheira Eva – o primeiro pecado,
conhecido na tradição cristã como “pecado
original”
ou
“pecado
hereditário”.
Haufniensis usa a figura de Adão para
esclarecer, no nível psicológico, o conceito
de angústia. Embora a obra receba este
nome (Begrebet Angest), parece que há um
problema de fundo que, para ser resolvido,
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seria um bom caminho esclarecer
primeiramente um outro conceito, no caso,
o de “angústia”. O problema de fundo seria
o da responsabilidade de cada pessoa em
particular por sua situação de pecadora,
situação esta diametralmente oposta ao simesmo. Não há nada externo que seja
decisivo para levar alguém a pecar. O
pecado passa pela liberdade pessoal, ou
seja, é de responsabilidade de quem peca.
Visando defender a ideia de que
cada pessoa em particular é sempre
responsável por seu pecado e tão
responsável pela “entrada” do pecado no
mundo quanto Adão, Haufniensis elimina a
possibilidade de que fatores externos
possam ser a causa definitiva para o pecado
particular de cada um. Segundo o autor, os
fatores
externos
apenas
aumentam
quantitativamente o mal, a pecaminosidade,
os riscos, a tensão, a angústia. Não são
capazes de provocar mudança qualitativa –
um salto –na interioridade das pessoas,
fazendo com que caiam no pecado.
Pecaminosidade é um termo
empregado por Haufniensis para expressar
o aumento quantitativo do pecado na
história. Junto com a angústia é comumente
acusada de desencadear o pecado coletivo e
individual. Mas o autor afirma que entre
ambas e o pecado efetivo há um salto, há
uma mudança de qualidade. “Por isso, é
uma superstição quando na Lógica se
pretende que com uma determinação
quantitativa surja uma nova qualidade”
(KIERKEGAARD, 2010, p. 32). E assim,
Haufniensis descarta todos esses fatores
enquanto possíveis causas do pecado, a
começar por Adão, pois “[...] é só pela
culpa que se perde a inocência; cada
homem perde a inocência essencialmente
da mesma maneira que Adão o fez [...].”
(KIERKEGAARD, 2010, p. 32).
Quanto ao outros fatores externos, o
autor afirma: “o pecado se pressupõe a si
mesmo [...] entra, portanto como o súbito,
isto é, pelo salto [...].” (KIERKEGAARD,
2010, p. 34). Em outros termos, o pecado só
é efetivado pelo ato do pecado, e este

Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, DF.
Edição Especial - Dossiê Søren Aabye Kierkegaard, vol. 6, 2011, p. 40-50.

46

Revista Filosofia Capital
ISSN 1982 6613

implica responsabilidade de quem peca. Ou
seja, não há fatores externos que
determinem a efetivação do pecado. Ele é
resultante da liberdade responsável de cada
ser humano.
Nem mesmo os fatores expressos
como externos no relato do Gênesis foram
poupados por Haufniensis. Tanto a fala de
Deus no gesto da proibição quanto à
incitação da serpente foram, por ele,
considerados como ações da própria
interioridade de Adão e de Eva,
Afinal de contas, a inocência pode falar.
Por conseguinte, possui na linguagem a
expressão para todo o espiritual. Nesta
medida, basta supor que Adão falou
consigo mesmo. E aí desaparece na
narrativa a imperfeição de que um outro
fale a Adão de algo que este não
entende (KIERKEGAARD, 2010, p.
49).

Quanto à angústia, sobre a qual
recairia a última tentativa de se livrar da
culpa pelo pecado pessoal, Haufniensis
defende que a angústia posta na inocência
“não é uma culpa [...] não é um fardo
pesado que não se possa harmonizar com a
inocência” (KIERKEGAARD, 2010, p. 49).
A passagem da inocência para a culpa
depende de um salto qualitativo não
ocasionado pelo aumento da angústia.
Aquele que pela angústia torna-se
culpado [...] é culpado, pois afundou na
angústia, que contudo amava enquanto
temia. Não há nada no mundo mais
ambíguo, e, por isso mesmo, essa é a
única explicação psicológica [...] nunca
lhe ocorre querer que esta explicação
explique
o
salto
qualitativo
(KIERKEGAARD, 2010, p. 46-47).

Assim, para Haufniensis, todo ser
humano nasce inocente e vem a perder a
inocência por responsabilidade própria, ao
querer mergulhar na angústia – poder
ambíguo que repele e atrai simultaneamente
– e saltar no pecado. Sendo que a angústia
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não é a causa do salto, consequentemente,
não o é do pecado. E como síntese, o ser
humano inocente já possui espírito, mas
“como espírito imediato, como sonhando”.
O espírito também se apresenta ambíguo,
como um poder ora hostil, que “perturba
continuamente a relação entre alma e
corpo” ora “amistoso, que quer constituir a
relação” (KIERKEGAARD, 2010, p. 47).
Haufniensis continua o raciocínio,
dizendo que o ser humano se relaciona com
o espírito ambíguo e este consigo mesmo
como angústia. E como o ser humano não
pode se livrar do espírito nem este de si
mesmo, logo o ser humano não pode se
livrar da angústia. O autor parte, então para
um vínculo entre inocência e angústia,
afirmando que a inocência é uma
[...] ignorância que é qualificada pelo
espírito, mas que justamente é angústia,
porque sua ignorância se refere a nada.
Aqui não há nenhum saber sobre bem
ou mal etc., mas a realidade inteira do
saber projeta-se na angústia como o
enorme
nada
da
ignorância
(KIERKEGAARD, 2010, p. 47).

No estado de inocência, qualquer
elemento novo de caráter externo pode vir a
aumentar a angústia, pode criar uma
expectativa a respeito de um objeto que é
um nada, porque desconhecido. Isto é a
intensificação
da
angústia
pela
possibilidade da liberdade, o que não
explica o salto. A possibilidade da liberdade
significa “ser capaz de”. Mas entre esta
possibilidade e a realidade há um salto
qualitativo intermediado pela angústia, que,
de novo, não explica o salto, não o
determina, mas sempre o antecede.
No fim das contas, a queda em O
conceito de angústia não tem explicação
lógica. O máximo que se pode fazer em sua
compreensão
é
uma
aproximação
psicológica, que permite distinguir o papel
dos fatores externos, da angústia e do
próprio sujeito livre, mas encontra seu
limite diante do salto qualitativo entre a
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inocência e a queda no pecado, entre a
síntese potencial estabelecida por Deus e
sua má sucessão ao efetivar-se. Resta,
portanto, buscar compreender a outra face
antropológica da desestabilização da
síntese, assumida como desespero.
3.2. O desespero como pecado em A
doença para a morte
Em A doença para a morte,
Kierkegaard apresenta – por meio do
pseudônimo Anti-Climacus, como já visto –
, sobretudo, a possibilidade de o ser
humano existir de modo mais profundo,
com sentido da vida bem fundamentado,
alicerçado numa relação absoluta com o
Absoluto. Anti-Climacus procura despertar
a atenção do(a) leitor(a) para o cuidado
consigo mesmo enquanto espírito, cuidado
para com a própria existência. Esta não
seria algo dado a ser meramente usufruído
ou sofrido, mas edificado, construído como
tarefa diante de Deus e com Deus.
Buscando uma coerência ou uma
continuidade entre esta obra e O conceito
de angústia, pode-se afirmar que a queda
do ser humano no pecado é o desespero; em
outros termos, o afastamento de Deus –
poder que estabeleceu a síntese – implica
necessariamente numa doença do espírito,
numa vida desesperada. Se O conceito de
angústia trata de fazer uma aproximação à
origem e às condições do pecado, A doença
para a morte retoma seus elementos
antropológicos, que constituem tal origem e
tais condições e trata, por sua vez, de
aprofundar na situação do desespero ou
pecado e suas implicações.
Anti-Climacus afirma que o
desespero é uma doença, mas não uma
doença qualquer. Trata-se de uma doença
no espírito. Esta categoria, o “espírito”, é
fundamental, pois permite ao autor
relacionar o problema do desespero com o
“viver diante de Deus”, identificando-o
com o pecado. Permite passar do campo da
pura antropologia filosófica para o campo
da fé, da psicologia para a relação com o
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Absoluto. E por ser uma doença no espírito
é uma doença no si-mesmo. Então o
problema de fundo é não tornar-se simesmo, ou seja, é a morte do si-mesmo.
Daí que o desespero seja a “doença para a
morte”, a morte para o Eterno. Pois quem
não é espírito está impossibilitado de
estabelecer relações regadas pelo caráter do
eterno e de se relacionar com o divino de
modo mais pleno no presente, bem como de
viver na eternidade no futuro escatológico.
Parece haver uma estratégia de
Kierkegaard ao usar primeiramente o termo
“desespero” em vez de jogar logo “pecado”.
Este último deveria estar bem desgastado
em sua época; provavelmente não causaria
o impacto se tratado logo de imediato na
obra. Então, Kierkegaard começa sua obra
falando de uma doença para a morte, algo
que chama atenção por remeter a uma
situação de gravidade possível de atingir
qualquer pessoa.
Após atrair a atenção do (a) leitor
(a) por uma possibilidade negativa que
vincula doença e morte, capaz de gerar
algum nível de preocupação, Kierkegaard
faz identificação entre tal doença com o
desespero, um termo culturalmente mais
genérico, isto é, mais universal. Ao expor
as formas dessa doença, do desespero, ele
as expõe de tal modo que seria praticamente
impossível um(a) leitor(a) não se ver em
algum caso, não se enquadrar em uma das
formas.
Somente,
então,
após tentar
introduzir quem lê numa determinada
atmosfera (Stemning) – atraindo um tipo de
leitor mais possivelmente estético (daí a
preferência pelo uso preliminar de
“desespero” em vez de “pecado”) – é que
Kierkegaard identifica a doença para a
morte com o pecado. Se a doença para a
morte é o desespero e se o desespero é o
pecado, logo, a doença para a morte é o
pecado.
Em outras palavras, o desespero –
algo muito comum no mundo – é o
afastamento de Deus, por isso o pecado.
Daí, conclui-se que, para Kierkegaard/
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Anti-Climacus, “desespero” tem significado
específico, técnico. Ainda que ele faça uso
do desespero como antropologicamente
mais amplo que pecado (ao menos quanto
ao sentido cultural) no âmbito de sua
estratégia para envolver o (a) leitor (a) na
trama de sua obra.
Anti-Climacus procura deixá-lo (a)
atento para a segunda parte da obra, quando
o desespero é diretamente tratado como o
pecado.
Segundo
Anti-Climacus, o
desespero pode se apresentar basicamente
de três formas: “desesperadamente não ser
consciente de ter um si-mesmo (desespero
impropriamente dito); desesperadamente
não querer ser si-mesmo; desesperadamente
querer ser si-mesmo”. Estas formas podem
se concretizar de diversos modos, acabando
por abranger quase que a totalidade das
pessoas. Cada leitor(a), apesar de sua
diferença específica, acabará por se ver em
uma das formas.
Se quem lê passa a se ver numa das
formas de desespero, pelo encadeamento
lógico da obra, não há como não inferir que
se está decaído no pecado. E como pecador
responsável por sua condição e com a tarefa
urgente de responder a este problema
existencial, deve ou voltar-se para Deus,
por meio da fé, tornando-se si-mesmo, um
indivíduo, ou continuar na situação de
desespero, de pecado, dirigindo o carro de
sua vida com suas próprias mãos. E assim,
em direção ao lago do desespero, ir cada
vez mais fundo, ir morrendo a morte, até
que não haja mais espírito, mais nenhum simesmo.
Retomando: o desespero é uma
doença no espírito, no si-mesmo. O
desespero é, assim, uma doença para a
morte do espírito, impedimento de tornar-se
si-mesmo
e,
consequentemente,
de
relacionar-se com Deus, gerando o
afastamento do ser humano daquele que o
estabeleceu como síntese e que mantém a
mesma em sua correta relação. O desespero
é o pecado, a postura diante de Deus que
dispõe o ser humano a realizar os pecados.
Quanto às formas propriamente
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ditas do desespero, estas são tratadas na
primeira parte de A doença para a morte. O
autor trabalha primeiro com uma análise
que independe de se ter consciência ou não
do mesmo, refletindo apenas “sobre os
momentos da síntese”. Anti-Climacus
desenvolve o assunto em dois blocos: a)
desespero visto sob a determinação
finitude/ infinitude, e b) desespero visto sob
a determinação possibilidade/ necessidade.
Cada um desses quatro elementos
representando pólos da síntese. Em seguida,
Anti-Climacus trabalha as formas do
desespero de acordo com os graus de
consciência que a pessoa desesperada pode
vir a ter a respeito dessa doença para a
morte.
Após preparar bem o caminho,
tendo como ápice das formas a consciência
máxima do desespero – o desafio –, AntiClimacus aproveita o tema da consciência
para iniciar a segunda parte da obra –
“Desespero é o pecado” –, tratando das
gradações na consciência do si-mesmo.
Aqui, o autor enfatiza que o mais
importante quando se trata do problema do
desespero enquanto pecado é que ele
acontece sob a determinação “diante de
Deus”, o que confere ao pecado valor
infinito.
Mas o desesperado pode se tornar
si-mesmo. Ele pode sair de tal situação com
o auxílio da graça de Deus. Esse
movimento
existencial
pode
ser
considerado como um restabelecimento da
síntese, o que depende de Deus (dom), mas
também do esforço de cada ser humano em
acolher esse dom (tarefa) e trabalhá-lo.
3.3. A fé como condição
restabelecimento da síntese

para

o

O restabelecimento da síntese é algo
possível. O processo é o mesmo de tornarse si-mesmo ou tornar-se cristão. A base
desse processo é a operação existencial de
uma inversão de postura: passar do
desespero à fé. Entretanto, fé é mais que
crença para Kierkegaard. Trata-se de um

Revista Filosofia Capital – RFC ISSN 1982 6613, Brasília, DF.
Edição Especial - Dossiê Søren Aabye Kierkegaard, vol. 6, 2011, p. 40-50.

49

Revista Filosofia Capital

Vol. 6, (2011) - Edição Especial
Dossiê Søren Aabye Kierkegaard.

ISSN 1982 6613

duplo movimento que implica, ao mesmo
tempo, ser capaz de abrir mão do temporal
para ganhar o eterno e retornar do eterno ao
temporal, sempre que haja total libertação
da tensão e da angústia.
Em Temor e tremor, há uma bela
síntese do que o autor pseudônimo
Johannes de Silentio entende por fé: “Eu
creio, sem reserva, que obterei o que amo
em virtude do absurdo, em virtude da
minha fé de que tudo é possível a Deus”
(KIERKEGAARD, 1979, p. 139). Assim, a
fé inclui uma resignação infinita, mas a
crença firme de que se terá o que fora
abandonado de volta por crer que se está
relacionando com Deus e que, para Ele,
tudo é possível.
A partir da leitura de Temor e
tremor e de Migalhas filosóficas, pode-se
complementar a noção de fé presente em A
doença para a morte. Se o que resume a fé
na primeira dessas obras é crer que para
Deus tudo é possível e que se deve exercer
um duplo movimento que inclui a
possibilidade de escândalo, a crença pelo
absurdo e a resignação infinita, sem perder
“o desejo” confiante no que se espera de
Deus, Migalhas traz com mais vigor a
necessidade de se relacionar com o
Paradoxo do Deus no tempo para se atingir
a fé.
A fé, como superação do desespero,
ou seja, como restabelecimento da síntese
no processo de tornar-se si-mesmo, ganha
nova perspectiva em Migalhas. Para
exercer o duplo movimento de abandonar
confiante e retornar ao temporal é preciso
crer que Deus é aquele que também
assumiu a temporalidade (Jesus de
Nazaré?). O Eterno entra no tempo como
servo humilde para se igualar a todos, para
ser acessível a todos e, como Mestre, traz a
verdade que liberta o ser humano do
desespero, do pecado e, assim, da morte
eterna.
O esforço de cada ser humano por
restabelecer a síntese que é potencialmente,
passa, portanto, pela fé, e esta implica uma
relação profunda com um elemento

paradoxal, com o Paradoxo mesmo de Deus
que se encarna por amor, fazendo-se o
menor dos humanos. O movimento
existencial da fé em Kierkegaard é mais que
agrado a Deus. Significa tornar-se um
indivíduo diante do Absoluto, tornar-se simesmo, realizar-se como ser humano.
Trata-se de estabelecer relação absoluta
com o Absoluto divino, quando todas as
outras relações são relativizadas. Assim,
pela fé, tudo é possível, mesmo porque tudo
passa a ser relativizado em Deus, e o que
determina a vida passa a ser Sua vontade
suprema.
4. Conclusão
Kierkegaard convida seus leitores a
rever sua existência e a repensar o ser
humano por meio de uma base
antropológica dinâmica, complexa e
desafiadora. Cada ser humano nasce como
tal, mas não como um Indivíduo. Para tanto,
é preciso tornar-se. O homem é constituído
por várias polaridades antagônicas que
precisam ser “harmonizadas” num terceiro
que não elimina a contrariedade, mas que as
assume num nível mais elevado de
existência capaz de direcioná-las para um
centro comum: o si-mesmo.
O que caracteriza um si-mesmo é a
síntese dessas polaridades, especialmente
aquela entre corpóreo e anímico, que é o
espírito. Assim, a condição humana
fundamental é a existência, marcada por
uma dupla possibilidade: torna-se um simesmo ou não tornar-se um si-mesmo;
tornar-se espírito ou viver a doença para a
morte. Com isso, Kierkegaard oferece uma
antropologia que supera dualismos,
unilateralidades e uma metafísica que tira o
ser humano da concretude de sua
existência.
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