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RESUMO

Neste artigo, pretendemos tecer considerações acerca da unidade no todo que constitui a
multifacetada obra de Søren Kierkegaard, tomando como guia de nossa investigação o tema
dos estádios da existência. A obra kierkegaardiana, quer seja considerada pelo ponto de vista
de uma filosofia, de uma teologia ou de uma psicologia, insere-se no projeto de unir
elementos que vinham sendo colocados de forma separada desde os gregos. Desse modo, sua
obra, embora possa ser abordada por estes distintos ramos da investigação contemporânea, irá
dedicar-se a pensar a unidade de todas as esferas no seu lugar originário, qual seja a existência
concreta. Para buscar a tal unidade perdida, Kierkegaard retoma o elemento estético da
existência, que havia sido abandonado desde os gregos, passando pelo cristianismo e se
radicalizando nos filósofos da subjetividade. Tentaremos explicitar que a tendência corrente,
que interpreta o estádio estético como etapa que precisa ser superada, provoca a supressão do
elemento estético, sem o qual nenhuma unidade é possível.
Palavras-Chave: Kierkegaard; Estádios da existência; Estádio estético; Unidade.
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ABSTRACT
In this article we intend to develop some considerations about the unity in all that constitutes
the multifaceted work of Soren Kierkegaard, taking as a guide to the subject of our
investigation the stades of existence. The Kierkegaard's work, whether considered from the
viewpoint of a philosophy, a theology or psychology, is part of the project to connect
elements that had been placed separate since the Greeks. Thus, his work, although it can be
considered by these different branches of contemporary research, will devote himself think
the unity of all spheres in its original place, which is the concrete existence. To search for this
lost unity, Kierkegaard resumes the aesthetic element of existence, which had been abandoned
since the Greeks, passing by Christianity and radicalizing itself since philosophers of
subjectivity. We will try to explain that the current trend, which interprets the aesthetic stage
as a step that must be overcome, provokes the suppression of the aesthetic element, without
which the unity is no possible.
Keywords: Kierkegaard; Stades of existence; Aesthetic stage; Unity.
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1. Introdução

René Descartes (1596 - 1650),
pensador e articulador do pensamento
moderno, em seu livro Meditações
metafísicas (1991) assume uma postura
metodológica de questionamento, que tem
por base utilizar a dúvida como instrumento
de alijamento de opiniões incertas, assim
como
de fundamentação de um
conhecimento seguro e indubitável. Na
primeira meditação, ele descreve as razões
pelas quais devemos duvidar de uma série
de proposições veiculadas pela tradição.
Começa pela dúvida do sensível (o caráter
enganoso dos juízos sensíveis), segue
propondo a radicalização dessa dúvida na
dúvida do sonho (indistinção entre as
representações
dos
sonhos
e
as
representações da vigília) alcançando a
hipótese do gênio maligno e a sua extensão,
na dúvida metafísica do deus enganador
(suspensão do critério de verdade como
clareza e distinção). Descartes vai,
paulatinamente, encurtando o campo
daquilo que se tomava, até então, como
verdadeiro, propondo que a dúvida deve
permanecer até que surjam novos
fundamentos que permitam não mais
duvidar. Segundo ele, a vantagem da
dúvida é que ela nos liberta dos
preconceitos provocados pela ilusão dos
sentidos.
Formula, então, a “Dúvida
Metódica” e a existência de uma única
certeza, a da existência do pensamento,
acabando por concluir pelo argumento do
cogito (pensamento): “Penso, logo existo”.
Em conclusão às suas meditações e
com o intuito de alcançar os fundamentos
verdadeiros e imutáveis acerca da
existência humana, Descartes lança mão da
dicotomização da natureza do homem,
dividindo-a em racional e sensível para, em
seguida, postular a necessidade de
supressão do caráter sensível da existência.
Essa necessidade de superação do caráter
sensível atinge sua radicalização máxima
em Hegel, que também tem como objetivo

encontrar a unidade perdida desde os
gregos, quando se operou, pela primeira
vez, a separação do sensível e do suprasensível. Kierkegaard também pretende
resgatar a unidade da existência, mas sem
abandonar o sensível que, muito ao
contrário, ele traz de volta ao descrever a
disposição que ele vai denominar de estádio
estético da existência.
Embora Kierkegaard, assim como os
filósofos da subjetividade, busque a unidade1
que havia sido perdida desde os gregos,
consideramos que o ponto diferencial entre
eles encontra-se no elemento fundamental de
suas reflexões. Enquanto, por exemplo, em
Hegel este elemento é a vida do conceito ou
das determinações do pensamento, em
Kierkegaard o elemento é a vida mesma,
concreta e cotidiana. Enquanto a Hegel
importa a progressão das categorias lógicas do
conceito, com fins a alcançar a unidade, a
Kierkegaard importa a singularidade em seu
movimento inevitável de, existindo, promover
a união do que costuma ser visto como
separado pela lógica especulativa.
Tendo observado que o elemento
estético tende a ser considerado, por alguns
dos comentadores de Kierkegaard, como
aquele que precisa ser superado,
escolhemos como
guia de nossa
investigação o tema dos estádios ou
“Etapas no caminho da vida”2, já que é na
existência concreta e cotidiana que se
apresentam unidos os muitos aspectos da
1

Encontramos referência a esta unidade no texto,
assinado por Kierkegaard, Ponto de vista explicativo
da minha obra como escritor. Almeida e Valls
sugerem que “A obra de Kierkegaard pode ser lida
como uma sinfonia executada por uma orquestra.
[...]. Sua filosofia é um coro que necessita de vozes
diferentes, contrapostas, para daí surgir a perfeição
de uma harmonia” (ALMEIDA; VALLS, 2007, p.
11).
2
Título de um livro de Kierkegaard, de 1845,
editado por Hilarius Bogbinder e assinado por três
pseudônimos-autores: William Afham (In Vino
Veritas), Um esposo (Palavras sobre o matrimonio
em resposta a certas objeções) e Frater Taciturnus
(Culpado? Não culpado?). (KIERKEGAARD, s/d,
Buenos Aires: Santiago Rueda-Editora).
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existência (ou etapas, estádios, estações,
esferas,
metamorfoses),
conforme
desenvolvido por Kierkegaard, ao longo de
toda a obra. Essa tarefa se constitui em um
grande desafio, que é o de mantermos
distância da tendência de leitura que
considera esses estádios como etapas no
sentido de que uma venha a ser superada ou
suspensa numa etapa seguinte. Dito isso,
nosso propósito neste artigo é tornar
evidente o método de comunicação indireta
de Kierkegaard que, por meio dos estádios
da existência, além de tecer críticas às
filosofias que suprimiram o caráter sensível
com o objetivo de alcançar a unidade na
existência, mostra como é impossível
abandonar tal caráter, que se encontra
presente na existência mesma.
O filósofo dinamarquês pretende
defender a validade do elemento estético
na existência, sem considerá-lo pela
perspectiva da supressão por parte do
caráter ético. Em nossa opinião, essa
discussão está presente em todas as suas
obras. Elegemos, para desenvolvermos
nossa investigação os textos Os estados
eróticos imediatos, Diário do sedutor e
O equilíbrio entre o estético e o ético na
formação
da
personalidade,
pertencentes a sua grande publicação de
1843, Ou... Ou. Nossa intenção é buscar
nesses textos a unidade da existência,
revelada na tensão estético-etico, tal
como apresentada nesse livro Ou... Ou,
de forma a tecer considerações sobre a
positividade do elemento estético na
existência,
sem
o
qual
fica
impossibilitado o resgate da unidade,
mesmo porque, interpretar o estético
como algo a ser superado é, justamente,
ir ao encontro das filosofias modernas
da subjetividade, de Descartes a Hegel.
A seguir traremos à discussão alguns
estudiosos
de
Kierkegaard
que
interpretam os estádios como superação
e evolução.

2. Os estádios da existência: superação e
evolução
Acreditamos que há elementos na
própria obra do filosofo dinamarquês que,
tomados parcialmente3, oferecem condições
confortáveis para que pensemos os estádios
da existência pela perspectiva da superação
de um estádio por outro. Um desses
elementos pode ser encontrado na forma
mesma como algumas de suas obras
pseudonímicas são organizadas, como é o
caso
de
Ou...Ou
(assinada
pelo
pseudonimo-autor
“A“),
Repeticão
(Constantin Constantius) e Etapas no
caminho da vida (Hilarius Bogbinder).
Todas elas colocam em cena diferentes
possibilidades de existir que aparecem, se
considerarmos a forma como foi organizada
a obra pelo editor-pseudônimo, numa
sequência comumente identificada da
seguinte forma: a primeira parte, estética, a
segunda ética e a última religiosa. De fato,
existe uma tendência a fazer essa leitura,
principalmente quando se toma como chave
interpretativa as posturas assumidas pela
posição ética da existência, como é o caso
do próprio Juiz Wilhelm4. Em nossa
opinião, a forma como o leitor concretiza,
porém, as figuras do estético será decisiva
para o modo como serão compreendidas a
esfera estética e ética.
Outro
elemento
pode
ser
compreendido ao tomarmos sua obra
póstuma, Ponto de vista explicativo da
minha obra como escritor (1986)5.
3

Kierkegaard escreveu grande parte de suas obras
sob pseudônimo. Não é incomum encontrarmos
interpretações acerca dos conceitos kierkegaardianos
construídas a partir da paridade entre o dito por
determinado pseudônimo e o dito pelo próprio
filósofo em suas obras assinadas. É a esta situação
que estamos nos remetendo como parciais.
4
O Juiz Wilhelm (ou Guilherme, como prefere o
professor Valls) é o autor das cartas constantes do
segundo volume do Ou-Ou e que são dirigidas ao
jovem, personagem presente no primeiro volume do
mesmo livro.
5
Nesta obra o autor organiza o conjunto de sua obra,
dividindo suas produções em obras estéticas (as
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Encontramos lá o propósito total de sua
obra: tirar os homens da ilusão de serem
cristãos, quando em ato não o são. Há uma
tendência a se interpretar esse propósito,
partindo-se do pressuposto de que sabemos
o que é ser cristão. Se assumirmos que o
sabemos, poderemos, em seguida, assumir a
tarefa de dizermos e aconselharmos os
outros a o serem também, e estaríamos
usando como chave de leitura uma postura
ética, ou seja, uma postura racional e
abstrata que considera o saber a partir da
conceituação ou de pressuposições do que
seja ser Cristão. Mas isso é muito mais do
que o filósofo está levantando como
questão e se acha muito longe do que ele
próprio afirma nesta e em outras obras: que
ele mesmo não é cristão e que, portanto,
não pode dizer a ninguém como se tornar
cristão e, ao mesmo tempo, que vir a sê-lo é
algo que não cabe em nenhuma fórmula
pressuposta6.
Widenman (apud GOUVÊA, 2000,
p. 209) parece-nos compartilhar da
interpretação do caráter evolutivo dos
estádios, ao afirmar que “torna-se logo
evidente quando da leitura das obras de
Kierkegaard que elas começam pelo fundo,
por assim dizer, e gradualmente sobem em
termos de consciência e visão da vida”; e,
complementa: “o pressuposto por trás deste
assinadas por pseudônimos), obras religiosas
(assinadas por ele) e obras intermediárias (referindose ao Post-scriptum às Migalhas Filosóficas, obra
em que assume a autoria pelas obras
pseudonímicas), assim como esclarece sobre o
propósito de toda a obra, justificando que o uso de
pseudônimos servia ao seu método indireto de
comunicação e à sua pretensão de chegar o mais
próximo possível do homem de seu tempo (Cf.
KIERKEGAARD, 1986).
6
Em Temor e tremor, Johannes de Silentio afirma
não ser filósofo e, portanto, não poder construir um
sistema. Nos discursos edificantes, Kierkegaard diz
não ter autoridade para escrever sermões. Este
proceder serve ao propósito da comunicação
indireta, igualando-o ao seu leitor na ignorância. Se
escolhesse colocar-se como autoridade nos assuntos
que desenvolve, estaria distanciado do seu leitor, tal
qual um orador no púlpito, coisa que ele não queria
fazer.
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esquema é que, além de ser uma criação
temporal, o homem é uma síntese do
temporal e do eterno”, em que, “a
eternidade é o objetivo de sua existência”
(GOUVÊA, 2000, p. 210). Para essa
interpretação, a possibilidade estética é
marcada pela imediatidade e pela
submissão às forças do acaso. Essas
mesmas forças, que o homem não controla,
acabam por empurrá-lo para a próxima
etapa, o estádio ético, onde se aprofunda o
conflito entre o sentir e o agir e entre
universal e interioridade, empurrando para
a terceira etapa, a religiosa, etapa da ação
sem necessidade de justificação de ordem
racional. Em todas essas interpretações, fica
retido o elemento teleológico-superiorideal, ainda que em algumas delas de forma
sutil.
Outra situação que acaba por
reafirmar a compreensão dos estádios da
existência pela perspectiva da superação e
da evolução, é que o momento estético se
encontra, por exemplo, no primeiro volume
da obra Ou... Ou. O segundo estádio
aparece no segundo volume da mesma obra,
sob forma de cartas assinadas pelo Juiz
Wilhelm. Na voz desse pseudônimo-autor
ético, os estádios convidam e exigem um
salto decisório. Esta exigência é também
um elemento que tende a contribuir para
aquela compreensão de que se pode
suprimir uma etapa em privilégio de outra.
Thomas Ransom Giles afirma, assumindo,
em nossa interpretação, a ideia de
superação, o seguinte: “os estádios não são
nem sucessivos no tempo nem mutuamente
exclusivos, pois no movimento de transição
de um para outro o estádio posterior retém,
em germe, por assim dizer, aquilo que foi
superado” (GILES, 1989, p. 9).
O que o filósofo dinamarquês parece
querer mostrar na sua obra póstuma (Ponto
de vista...) tem duas faces: de um lado, a
convicção de que a maior parte dos homens
vive mesmo na ilusão de que são o que em
ato não são; de outro, que sair desta ilusão
não é algo que possa ser proporcionado por
outra pessoa, mas só é possível a cada um,
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solitariamente, e exige um salto. A
exigência
do
salto
refere-se
à
impossibilidade de que se possa sair dessa
ilusão de forma lógica ou formal, e ao fato
de que os elementos necessários
transcendem as categorias eticamente
estabelecidas7. Transcender essas categorias
não implica que elas inexistam, mas apenas
que são insuficientes para dar conta dos
elementos em jogo. Afinal, então, o que
pretende Kierkegaard ao referir-se aos
estádios da existência, já que não pretende
propor uma evolução? Para responder a
essa questão, apresentaremos os estádios da
existência a partir de nossa interpretação de
que eles caracterizam-se como tensão. Vale
ressaltar que os três estádios, estético, ético
e religioso aparecem, simultaneamente, na
voz de vários personagens, evidenciando a
tensão entre os estádios, presente nos textos
kierkegaardianos.

3. A tensão dos estádios da existência
Um problema que identificamos nas
diferentes
interpretações de caráter
evolucionista e de superação dos estádios é
o de interpretar a esfera estética como
carente de positividade, a partir de sua
característica de instantaneidade e de
sensibilidade. Constituindo-se apenas pelos
elementos negativos do sensível, que só
podem ser experimentados de forma
imediata, parece que sua materialidade ou
positividade só pode acontecer na entrega à
esfera ética, espaço de superação dos
elementos negativos do estético. Com isso,
não estamos defendendo a ideia de que o
ético deve ser subordinado ao estético pois,
dessa forma só estaríamos invertendo a
tese, promovendo a superação do ético pelo
estético, mantendo, assim, a separação.
Preferimos arriscar outra interpretação, que

considera os elementos negativos e
positivos em cada um dos estádios, que são,
na verdade, possibilidades existenciais e,
logo, jamais são superadas, mas antes se
sustentam retidas inevitavelmente nas
infinitas possibilidades que são a própria
vida cotidiana. É pela via da investigação
da existência concreta que o filósofo
dinamarquês dará corpo ao desafio de
integrar elementos tais como corpo e alma,
razão e fé, temporalidade e eternidade,
finitude e infinitude, estético-ético e
religioso
etc.,
dos
quais
advêm,
inevitavelmente, elementos e problemas
que buscam soluções no cerne deles
mesmos. É acompanhando o cotidiano das
personagens,
presentes
nos
textos
kierkegaardianos sob a voz de seus muitos
pseudônimos, que vão se desenhando os
dramas em que consistem as penas dessas
personagens, o segredo que as anima, o
fundamento de seus sentidos.
Considerando a impossibilidade de,
conforme vimos explanando, no conjunto
mesmo da obra, proceder a uma
linearidade, seja cronológica ou sistemática,
dos estádios, tentemos acompanhar alguns
dos elementos que estão em jogo em nossa
compreensão do problema. Em nossa
maneira de ver, um problema dessas
leituras é pressupor que exista um estádio
(ou uma possibilidade existencial), sem que
concomitantemente
o
outro
esteja
fortemente em tensão com ele, de forma
que cada estádio precisa pressupor o outro
enquanto tensão contrária. É nesses termos,
que Kierkegaard formula a situação mesma
do existente, do eu, como paradoxal, ao
constituir-se em tensão entre finito e
infinito, necessário e possível, temporal e
eterno.
Kierkegaard refere-se a três estádios
da existência, o estético, o ético e o
religioso, com dois estádios intermediários
– a ironia e o humor8. Para nós, os estádios

7

O filósofo Martin Heidegger explorou,
amplamente, este caráter do existir, por meio da
tematização do cuidado Ver, especialmente,
HEIDEGGER, 1988, capítulo 6.

8

Conforme Kierkegaard em Post-scriptum às
migalhas filosóficas: “Existem três esferas da
existência: a estética, a ética e a religiosa. A essas
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não são etapas, mas possibilidades de
existir. As possibilidades coexistem,
interpelam
o
existente,
tensionam.
Ancoramos
nossa
interpretação
no
empenho kierkegaardiano em ressaltar que,
no conjunto de seu trabalho, as obras
estéticas estiveram presentes até o final de
sua produção, assim como as obras
religiosas estiveram presentes desde o
início. Enquanto oferecia ao mundo o texto
Ou-Ou, oferecia também seus Discursos
edificantes de 1843. No Prefácio dos Dois
discursos edificantes de 1844, Kierkegaard
explica que oferece com a mão direita estes
discursos, mas o mundo prefere assumir a
oferta dada pela mão esquerda, as obras
estéticas9. Com isso, ele quer acentuar que
não se tornou religioso (as obras
edificantes) com a idade, mas que sempre
encontrou em si elementos estéticos, éticos
e religiosos, do início ao final de sua vida.
A questão que se acentua na
existência é a das possibilidades
existenciais como tensões presentes na vida
mesma e a consciência dessas tensões, e
não a de um processo de evolução que vai
superando e eliminando os elementos
primitivos. Pensar em processo ou em
evolução é colocar a existência em termos
abstratos e o que Kierkegaard se esforça por
fazer com sua obra é apontar para a
facticidade da vida, facticidade esta que só
pode ser experimentada singularmente e
nunca “en masse” ou sob forma de
conceitos universais10. Afirma France
três esferas correspondem duas zonas-limites: a
ironia é a zona-limite entre a estética e a ética; o
humor, a zona-limite entre a ética e a religiosa”
(KIERKEGAARD, 1949, p. 339).
9
Também em Ponto de vista explicativo da minha
vida como escritor: “Com a mão esquerda, ofereci
ao mundo Ou-Ou (A alternativa) e, com a direita, os
Dois discursos edificantes; mas todos, ou quase
todos, estenderam a sua direita para a minha
esquerda” (KIERKEGAARD, 1986, p. 33).
10
No início do século XIX a filosofia reivindicava
para si o status de ciência, o que exigia a superação
dos aspectos sensíveis (ou subjetivos) da existência.
Kant propusera suas críticas na tentativa de garantir
este status. Hegel trabalhava no sentido de construir
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Farago: “... a noção de etapa designa um
estilo de vida, um tipo de aliança do
temporal e do eterno na existência”
(FARAGO, 2006, p. 120).
São as diversas formas dessa aliança
que designam o que propriamente a
existência é e que guardam a possibilidade
do instante feliz. Kierkegaard refere-se a
este instante como o momento em que o
conteúdo e a forma se unem na constituição
de uma obra, citando como exemplo a
união que, no instante, transubstancia em
obra clássica o poder criador de Homero e a
matéria sensível da saga de Ulisses. O
mesmo acontece quando ele descreve a
ópera de Mozart Don Giovanni, na qual
também acontece a aliança feliz em que se
unem os elementos que se pertencem, não
necessariamente, mas por possibilidade,
não por destinação prévia, mas porque se
encontram de tal maneira que a obra
ascende à
categoria do
clássico,
eternizando-se. Existir é concretamente ser
a síntese que se é, a qual manifesta a
aliança do eterno e do temporal, do finito e
do infinito, do possível e do necessário,
entrelaçamento entre os elementos que nos
constituem, conforme apresentado em A
doença mortal (Cf. KIERKEGAARD,
2008, p. 33).
Lembramos que o problema, então,
é o das possibilidades (ou estádios, ou
etapas) da existência, os quais constituem a
existência mesma. Acreditamos que a
tendência corrente, que pensa o estádio
estético como etapa que deve ser superada,
traz como consequência a crença de que
esse estádio é negativo, parcial e temporário
na existência, o qual encontra sua plenitude
apenas num possível e último estádio, o
religioso, passando antes pelo ético. É
preciso que atentemos para a sutileza do
projeto kierkegaardiano, cuidando para não
um sistema que abarcasse a totalidade da existência,
garantindo o esclarecimento dos conceitos. Hegel
via neste movimento a possibilidade de superar a
aparência de poesia que o escrito filosófico pode
suscitar a princípio, mas este movimento não devia
abandonar a estética.
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cairmos na armadilha de pensarmos, como
o Juiz Wilhelm, que a decisão ética é a
solução dos problemas da existência, ou
pensarmos o estádio religioso como sendo a
resposta que o existente singular precisa
encontrar para todos os seus problemas
existenciais.
No âmbito da existência concreta, a
questão da consciência aparece para o
filósofo dinamarquês a partir da explanação
dessas três dimensões existenciais, as quais
se constituem em sintonia com disposições
afetivas e também com modos materiais de
viver e agir, detidamente descritos pela
existência cotidiana de personagens.
Desprovida, inicialmente, de qualquer
determinação, a consciência vai se
concretizando a partir de sua existência
sensível, que guarda constantemente
diferentes momentos ou possibilidades
próprias.
Escapulindo de uma comunicação
especulativa e da construção de um sistema,
Kierkegaard pensa os problemas da
existência
conferindo-lhes
figuras,
personagens. São as figuras-personagens
que apresentam as estruturas do existir
concreto, dando materialidade a suas
próprias possibilidades e determinações,
pois a filosofia apresentada em seus textos é
existencial, de forma que o que as figuras
apresentam ao leitor são possibilidades
existenciais. Essa estratégia fica clara no
interior dos dois volumes do Ou... Ou, que
fazem desfilar perante o leitor um conjunto
de histórias e personagens que, existindo
cotidianamente, colocam em cena os
problemas e dramas de sua própria
existência, os quais vêm ao encontro da
existência do leitor.
Kierkegaard não pretende, com a
descrição das personagens, uma obra
literária com fins filosóficos, onde as
figuras possam ser vistas como tipicamente
ideais. Nesse sentido, seu estilo de escrever
não obedece a determinações estéticas, mas
está completamente articulado com seu
projeto filosófico. A articulação que
procura fazer quer impedir a desarticulação

entre o universal (as determinações ideais
das personagens) e o singular (a concretude
particular
de
cada
personagem),
inaugurando a estrutura do universalconcreto em seu lugar mais originário: o
drama cotidiano que constitui a existência
concreta.
O dinamarquês, por meio dos
estádios, em uma comunicação indireta,
critica o abandono da existência singular
em seu caráter fáctico, tal como
desenvolvido no âmbito do projeto
moderno, que se inicia na supremacia da
razão e no abandono da esfera do sensível e
termina por imergir o sensível no
desenvolvimento histórico e sistemático do
conceito. De fato, o conceito é, para Hegel,
o mais concreto, porque só ele pode ser,
rigorosamente, descrito em sua progressão
histórica. São as determinações dessa
progressão histórica que tornam concreta a
ideia ou o conceito e somente conhecendo o
processo histórico de constituição da ideia,
pode-se apreender sua concretude. A
singularidade seria, então, a manifestação
primeira do espírito, completamente
abstrata, porque carente da determinação
histórica. Tal determinação só pode
decorrer da experiência filosófica. A
consciência muda a partir daquilo que retira
da experiência com o objeto. O saber
absoluto, a idéia, surge, por fim, da
supressão da distância entre a consciência
(espírito) e o objeto11.
A obra kierkegaardiana, por outro
lado, aposta na possibilidade de se pensar o
universal na concretude do existir.
Conforme afirma em Conceito de angústia:
“Só há uma prova para o espírito: é a prova
do espírito em cada um em particular”
11

“A Idéia é o verdadeiro em si e para si, a unidade
absoluta do conceito e da objetividade. Seu conteúdo
ideal não é outro que o conceito em suas
determinações, seu conteúdo real é somente a
exposição do conceito, que ele se dá na forma de um
ser-aí exterior. [...] mas a idéia é nela mesma
essencialmente concreta, por ser o conceito livre que
se determina a si mesmo, e assim se determina para
[tornar-se] realidade” (HEGEL, 1995, p. 348-9)
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(KIERKEGAARD, 2010, 102). É dessa
necessidade que nasce a estratégia
argumentativa do filósofo dinamarquês, a
qual se constitui, conforme dissemos acima,
em obras multifacetadas, em uma polifonia
de vozes e disposições afetivas que
colocam, insistentemente, o problema da
existência. Em cada personagem importa
acompanhar sua disposição espiritual.
Nossos argumentos caminham na
direção da validação do estádio estético da
existência, elemento indispensável para
retomar a tão significativa unidade, buscada
pela filosofia durante séculos. Teceremos,
então, alguns esclarecimentos acerca do
estético, a partir das considerações de
alguns de seus comentadores e depois dos
próprios escritos de Kierkegaard.
4. Considerações sobre o estádio estético
Os autores Jorge Almeida e Alvaro
Valls afirmam que “O estético ocupa um
lugar estratégico na obra de Kierkegaard.
São metáforas que examinam e descrevem
a concepção de vida da maioria”
(ALMEIDA; VALLS, 2007, p. 37).
Kierkegaard dá vida aos problemas
existenciais dessa etapa por meio de figuras
como Don Juan, Johannes, Margarita,
Elvira e Maria Beaumarchais, Fausto, O
Judeu Errante, O primeiro amor e até um
sepulcro vazio, todas essas figuras
presentes nos textos do primeiro volume de
Ou...Ou..
Alguns elementos (ou problemas)
são constantemente atribuídos ao estádio
estético da existência: a instabilidade, a
dissolução, a ausência de determinações
ontológicas, a diversidade pautada no se
deixar guiar pelo interessante, a visão
idealizada da vida e das relações afetivas, o
adiamento das decisões. Existem alguns
termos12 que, de alguma forma, se associam
12

“... imediatez, indeterminação, indiferença,
negatividade abstrata, pura possibilidade, tautologia
vazia, liberdade substancial, panteísmo demoníaco,
realidade poética, dualismo entre o interior e o
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com a posição estética da existência,
conferindo-lhe um caráter em si mesmo
problemático, acentuando seu caráter de
transformação, mutabilidade, inconstância,
indeterminação e fugacidade.
Considerando a diversidade das
experiências estéticas descritas, por
exemplo, no primeiro volume do Ou... Ou,
a vida estética é marcada por uma relação
imediata com a existência, a qual aparece
como uma seqüência de acontecimentos
sem uma relação de pertencimento entre
eles, faltando aos personagens uma
compreensão de sua própria existência para
além do envolvimento com seus ímpetos
mais imediatos. Falta-lhes a visão da
totalidade. Seus problemas são da ordem
dos obstáculos para alcançar o desejado.
Segundo Charles Le Blanc (Cf. LE
BLANC, 2003, p. 54) nesse estádio o
indivíduo não aceita a realidade como ela é
concretamente, ou seja, desconhece o
caráter de continuidade e de regularidade da
vida, preferindo uma relação ilusória com
ela. O sensível, experimentado de forma
extraordinária, é a sede da unidade dos
elementos da realidade. A existência
dispensa aqui a reflexão, escolhe o
imediatismo e uma relação interessante com
a vida.
France Farago acentua como
problema do estádio estético a falha em
amar a si mesmo e, consequentemente, em
amar ao próximo, pois o amor a si é amor
pela satisfação dos seus desejos. Para tanto,
segundo ela, a existência nesta esfera exige
um empenho intensivo que dá a sensação de
eternidade, mas que se esvoaça na
continuidade concreta do temporal. Para
essa autora, o arquétipo desta estação é Don
Juan, que está condenado à sucessão dos
momentos casuais. Ela propõe que a chave
de interpretação da existência deve ser o
fator teleológico, completamente ausente na
esfera estética a qual, segundo ela, é
puramente desespero e angústia: “Trata-se
exterior, consciência infeliz, tédio e má infinitude”
(BINETTI, 2007, p. 157).
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realmente de um homem insensível,
desorientado, que esconde o desespero em
uma fuga incessante, uma negação
assassina” (FARAGO, 2006, p. 122).
Em nossa interpretação, que se
contrapõe radicalmente à de Farago, o que
anima Don Juan é seu amor pelas mulheres,
o gênero feminino, e é a força de seu querer
que as seduz. Dessa forma, há um telos no
modo de existir desta personagem,
ancorado na sensibilidade cuja força
aparece no imediato, o qual, suprimido,
reduz a existência a seu caráter mediato e
reflexivo. Segundo Gouvêa, Kierkegaard de
forma alguma considera “a esfera estética
completamente iníqua, vergonhosa e
deplorável”, mas “a vê como um aspecto
essencial e louvável da vida humana”
(GOUVÊA, 2000, p. 212). Para esse autor,
há uma relação intrínseca entre o
desenvolvimento de nossa sensibilidade
estética e a riqueza do nosso conteúdo
existencial,
o
que
favorece
o
entrelaçamento dos demais estádios na
nossa estrada da vida (embora ele pense
este entrelaçamento a partir da perspectiva
de uma subordinação que, no entanto, não
implicaria um sacrifício de uma esfera em
nome da outra).
5. Don Juan e Johannes:
possibilidades do estético

duas

Kierkegaard procura acentuar a
positividade do sensível por meio da tese
paradoxal de que o
cristianismo
potencializa o sensível ao posicioná-lo, pela
primeira vez, como algo a ser superado.
Faz-se necessário reconstruir a legitimidade
da afirmação kierkegaardiana da ópera Don
Giovanni de Mozart como a obra clássica
por excelência, sondando em que medida a
sua classicidade repousa sobre a repetição
em jogo na figura de Don Juan. Em Don
Juan impera a força do desejo, que busca
incessantemente viver o instante feliz e que
seduz as mulheres apenas pelo ritmo de seu
querer. O que se repete, em Don Juan, é a
ligação com aquilo que aconteceu, o

momento feliz, que ele busca sempre uma
vez mais por meio da proliferação criativa
de formas de conquistar o que quer. O
estético em Don Juan aparece como
processo duradouro que nunca se completa
e nunca se reflete. Sem o olhar crítico que
exige decisão, tal qual o protagonizado pelo
posicionamento ético (como o do
Comendador), Don Juan pode ser sempre
processo, que se transforma com as
oportunidades da própria vida. Justamente
essa, porém, é estranhamente sua
positividade, ao personificar o próprio
movimento da vida, que se transforma
continuamente.
Em contraposição à figura de Don
Juan, Kierkegaard apresenta a figura de
Johannes, no texto Diário do sedutor.
Enquanto Don Juan ama uma idéia ao amar
todas as mulheres, e encontra todas as
mulheres em cada mulher, Johannes só
ama, no fundo, a estratégia de sedução. O
Sedutor não ama as mulheres, nem uma em
particular nem todas as mulheres em seu
conjunto, mas se enleva com a estratégia e
o poder de seduzir, com o jogo, valendo-se
da estética como um instrumento de
sedução.
Em Johannes aparece outro
paradigma do sensível, o sensual reflexivo,
uma figura da astúcia e da retórica, cuja
energia e prazer fundam-se no arquitetar
estratégias de sedução. Don Juan fala
pouco, concentrando toda sua força sensual
no desejo. Sua essência, segundo
Kierkegaard, é musical, seu meio é a
música. Johannes, por outro lado, é prolixo.
Sua essência é discursiva e sua existência
gira em um movimento compulsivo de
articulação estratégica.
Em Don Juan, a palavra fica
submetida ao ritmo e ao movimento e a
sedução jaz submetida à atmosfera.
Johannes, por outro lado, precisa da
palavra, pois o que o realiza é a reflexão do
passado. Para isso, a descrição sob forma de
Diário, cujo propósito é reter a sensualidade
dos acontecimentos, gozar o gozo vivido.
Tudo, nesse plano, é contingente,
relacional, ocasional. Johannes goza
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pacientemente os acontecimentos, cuja lei
não pode ser descoberta devido ao seu
caráter de acaso. A mulher que escolhe lhe
é entregue pelo acaso. Mas Johannes quer
controlar a sua vida e, para isso, estuda o
desenvolvimento minucioso da estratégia,
do jogo.
O que Johannes procura é algo que
não pode ser concretizado no estádio
estético. Ele gostaria de encontrar uma
mulher que se entregasse inteiramente, sem
perder, no momento da entrega, sua pureza.
A concretização da relação amorosa,
porém, já implica a dissolução de tal
pureza. Com isso, Johannes precisa adiar
incessantemente a relação sexual e criar por
meio desse adiamento um espaço de
preparação que sempre conduz ao nada.
Desconhecendo a contradição intrínseca de
seu movimento existencial, que se esvanece
numa existência que nunca se concretiza e,
conseqüentemente, nunca se repete, o
estético neste momento é personificado pela
ausência de sentido e pela impossibilidade
da duração no tempo. A existência, então,
se configura como um mero fazer que
jamais retém sua materialidade e sua
historicidade. Vemos aqui, claramente,
como Johannes, e não Don Juan é a figura
que normalmente propicia a leitura que não
considera no estético senão a sua dimensão
negativa, sendo, em nossa opinião, o jovem
ao qual são dirigidas as cartas do Juiz
Wilhelm.
6. Conclusão
Com este texto, fomos ao encontro
daquele que acreditamos ser o projeto da
obra do filósofo, a retomada do caráter
estético da existência. Kierkegaard por
meio do estádio estético recupera o
sensível, que havia sido abandonado pelos
filósofos modernos na tentativa de alcançar
a unidade. Para o filósofo dinamarquês,
sem o sensível, nenhuma unidade é
possível. Os modernos, para unirem os
elementos da existência, precisaram
suprimir o sensível. Kierkegaard, ao
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contrário, retoma o sensível, unindo na
existência aquilo que ao ter sido separado,
promoveu seu desaparecimento. Através do
regate do caráter sensível da existência,
Kierkegaard não somente retoma aquilo que
a modernidade suprimiu como também,
ironicamente, critica as construções
filosóficas modernas que posicionam a
razão e o subjetivo em um lugar
privilegiado e determinador de todas as
coisas.
No desenrolar deste escrito,
mostramos como o elemento estético está
presente em diferentes modalidades.
Ousamos afirmar, ainda, que esse elemento
pode ser encontrado em cada um dos textos
de Kierkegaard, inclusive nas obras
edificantes, aparecendo em seus diferentes
aspectos. Por fim, encontramos, nos textos
de Kierkegaard, argumentos que reafirmam
a validade do estético na constituição da
unidade originária. Há estudiosos da
filosofia kierkegaardiana que insistem em
considerar o estádio estético como a de uma
disposição afetiva que considera a
existência segundo o pressuposto de que
seu sentido se determina e se esgota no
instante, desconhecendo a experiência do
eterno como constitutiva da existência.
Esgotando-se no instante, esta existência
tornar-se-ia refém do sensual, do efêmero,
do fluido. A força motriz neste momento
seria, então, o desejo, com total indiferença
quanto
às
suas
conseqüências.
Evidenciamos, no entanto, que a figura de
Don Juan, descrita por Kierkegaard no
texto Os estádios eróticos imediatos,
apresenta um contraponto a esta leitura
corrente. Ao pensar a possibilidade de um
instante feliz, que uniria plenamente o
eterno e o temporal, o texto abre um espaço
para pensar a positividade do plano estético
enquanto condição de possibilidade para o
salto da fé, ou seja, para uma vida que
considere a possibilidade da uma
justificativa no âmbito do clássico, ou seja,
do eterno.
Acreditamos, por fim, que as
interpretações equivocadas, que consideram
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os estádios como um processo evolutivo
que exige a superação do caráter sensível da
existência, são marcadas e atravessadas
pelo nosso momento histórico, onde
predomina a lógica da evolução,
crescimento, produtividade, superação,
dicotomização, entre outras. Todas essas
orientações, sedimentadas na época atual,
acabam por dificultar a compreensão do
elemento estético em sua positividade e
caracterização de guardião do espaço, onde,
verdadeiramente, pode vir a se dar a
unidade.
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