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Resumo: 
Este artigo comunica uma 
investigação sobre a angústia em 
Kierkegaard que a relaciona à uma 
concepção de retórica e de 
hermenêutica existencial ensejada por 
este. Tomando a angústia como ora 
ambiente de sentido, e ora medo de 
sentido, percebe-se nela a dialética de 
um conceito cuja peculiaridade – 
explícita na contraposição dos termos 
Angst e angústia - permite-nos pensá-
la como item da dialética da fé. 
Pergunta-se, em que sentido entende-
se um aspecto positivante na 
negatividade absoluta da fé – que a 
caracteriza como salto radical à 
interioridade e adesao apaixonada à 
facticidade de um paradoxo- uma vez 
que angústia é a liberdade vazia do 
sentido, isto é, isto que parece à fé 
solicitar sentido. Solicita-se à fé 
apenas o sentido da fé mesma, e nao 
ainda a fertilidade ética e mesmo 
estética deste sentido?  

 
Palavras chave: angústia, sentido, 

psicología, ontología, hermenêutica. 

 

Abstract: 
This article communicates an 
investigation about the anxiety in 
Kierkegaards thought that, with an 
approach to the anxiety in sense of 
fear, proposes a relation between 
rhetoric theory and existential 
hermeneutics. Considering that the 
emptiness of anxiety is what regards a 
sense and meaning for faith, I ask for 
the existence of an aspect of positivity 
even on the negative side of faith. In 
faith, do we want the sense and 
meaning of faith itself, or do we need 
a progress in the world of asthetics as 
well as in the world of ethics which 
seems not possible for Kierkegaard, 
but only in a very special way?  
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1 Introdução 

Através deste artigo comunica-se parte de um comentário 
interpretativo à obra  Conceito de Angústia, de Kierkegaard. Menos 
que uma introdução ao mesmo trata-se sobretudo de um convite à sua 
releitura - em qualquer acepção deste termo. Na presuposição de que o 
receptor moderno em muito difere em relação ao dinamarquês 
romântico, sendo-lhe para isso necessário considerar em que medida 
certas abordagens devem ser reatualizadas com respeito ao 
questionário filosófico atual,  pesquisando nao só a obra 
especificamente, mas igualmente sua contigüidade com  as vizinhas,  
foram tomados quatro temas que explícita e implicitamente envolvem 
a obra o Conceito de Angústia:  

a) A comunicação indireta como teoria retórica e sua relação 
com o estilo monográfico e científico de Vigilius Haufniensis, 
considerada no período em que Kierkegaard dedica-se ao seus 
escritos estéticos. Por que aí um pseudosistema da angústia? 

b) O duplo aspecto da palavra Angst, ao mesmo tempo 
conceitual e idiomático, captado em sua relação com o uso 
latino, a saber, a angústia dialeticamente entendida pelo 
medo e vice versa, como principio de compreensao para as 
dialéticas da angústia, expostas na obra kierkegaardiana. 

c) A questão da relação sujeito e história, desenvolvida em 
Migalhas Filosóficas, retomada pelo pseudônimo Vigilius 
Haufniensis no ponto de vista romântico da angústia face ao 
destino enquanto ser da genialidade . 

d) A abertura hermêneutico-existencial da angústia e a tentativa 
de no caráter projetivo  desta identificar um esboço arcaico de 
uma psicologia profunda do conhecimento, antepondo a este 
a ancestralidade da demanda de simbolização, que o envolve 
1. 

O assunto aberto na primeira seção deve indicar a atmosfera de  
compreensão entre interpretação e abordagem escrita da angústia. Da 
mesma forma a segunda seção: partindo de uma observação 

                                                      
1
 A tentativa de localizar em Kierkegaard o ponto de ensejo a uma hermenêutica 
existencial, onde o afeto do psicólogo (a seriedade) desempenha a chave de 
compreensao de si e do sujeito existencial em geral (da angústia e do angustiado ) 
aponta aqui por sua vez também a uma hermenêutica ontologica (à interpretabilidade 
como propriedade do ser) e à fenomenologia do pré-ontológico, do pré-objeto (o ser 
como valor e experiencial  irredutível) , isto é, fundamentalmente a do sagrado. 
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semântica, acredito poder abordar a própria vagueza da coisa em 
questão, encontrando nela porém o ser dessa sua determinação. Nas 
duas seções subsequentes, busca-se atingir o conceito propriamente, 
que nas precedentes fora apenas insinuado, provocado, isto é, 
preparado. A angústia de Kierkegaard, que em simultânea seriedade e 
curiosidade especulativa de Vigilius Haufniensis  constitui a atmosfera 
de rétorica, generaliza-se na última seção como o espaço retórico, num 
sentido muito especial: isto é, como lugar de configuração do sentido 
existencial. Deste modo, a existência mesma é caracterizada por 
símbolo e discurso do e frente ao próprio vazio, motivado por um medo 
que abrange e envolve corajem mesma. Essa sua carácterística –a saber, 
a faculdade simbólica da vertigem– é o aspecto pelo qual a fé mesma 
pode existencialmente relacionar-se ao mundo, entendendo a 
negatividade como possibilidade de positivação do sentido absoluto, 
isto é, sem negar a essencialidade de sua manifestacao como um para 
si. 

O texto de Vigiulius Hufniensis consta entre os escritos estéticos 
de Kierkegaard, que caracterizam a producao escrita entre os anos de 
1843 à 1846 2.  É de ser ressaltado, portanto, que ainda dentro de uma 
escrita voltada ao gosto do puro interesse estético-filosófico do 
romantismo é que Kierkegaard faz surgir uma psicologia filosófica a 
qual, dentro de sua curiosidade 3, busca sondar a subjetividade nao-
religiosa, levando-a ao religioso. A distinção entre Psicologia e 
Dogmática, ao início do texto, deixa claro em que sentido tomou-se o 
pecado esteticamente (como Kuriosum), ao abordá-lo no clima de uma 
“curiosidade experimentante” 4 . A propósito do caráter hermenêutico 
desta postura lírico-científica kierkegaardiana, para o qual quisemos 
inclinar este nosso texto, e o qual dessa forma precede a Psicologia 
                                                      
2
 Entre as obras pseudônimas de Kierkegaard há as legitimas e as ilegítimas. No 

entanto, é em geral dito que toda a producao pseudônima é caracterizada como escrita 
estética, isto é, mesmo a pseudonímia ilegítima é de religiosa ao negar à estética a 
partir dela mesma.  BOSCH, pág. 25 esclarece dois pontos que determinam o estético 
nas obras pseudonímias. O primeiro classifico-o à nivel retórico, “weil sie sich der 
dichterischen Fiktion bedienen „ e o segundo do ponto de vista hermenêutico, isto é, de 
um ambiente fenomenológico onde é-se maieuticamente forcado à dialética da 
autocompreensao, “weil in ihnen die ästhetisch geprägte Lebenserfahrung zum 
Ansatzpunkt gewählt wird“. Ver ainda idem pág. 216 e SüS, 6 e 34.  (BÖSCH,  Michael. 
Sören Kierkegaard: Schiksal - Angst- Freiheit. 1o. Auflage. Paderborn: Schöning, 1994. 
420 Seiten. ISBN 3-506-70197I) 
3
 BA, 7 .  O nome do pseudônimo significa aproximadamente “observador de 

Copenhagen”. 
4
 BA XV 328, 56 
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Profunda na forma da consolidação de um arquétipo do Analytiker, 
comentou-se de Vigilius ainda como o “intérprete da Angústia”5 . 

Nao obstante ser escrita na atmosfera do estético, através desta 
psicologia é que ergue-se uma crítica ao paganismo e ao esteticismo 
românticos, a qual ironicamente nao abre mão de desenvolver um 
aparato conceitual e sistemático típico de seu tempo, e de consolidar-
se textualmente na forma de uma monografia. Essa monografia, 
porém, é escrita em sigilo, e esse sigilo é o que possibilita o autor obter 
de si o lírico dela, e por isso, ao mesmo tempo, o irônico.  Entretanto, 
aqui nao consiste a ironia em propositalmente contrariar na 
exterioridade o conteúdo negativo da própria subjetividade 6, 
mantendo-o exatamente ao pô-lo, mas sim no através de uma 
caricatura da alteridade falar de fato a própria opnição, justamente 
com o ferramentário erudito dos que através desta sao criticados. 
Notável é a nota de rodapé onde ele mesmo cita obras de Johannes de 
Silentio e Constantin Constantius, tomando-os como personalidades 
em Copenhagen e chegando a falar do último mesmo em terceira 
pessoa7. Nao obstante, diferente de outras obras pseudônimas, como 
p.ex. em Ou um, ou Outro (Entweder–Oder), e A Repetição, é nesta –
junto à Doenca para Morte- que nos é permitido ler “cada palavra 
como expressão da própria opniao de Kierkegaard”8. Como entender a 
partir disso a relação entre sistematicidade e insinuação neste escrito? 
E, ainda, qual conteúdo nos é através deste jogo oferecido? Pensemos 
que o autor em questao é um esteta arrempedido e angustiado, 
indissociável talvez dos resultados de A Repeticao; só nesse sentido é 
que ele, na nebulosa dialética entre fé e angústia, antevê piedade./Na 
segunda seção, partiu-se de uma consideracao semântica acerca da 
indeterminacao e intransitividade proposital que Kierkegaard oferece 
ao germânico Angst, cujo sentido de medo, e mesmo temor, 
frequentemente transitivo, falta ao latino angústia, o qual em 
Kierkegaard emprestará a Angst o decisivo aspecto de angere daquela 
– o que prende e aperta - o qual graçãs a temática do pecado original e 

                                                      
5
 SCHÄFER, pág. 68. (SCHÄFER, Klaus. Hermeneutische Ontologie in den Climacus-

Schriften Sören-Kierkegaards. 1o. Auflage. München: Kösel-Verlag, 1968. 333 Seiten. 
Buchnummer: 7075/4) 
6
 BI XIII, 132 pág. 35  

7
 BA, IV 290 

8
 BA, 13 e KzT , 10  
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do pecado hereditário ganha sua saliência.9. Desta consideração surge 
que, na resignificação da palavra, em cuja tentativa torna-se palavra de 
um conceito, obtém-se a oposição necessária para a dialética do 
mesmo: oposição do aspecto ativo e objectual do medo, contraposta à 
passividade subjetiva da angústia. Esta seção conduz, portanto, à 
noção aberta por Kierkegaard ao categorizar a angústia em subjetiva e 
objetiva sob seu conceito de dialética, que será  abordado na seguinte. 
Angústia é o presentimento de um saber; medo, por outro lado, o 
desespero frente a este. Quanto menor este saber, maior angústia e 
vertigem 10, introspecção da curiosidade; porém, quanto maior, tanto 
mais intensifica-se o medo, e quando seu objeto for sujeito mesmo, 
fala-se de desespero. Por um lado há o medo do escuro; por outro lado 
o do que existe no escuro. O primeiro refugia-se na projeção de si 
mesmo; no segundo perde-se si-mesmo e a visao panorâmica 
(Überblick11) da consciência na determinação instintiva de fuga. O 
primeiro multiplica adequada ou inadequadamente a demanda de 
sentido; o segundo nao forma sentido, mas imediatamente ação. A 
dialética ensejada pelas observações ulteriores, método relativo à 
existencialidade do sujeito, que é sua interioridade, pressupõe a 
célebre definição inaugural de Anti-Climacus em Doença para Morte, 
que a abrange, além de por si mesma permitir ainda muitas outras: do 
espírito como a própria ratio incognita da oposicionalidade de si 
mesmo12. A especificidade dessa dialética, que é a transposta da 

                                                      
9
 DRAWIN, pág. 23. (DRAWIN, Carlos Roberto. “Angústia e saber: reflexoes sobre a 

inter-relacao entre Psicanálise e Filosofia”. Publicado em REVERSO. Belo Horizonte. 
Ano 30.  No.56. P.15-26. Out. de 2008.) 
10

 BA IV 331, 60. Para uma bibliografia sobre vertigem e projetividade da angúsitia 
(Schwindel, isto é, também tontura) ver BOSCH, pág. 88. 
11
 BÖHME, pág 169. (BÖHME, Harmut. Vom phobos zur Angst: Zur Transformations- 

und Kulturgechischte der Angst. Harbsmeier, Martin; Sebastian Möckel (Org.). Em 
“Pathos, Affekt, Emotion: Transformationen der Antike”. 1o. Auflage Frankfurt: 
Suhrkamp, 2019. 426 Seiten. ISBN 978-3-518-29508-3). Da mesma forma, o domínio da 
animalidade do medo, que é tanto a forma de sua representacao quanto sua reacao, 
pressupoe uma rigorosa elaboracao e resistencia de um eu. O medo se dá ao nível da 
representacao, quando esta inunda a integralidade do sujeito. Somente algo que nao 
se identifique com a própria representacao, isto é, o pensar, pode elaborar o medo e 
fundar o eu. Deste modo, e considerando a ancestralidade deste, vencer o medo – e a 
perene angústia de vencê-lo - foi nao só uma etapa decisiva na pré-história humana, 
mas ainda uma constante fundamental no processo histórico da autoconsciência (opus 
cit.). Sobre eu, pensar, e representacao, ver Wissenschaft der Logik, pág 74-75. (HEGEL, 
G.W.F.Wissenschaft der Logik. 1o. Auflage Frankfurt: Surhkamp, 1970. 392 Seiten). 
12

 KzT XI 127. 
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História para existencialidade absoluta do sujeito (que forca saltar à 
categoria da fé), readequa-o a ela através desta última. O caráter 
místico13 e também dinâmico da lógica de Hegel – não a integridade 
desta - é legitimado na lógica kierkegaardiana da fé, na medida em que  
dialética – antes de forma dinâmica do conceito do pensar – é sintoma 
do paradoxo que apaixona o pensar da fé, precipitando si mesmo ao 
seu próprio clímax14; ela sintomatiza o conflito entre a coexistência das 
categorias entendimento e fé: a dialética de um conflito cuja figura 
nega-se à História; ao evento público de sua própria genialidade; à 
genialidade como desespero por historização frente a ausência de 
eternidade frente ao destino15; isto é, do indivíduo totalizando para si 
simultaneamente a e sua singularidade. Por fim, é na seção conclusiva 
onde buscamos entender em que sentido esse para si de uma fé 
abrâamica pode ser entendido em sua positividade em relação ao 
mundo mesmo. A dialética medo-angústia é nao só a instância de uma 
temática, de sua escrita e ainda do escritor, mas também do escritor 
antes como indivíduo inteiro, o qual ao buscar viver o valor de um 
sentido, objetivando-o, pronuncia à publicidade um discurso 
metalingüistico deste. O horizonte deste querer-dizer enquanto um 
existir individualmente mesmo, e intrínseco ao fato espiritual (geistig) 
de ser, pode ser metafísico no sentindo de que a existência o é; isto é, 
relativa ao mesmo tempo à vagueza e extensão dos valores que 
precedem este dizer, os quais buscam transcender a si mesmos  
possibilitando uma dinâmica e constante reconfiguração da unidade 
do sentido em sua generalidade. Ou é a fé, pois, elemento de 
unificação do sentido – e atribuímos-lhe a consequência de uma 
positividade no mundo, a qual reverte a angústia do conceito - ou 
paradoxalmente um salto transcendente sobre a caoticidade virtual do 
sentido, da impossibilidade de reverter a angústia do conceito. 
Pergunta-se a paritir destes ensaios, em que sentido, ao relacionar fé e 
angústia no último capítulo de Conceito de Angústia, e considerando aí 
o ápice  da contraposicao intencional entre as categorias do estético e 
do religioso, pode-se em Kierkegaard vislumbrar-se nao só uma ética-
segunda, mas até mesmo uma estética-segunda, onde falar-se-ia ao que 

                                                      
13

 KRONER, pág. 426-427. (KRONER, Richard. Kierkegaards Hegelverständnis, em: 
Materialien zur Philosophie Sören Kierkegaards, (org. M. Theunissen e Wilfried 
Greve). 1o. Auflage Frankfurt: Suhrkamp, 1979. 623 Seiten. ISBN 3-518-07841-0). 
14

 PhB, pág. 131. 
15

 BA IV 366, 98-104. 
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precede a concreção ética do mesmo: a capacidade simbólico-religiosa 
de atribuir sentido. 
 
2. Afeto e retórica indireta 16 

 
A analítica da relação sujeito/pecado no Doenca para Morte 

(1849), de Kierkegaard, oferece dificuldades por uma precisão 
sistemática e conceitual de um texto direto, que ao definir o que tem a 
dizer, não padece do próprio dizer, buscando trazer o leitor ao seu 
despertar17. No Conceito de Angústia, por outro lado, podemos 
perceber que - nao à ausência dela - o escritor prefere de algum modo 
ater-se ao querer-precisão, e desta forma obtém a instância donde 
parte sua escrita.  

Essa instância, lugar de criação, deve pois ser correlata ao tema do 
escrito, devido à natureza peculiar deste. Se o tema do escrito é um 
estado subjetivo, busca-se o mesmo. Dessa forma, a melhor forma de 
falar sobre o objeto, quando este de fato nao é uma coisa, é conspirar 
com o mesmo, assim tornando-o sujeito no próprio sujeito. Tal o poeta, 
que a alma de outrem em si mesmo pudesse reproduzir, nao como 
espelhamento de sua própria razao e discernimento, mas por uma 
modulação em sua própria.18 

Ao conceito de angústia como tal, precede sobretudo a angústia 
frente a um medo inunificável, antes disperso e proliferante, isto é, 
escreve-se frente a este a angústia do  conceito 19. O qual em parte 

                                                      
16

 O trabalho mais interessante que encontramos a esse respeito é o de Raymond 
Anderson, donde parte a intuicao dessa primeira secao em localizar a relacao entre o 
conteúdo específico da angústia e o da teoria da comunicacao indireta.  (ANDERSON, 
Raymond E.. Kierkegaards Theorie der Mitteilung, em: Materiallen zur Philosophie 
Sören Kierkegaards, M. Theunissen; Wilfried Grave (Org). 1o. Auflage. Frankfurt: 
Suhrkamp, 1979. 623 Seiten. ISBN 3-518-07841-0). 
17

 KzT, XI /117, pág. 3. 
18

 Emanuel Hirsch: “Kierkegaard will eine neue tiefe und in seinen eignen Augen 
gefährliche psychologische Einsicht, die ihm in Selbstanalyse und Selbsterfahrung 
aufgegangen ist, so mitteilen, daß sie sich dem Bewußtsein der Philosophen und 
Theologen einbrennt”  (opus.cit, pág. 7). 
19

 A angústia nao é apenas um afeto que, como em Hegel, enquanto afeto é “a forma 
do sensível”, e que como tal nos comunica ao animal. Na angústia há um “algo mais”, 
que a relaciona ao conceito como que sendo o âmago mais humano deste - nao o 
conteúdo intelectual do Espírito neste - sempre que o conceito for da excessao, isto é, 
da interioridade concebida pela interioridade mesma. Este “algo mais” do afeto é por 
Vigilius convertido – isto é, sublimado em uma angústia séria, a qual é ao mesmo 
tempo, e menos que o conceito, a compreensao e o compreendido. Para o trecho que 
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conspira com a dispersão e proliferação daquele, isto é, acompanha-o 
dialeticamente. 

 
Com isso os temas progridem em justaposicao uns aos outros, 

ofuscando a quem procurasse em direção à angustia uma via direta. O 
êxito aqui, sem negá-la junto com a clareza de estilo, nao é o da 
precisão, mas do querer que a quer junto a algo mais. A retórica 
sacrifica-se por um sentimento de responsabilidade para com a 
totalidade do existente. A precisão que há, coexistente da 
manifestação do em si do querer dizer,  transborda de uma convulsão 
do teórico, provocada intencionalmente; em estado de urgência, a 
precisão do teórico é tornada indireta, a este permitindo-se abrir mao 
de seus cânones dicursivos para falar ao sujeito que jaz por baixo da 
pessoa, isto é, diretamente a sua interioridade 20. 

 O irracional infiltra-se como candidato à particípio do teórico; ele 
é eleito seu adjunto permanente. O proposital nesse desvio - em blefar 
a teoria que julga-se impessoal, mas por outro lado erguida pela 
pessoalidade do sujeito, isto é, este restrito à racionalidade objetiva do 
universal (coloco em parênteses sua crítica anti-hegeliana ao geral) -  
está no, através do pseudônimo, levar a angústia à condição 
epistemológica interna do discurso. 

 Sob este é possibilitado a Kierkegaard radicalizar e analisar 
psicologicamente um afeto base e definitório do humano em sua 
insinuação da relação entre  humanidade, como originalmente 
pecadora, e liberdade individual, na determinação histórica desta. A 
Psicologia aqui vivencia e experimenta teóricamente a primitividade 
desse fenômeno em questão, buscando para isso sensibilizar a dialética 
do fenomenólogo. Trata-se da ancestralidade do medo do primeiro 
homem, cuja expressão é unificada pela mítica do Antigo Testamento21.  
Dessa forma Vigilius Haufniensis é a ocasião onde a angústia (na sua 
versão mais edificante, como diria o autor) exagera e opera, 
redefinindo o medo como reflexao angustiada no cristianismo, como 

                                                                                                                            
Kierkegaard possa ter tido em vista, ver a consideracao de Hegel sobre a inapropriacao 
lógica entre afeto e pensamento, isto é, a forma da dinâmica do conceito 
(Wissenschaft der Logik, pág.70). 
20

 Sobre o que acontece, em nível retórico, quando o discurso tem a subjeitividade 
como seu ultimo ver  ANDERSON, opus cit. pág. 439. 
21

 Kierkegaard nega-lhe porém tartar-se fundamentalmente de uma alegoria. O que foi 
dito nao io pode de outra maneira. 
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interiorizacao do mesmo22, e examinando sua relação com o 
estabelecimento pouco a pouco histórico do indivíduo corpo-espírito. 

Falar sobre angústia é encontrar determinada disposição de afeto 
e provocar determinada disposição de afeto, de sondar estados 
psicológicos e de provocá-los novamente como tais23. A filosofia 
descobre a angústia ao perguntar-se pela possibilidade de uma 
realidade nao religiosa da liberdade; ao responder ao que é da 
liberdade o discurso blefa uma presunção do teórico e tange em 
direção à desubstancialização de tudo em angústia, essa apontando à 
uma realidade exclusivamente religiosa da liberdade. 

Eis portanto a atmosfera que sugiro aqui captarmos. Num 
movimento contrário ao ensejado pelas potenciações daquele texto, o 
movimento de desdobrá-lo deve reverter-se, dobrar e comprimir de 
volta a tenção principal do momento escrito, isto é, sua atmosfera. 

 
3. Ânsia do medo 

 
Em Conceito  de  Angústia  esboça-se um testemunho  do ser 

humano enquanto ânsia e medo por uma matriz de significado e 
enquanto ânsia e medo por uma hermenêutica de suas possibilidades 
na liberdade.  

Esse importante aspecto do medo – que ele tenha um aspecto 
positivo, isto é, relativo à  vontade de ser – irá determinar na obra 
subsequente Doença para Morte a angústia como desespero: isto é, 
esta na psicodinâmica da determinação do conceito de si-mesmo pelo  
próprio  eu. O medo tem duplo aspecto; através deste enquanto tal 
nao determina-se sobre ser uma paixão que impele ao agir ou ao 
padecer 24: ele aperta e prende, mas ao mesmo tempo força à fuga, a 
uma práxis 25. O nosso latino angústia parece transparente a esse duplo 
aspecto, de forma que o falso cognato germânico dele, Angst, precisa 
ser por Kierkegaard fortemente redefinido em sentido de justamente 
aumentar sua vagueza, até que no quarto capítulo a angústia seja 

                                                      
22

 Ver sobre a sublimacao dos afetos pela phronêsis BÖHME, opus cit. pág. 163.  
23

  Ver nota 1.  
24

  Afeto é isso que repele ou impele ao agir. Ver B. Espinosa (Ethica, Parte 3, definicao 
número 3). Também neste sentido a angústia, em sua abrangência e caráter de 
“fundo”, seria o que fundamentalmente hierarquisa todo o pisiquisimo, da alma e da 
acao, submetendo a si demais afetos, cuja determinacao é únivoca ao agir ou ao 
padecer. 
25

 Idem pág. 169.  
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recategorizada como relativa à consequência do pecado na consciência 
do indivíduo. Entretanto, ainda aí trata-se de um medo indeciso, frente 
ao bem e ao mal.  O aspecto comportamental dessa indecição do 
medo, isto é, o espectro de reflexos superficiais da angústia, é isto ao 
que serve o conceito de desespero. A doença para morte, neste 
sentido, é antes o sintoma do grande medo – o de existir na voz 
passiva, o do sentimento de ser ex-istido - cristalizado numa espécie de 
estrutura angustial. Desespera-se conforme sabe-se o  que  deveríamos  
em realidade ser; e aqui, porém, a idéia geral da angústia determinou-
se em medo e evento mais conscientes. Essa antinomia interior da 
angústia, entre  ânsia e  medo do sentido – a saber,  um  medo  da  
vontade - constituirá uma compreensão cerne da problemática 
teológico-existencial ensejada pelo escritor. 

Assím como de certa forma entre Tertuliano e Clemente de 
Alexandria, está o Conceito de Angústia entre Climacus e Anti-
Climacus; entre um agnosticismo na teodicéia (do credo quia 
absurdum) e um gnosticismo da individuação, como que 
existencializando a mística do tradicional gnosticismo metafísico. Em 
contraste à chamada deste último em direcao à analise da objetivacao 
religiosa do si-mesmo, Vigilius Haufniensis intenta por sua vez 
extender a semântica da angústia em direção ao abrangente escuro de 
sua vagueza: importa a forma mais indeterminada e mais totalizante 
do medo, tanto como sua condição de objetivação. Trata-se não de 
uma reação precisa, mas da sombra póstera de uma reação para a qual 
não houve conceito, exatamente quando não havia mesmo um pronto 
entendimento; um trauma evanescido, o qual o medo mesmo pôs de 
lado, fugidío à consciência e à possibilidade de retomar sua 
experiência.  

Este medo, o da possibilidade indeterminada em geral, tomado 
em sua forma mais totalizada,   é pois angústia. Na medida em que, 
por um lado, aperta a articulação do ser e que, por outro, enxota-o em 
fuga dele mesmo, é que este medo divide, impede ao existir uma 
unificação das possibilidades da liberdade, isto é, da unificação de um 
sentido. Entre essa divisao, conservada pelo medo, vive-se em um 
nada.  

Se referirmos esse medo à uma livre possibilidade da possibilidade 
– o paradoxo do espírito que determina os modos da própria liberdade 
(movimento infinito) face à facticidade trágica da ordem do corpo, isto 
é, aí sobre si mesmo refletido – temos relacionados angústia e fé na 
problemática da liberdade. Quando nao há mais possibilidade, ou 
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sentido, a fé é a certeza da possibilidade de uma possibilidade, a qual 
constitui o indivíduo a partir dele mesmo e livre do que seja ou nao 
seja no mundo: isto é, livre de uma determinada ordem angustiante do 
possível. 

Cada possibilidade pode substanciar-se em um objeto de medo, e 
cada possibilidade nao realizada é o combustivel próprio das vertigens 
da angústia. 

É o medo, ora, em sua passiva negatividade - isto é, enquanto 
angústia - que oferece de modo mais concreto para o observador a 
realidade de um querer-ser, um instinto de positivação frente ao real 
que como resistência se lhe depara. O medo serve à vida em contraface 
ao real, a seu devaneio, como fenômeno da bio-ontologia do impulso 
vital: real, pois, é o que pelo ser vivo é percebido como resistência à 
vida26.  

Kierkegaard define o sujeito pelos objetos indeterminados onde o 
medo mais objetivamente se projeta – ao constituir esse ou aquele 
sentido - de modo tal que a porta de compreensão da constituiçao 
recíproca entre sujeito e nao-sujeito é já na antecipação de uma 
psicologia profunda: saber, dada nos fenômenos subjetivos da 
afetividade, tao como em suas desterminações mítico-históricas, da 
afetividade subjetiva herdada e indissociada culturalmente no coletivo, 
isto é, primitiva e de espécie.  

 
4. História do sujeito 
 

Através da angústia, como possibilidade da liberdade, é salva uma 
importante  relação  entre história e sujeito, a saber, aquela onde se 
lhe mostra possível reescrever o sentido. 

O filosófico-antropológico que encontra-se em Kierkegaard 
consiste em seu procurar um vértice mais adequado entre história e 
sujeito do que o oferecido pelo hegelianismo, isto é, um que recoloque 
o sujeito em seu estatuto original - ou melhor, nao-histórico- 
requestionando sobretudo uma representação insuficiente de ser 

                                                      
26

 Sobre “impulso vital” , ou “ímpeto vital” (Gefühlsdrang) ver SCHELLER, pág. 9, e 
sobre este como funcao do real, mediante o que lhe é resistente, ver pág. 12. Trata-se 
de uma bela descricao – no distante seio da Botânica - de como do negativo produz-se 
o real, sem porém perder o ponto de vista biológico. O real – antes de ser elaborado no 
espírito - é real primeiramente à vida, e já em seu nível vegetativo; mas somente pelo 
caráter anímico e subpsíquico desta. (SCHELLER, Max: Die Stellung des Menschen im 
Kosmos. 18o. Auflage Bonn: Bouvier 2010. 67 Seiten. ISBN 978-3-416-02592-8). 
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humano. Em contrário ao que da aparência possamos intuir, isto é 
oferecido nao pela contraposição do cristianismo a uma história laica, 
a qual fosse ligeiramente associada à Hegel, mas pelo entendimento de 
ambos da relação entre religiao e história27. Segundo Kierkegaard o 
recém acomodado hegelianismo dinamarquês verte o sujeito 
inadequadamente ao social. A articulaçao ética-moral deste com o 
mundo ao redor é, pois, falseada no momento em que exclue-se o 
valor e o primado de uma absoluta incognoscibilidade interior da 
psique, o que – generalizando aqui todo o minuncioso trabalho 
conceitual hegeliano - substituiria-se pelo em-si de um conceito 
absoluto -  isto é, um estágio cuja substância e verdade legitima-se 
apenas no processo lógico-histórico de objetivação. 

Kierkegaard nao nega que à categoria do em-si como tal deve ser 
atribuida uma dialética, e que por esta ele deve ser abordado. Ao em-si 
corresponde na dialética especulativa, aquilo que na dialética socrática 
precede a persuasão ao nao-ser, e principalmente – caracterizando a 
ironia - ao nao ser do si-mesmo. Mas trata-se de um entendimento e 
uso peculiar de duas formas de dialética contrapostas na primeira 
parte do Conceito de Ironia, mais precisamente na parte onde Sócrates 
é analizado como o irônico no método especulativo platônico, isto é, a 
persuasiva e a especulativa. A propósito: trata-se do em-si do indivíduo 
em direção projetiva ao Absoluto, nao deste último (a) historicamente 

                                                      
27

 Para LÖWITH, pág. 92, a diferenca entre ambos está na compreensao da história: “ 
Apesar dessa ênfase na paixao, a oposicao decisiva entre Hegel e Kierkegaard nao se 
situa na colocacao polêmica da subjetividade apaixonada frente à razao objetiva, e sim 
na concepcao que eles têm da relacao da história para com o cristianismo. Kierkegaard 
sentiu a relacao da verdade eterna para com o processo da historia como um dilema que 
ela tentava solucionar paradoxal-dialeticamente. Hegel pôs o absoluto do cristianismo 
na historia universal do espirito, de modo que nao pudesse ocorrer uma ruptura entre 
ambos. Na medida em que Kierkegaard pensa, por outro lado, a contradicao que 
consiste em que uma felicidade eterna deve edificar-se sobre um saber histórico, ele tem 
de querer a subjetividade da reapropriacao do cristianismo em contraposicao à sua 
irradiacao histórica, e tem de apresentar um conceito de história que ignora o poder 
objetivo do acontecer e perverte o sentido histórico. É desta historia subjetivizada em 
vistas à apropriacao que deriva o conceito da historicidade da ontologia existencial ( 
HEIDEGGER ) e da filosofia da existência (JASPERS)”. LÖWITH, Karl. De Hegel à 
Nietzsche, trad. Rémi Laureillard. Paris: Gallimard, 1969 . Citado em DE PAULA, pág. 
3, grifo meu. (DE PAULA, Márcio Gimenes. Kierkegaard e a Filosofia da Religiao Pós-
Hegeliana. No sítio Biblioteca Kierkegaard – Argentina, 
www.sorenkierkegaard.com.ar. Acessado em 31/07/2013) 
 

http://www.sorenkierkegaard.com.ar/
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e através de um conjunto de indivíduos28, seus co-agentes ou ainda (b) 
da dialética como uso retórico, possibilidade do irônico. 

A individuação do indivíduo em relação ao absoluto nao é 
concebida fora da consideração  da peculiaridade deste ante o geral (o 
coletivo).  Ao caráter ideal deste processo, bem como o próprio 
método com o qual a Psicologia dele se aproxima, chama-se dialética 
existencial. A dialética existencial, pois, é uma identificacao da 
complexidade gnosiologica-afetiva do pensar existencial (o método) e 
do real (o indivíduo), que em Kierkegaard é terminologicamente o 
pensar da face o ideal29. O custo para o universal do indivíduo é a 
paradoxalidade da exceção, e - o universal, para o qual o preço da 
exceção foi pago é a absolutez da fé de si. Esta fé, entretanto, 
compreende um religiosamente enfrentado si – mesmo, frente a um  
absoluto que inspire temor e seriedade, e entendido como uma região 
escura onde o eu se delimita. 

A dialética existencial poderia ser entendida de tal maneira, que à 
Kierkegaard interessasse apenas o espírito subjetivo, em sentido 
hegeliano30. Isto seria possível, caso nao abríssemos mao de uma 
psicologia laica, sem relação com o dogma que indiretamente atua por 
trás de todo o livro: o pecado original e hereditário. Kierkegaard 
reformula o problema do pecado original na fenomenologia do 
mistério, atribuindo-lhe uma negatividade absoluta, isto é, uma 
negatividade cujo ser é conservar-se como tal. À negatividade é negado 
o movimento lógico. O negativo, pois, nao é a causa dialética do 
movimento, enquanto mera ausência de realidade deste. Deste modo, 

                                                      
28

 A expressao “um conjunto de indivíduos” é em Kierkegaard nada mais do que o 
grande perigo onde pode cair o  conceito mesmo de indivíduo, caso tomada 
diretamente em seu aí dialético, isto é, suposto como posta e resolvida num conceito a 
contradicao que ainda de seu em-si nao foi contraposta. A questao da excessao face ao 
geral é comentada sobretudo ao fim  A Repeticao e também em Temor e Tremor. Ver 
ainda nota 42. 
29

  Discordamos da opniao em que a dialética existencial significa em Kierkegaard 
absolutamente o aspirar pelo ideal (em ANDERSON, opus cit. pág. 440). Ideal é 
característica do ético. Dialética existencial é, geralmente, a dialética das categorias 
existenciais: éstética, ética, religiosa. Trata-se da condicao humana que precede ou 
existe paralelamente à possibilidade do salto. Mas tampouco trata-se de no religioso 
significar por esse termo uma ascese mística, uma vez que para a ascese é preciso já ter 
saltado, iniciando da fé mesma. Entre o santo, o gênio, o educado e o virtuoso, 
importa a fé do indivíduo independente de sua glória. 
30

 Sobre a terminologia dialética de Hegel atribuída à idéia de alma em Kierkegaard, 
comparando-a através de Karl Rosenkranz ao espírito subjetivo, ver BOSCH, págs. 59-
61. 
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a negatividade do pecado tem em si mesma sua efetividade 
(Wirklichkeit). Paralelamente, nao explica-se o pecado original por 
uma outra realidade necessária, nem é este uma realidade. O pecado 
nao tem lugar, nem pertence à alguma ciência teológica ou filosófica, 
sendo antes objeto de um discurso de indivíduo para indivíduo31, num 
apropriado modo para a subjetividade.   

O mistério do pecado é que ele surge em e apenas gracas à 
abertura para o reconhecimento da liberdade.  Paralelamente, fora da 
tradição que igualaria o bem ao ser32,  sua negatividade nao é o mal; 
antes é posto na categoria da liberdade para ser entendido como a sua 
possibilidade, junto à do bem, de modo que esta é algo confiado nao à 
realidade como tal, mas antes ao sujeito . Só assim pode o pecado, 
enquanto na figura da possibilidade relativa ao sujeito, e nao à 
realidade metafísica em si, ser um valor, e como tal causar um temor 
original. 

 É inadequado atribuir à liberdade absoluta – sem a qual nao há 
uma ética segunda - uma categoria lógica segundo as coisas acontecem 
por necessidade. Em vistas dessa ética segunda, onde os valores bem e 
mal radicalizam-se teologicamente, é que a dialética do Absoluto cede 
lugar à dialética da liberdade subjetiva, onde o negativo é antes à 
misteriosidade do contigente relacionado, não ao necessário. Continua 
a falar-se, porém, de um Absoluto, mas com um acento muito mais 
subjetivo. É desta forma que Kierkegaard pode atribuir uma realidade 
existencial à negatividade, na medida em que esta admite um valor 
mais claro ou menos claro para a livre-consciência.  

Podemos deste modo entender, como que a dialética do lógico 
cede à dialética do paradoxo, que impotente ante o mesmo observa 
psicologicamente como que a subjetividade reage ante a este. Como já 
foi mencionado, a dialética  aqui é no entanto ainda dentro do âmbito 
da retórica especulativa, e nao mais a da persuasao; e através desta 
relaciona-se o objetivo e o subjetivo, o herdado e o livre, no seu 
conceito de angústia.  A noção de angústia entra na história da 
filosofia como resultado da crítica à generalizacao da concepcao 
hegeliana da negatividade, que a subjuga à substancialidade 
transcendental do pensar, isto é, entra como necessidade de 
abordagem do irracional no problema teológico. Em Kierkegaard a 
negatividade perde o caráter de possibilidade lógica e retoma para si o 

                                                      
31

 BA, IV 288, pág. 13. 
32

 privatio boni. 
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aspecto da possibilidade subjetiva, a de existir como indivíduo, ou seja, 
surge através da noção de uma possibilidade efetiva. 

O vértice entre o histórico e o psicológico só religiosamente pode 
adequar-se ao indivíduo, e mais precisamente, só por uma religião a 
qual liberte a história da história mesma  mas sobretudo,  da mesma 
forma, permita que nela e em sua condicionalidade uma biografia se 
reescreva, isto é, reinvente a experiência do próprio destino numa 
originalidade absoluta do novo. O novo é ao mesmo tempo a origem de 
si mesmo como paradoxalmente a dependência de uma relação direta 
com a origem, a faculdade de se repetir eternamente na origem. 
Descobrir o peculiar da faculdade de atribuir novo e próprio 
significado aos parâmetros categoriais do sujeito existente (ao tempo, 
ao agir, ao por vir), o que configure uma estrutura pessoal de 
sustentaçao do sentido, consiste o cerne do que chamar-se-ia 
hermenêutica existencial 33. 

 A compreensao da liberdade a qual essa perspectiva envolve é 
exclusivamente e sobretudo ligada a uma liberdade psicológica, a qual 
condiciona uma decisão espiritual. Trata-se sobretudo da possibilidade 
que por força de seu vazio exije um preenchimento urgente de sua 
representação, um preenchimento de valores tais, que por si mesmos 
ensejam imediatamente – numa apodíctica da liberdade mesma -  à 
uma decisao pré-comportamental34 

 
5. O sentido da possibilidade 

Ante os vestígios da possibilidade de sentido mora a angústia. 
Exatamente neste vislumbre de Kierkegaard é que à entao 
hermenêutica da fé, disciplina originada da exegése do texto sagrado 
possibilita-se por um momento esgueiradamente excluir-se da 
Teologia, e enquanto hermenêutica secular hispostasia-se 
filosoficamente, transferindo daquela seu conteúdo lógico da mística 

                                                      
33

 Ainda sobre: “Die hermeneutische Bedeutung des Nichts der Angst als seiner Weise 
des Sich-Zeigens des Geistes muß auch die Klärung des ontologischen Sinns dieses 
Nichts bestimmem. Es geht nicht um ein absolutes Nicht-Sein, sondern um das 
Möglichisein des geistes als ein Noch-Nicht-Sein, das aber selbst nur geistig erfaßt 
werden kann, somit immer schon eine Weise des Sich-Verstehens ist”.  BOSCH, opus cit. 
pág. 73.  
34

 Sobre o conceito de pré-decisao, que em concordância com N. Hartmann elabora o 
projeto da liberdade  em Kierkegaard, ver ainda HENGSTENBERG, pág. 43 ( 
HENGSTENBERG, Hans-Eduard. Philosophische Anthropologie. 4o. Auflage. Salzburg. 
Anton Pustet, 1984. 368 Seiten. ISBN 3-7916-0126-1) 
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para a antropologia , do mistério do homem para um homem mesmo. 
Isto é, permite por outro lado concorrer ao próprio embasamento ou 
reformulação do religioso e sua problemática como tais, exatamente 
na afirmativa de que o divino – o objeto - nao mostra a si próprio na 
História humana.35 Kierkegaard, enquanto Climacus, mas ao mesmo 
tempo Vigilius, mostra-nos a funcionalidade retórica desta 
contraposição dialética. 

Trata-se a partir de entao a estética do religioso; a simbólica como 
linguagem do para si da fé, isto é, do “Absoluto” em Kierkegaard. Com 
expressa admiração por Schleiermacher36 - que comparado à Hegel 
nao tentava esclarecer tudo à tout prix - abre o esteta religioso uma 
possibilidade de hipostasia existencial da interpretabilidade. Isto é, ao 
reduzir o sentido à dimensao do indivíduo que – exatamente em sua 
angústia e sintoma da liberdade face ao destino - a si próprio 
interpreta e atribui sentido – que em arrependimento a si mesmo 
decide ou nao – é que trabalha-se o pre-requisíto religioso para pensar 
o mundo objetivamente, ao pensar a incomunicabilidade ética e 
histórica de um absoluto ser-aí do sentido.  

Conhecer, na medida em que é um compreender, nao é processo 
direto, mas tentativa de participação, de parcelamento paulatino entre 
si e o conhecido na construção de uma relação devida. Ora, processo 
de compreensao, exercendo o pré-requisito da abrangência, é o de 
ajuntar, trazer junto: isto é, simbolizar – e aqui apenas reafirma-se o 
sugerido pela transparência da etimologia37.  Essa relação é solicitada 
pela relação mestre-discípulo, história-indivíduo, discursada em 
Migalhas Filosóficas; porém desprovida da necessidade do conceito de 
símbolo: é possível, na historicidade, aprender uma verdade escrita e a 
verdade de um acontecimento religioso, uma vez que trata-se de uma 

                                                      
35

 Ver BENEDIKT, pág. 60. (Pap. BENEDIKT XVII. Die Hermeneutik der Heiligen 
Schrift in der Kirche, em: “Nachsynodales Apostolisches Schreiben Verbum Domini” 
(Auflage 30 Sept. 2010). Bonn: Libreria Editrice Vaticana 2010. Seiten (50-80).). 
36

 BA IV 292. 
37

 O artísta, por exemplo, na obra de arte, agrega unidade e sentido ao múltiplo, e por 
isto esta é também, enquanto coisa, símbolo. Além disso (ver HEIDEGGER, pág. 10) a 
sua coisalidade – a sua relativa instrumentalidade - pode ser entendida como a funcao 
simbolizadora. O artista, pois, nao angustia no sentido, ou sem conceito: ambos ele 
funde concretamente na sensualidade do símbolo, e aquela sublima-se como energia 
do processo simbólico. (HEIDEGGER, Martin. Der Ursprung des Kunstwerkes.1o 
Auflage. Stuttgart: Reclam, 1960. 115 Seiten. ISBN 978-3-15008446-5I). 
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verdade para uma consciência eterna?38 Ora, aqui está a angústia no 
meio do caminho, devaneando à sombra do eterno; sua relação com o 
saber é relação de hesitante ânsia.39  

O que Kierkegaard nos oferece com o escrito paralelo ao de 
Johannes Climacus é através de um protótípico arquétipo de psicólogo 
- de Vigilius Haufniensis, isto é, do observador de Copenhagen - 
aproximar angústia e fé dialeticamente até sua relação devida, ou 
ainda, até uma configuração mais-que-pessoal da faculdade de atribuir 
sentido. Isto que de modo fundamental compreende todo o problema 
do conhecimento da revelação é mesmo a angústia - nao no sentido de 
fundamentar, mas no sentido de ser o fundo para onde o racional 
escapa. Através da seriedade, enfrenta-se corajosamente o sem-chão 
da angústia frente ao paradoxo: Der Grund der Angst ist ihrer Abgrund 
ela torna-se, pois, aquilo em que o sujeito sabe que devaneia, como 
postura e comportamento frente ao seu aspecto fáctico40. 

 Trata-se, antes de conhecer, de reconhecer um solipsismo da 
estrutura geral de sentido, em sua problemática coletivo/pessoal, 
como o indício maior da condição do espírito , e deste como dialética 
de uma unidade. Reconhecer é aceitacao da angústia como dupla 
condicao: do pecado e da fé. A vontade de estar consigo, a vontade de 
uma solidão devida, constitui em Kierkegaard uma definicao do 
humano; e é uma prova filosófico antropológica para a espiritualidade, 
para a realidade dos valores enquanto realidade que, num ímpeto vital, 
se projeta como o constitutivo semântico ordenador da realidade 
vivida, como demanda simbólica41.  Ou seja, a administracao da 
interioridade simbolizadora – de um solipsismo hermenêutico realtivo 
ao místico - é o índice suficiente do espírito e o que constituí a 
condiçao da espiritualidade frente ao vazio onde angústia-se 
discretamente,  para o que o sentido escapa. A relação 
inidivíduo/coletivo é em Kierkegaard a partir disso especificada apenas 
antinomicamente42 : isto é, exatamente pela inefabilidade individual no 
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 PhB, 104. 
39

 A relacao entre angústia e saber é hiancia, a qual por sua vez relaciona-se com as 
possibilidades da ordem simbólica, da “demanda de sentido”. (DRAWIN, opus cit. pág. 
15). 
40

 Sobre a angústia como relacao com o paradoxo e mistério religioso nos escritos de 
Climacus e Anti-Climacus, ver SCHÄFER, opus cit. pág, 67. 
41

 Ver nota 11. 
42

 No mesmo sentido é escrito “o nomos légei tois en toi nómoi lalei” (ROM 3, 19; em H 
KAINH “The Greek Testament”:Text with critical apparatus. First Edition. London: 
Britisch and Foreign Bible Society, 1931. 668 pages) O que a lei diz, o diz aos que já 
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momento da fé, no momento em que Abraão sacrificaria Issac; no 
instante místico do solipsismo da estrutura mais autêntica do sentido.  

Posto o paradoxo, e à religiosidade excluído um oportunamento 
do teorizar a unidade de seu conceito - no ato crente e singular da 
própria religiosidade -, o ato gnosiológico restante mais adedequado, 
condição do conhecer, é portanto um reconhecer. Trata-se de conhecer 
a coisa novamente por seu início, e em seguida aceitá-la onde está, isto 
é, reapropriá-la numa relação devida. (Conhecer a angústia, por 
exemplo, nao é meramente descobrí-la, mas reconhecê-la, aceitá-la, e 
reapropriá-la como elemento metafísico do religioso). O pecado 
original no conhecer é o do não reconhecer a si mesmo – a 
impossibilidade disto- na qualidade de constituinte de um paradoxo 
original do conhecer. De sobretudo nao reconhecer-se como factídica 
excessão, como tratado no fim da história de A Repetição. O pecado do 
conhecer é crer numa decifrabilidade suficiente do mistério ao não 
reconhecer deste, isto é, de fazê-lo enigma, subestimar a ilusão do 
próprio conhecer. 

O fato paradoxal no texto Migalhas Filosóficas, simultâneo de 
Conceito de Angústia, é a entrada do não-histórico no histórico através 
do histórico mesmo, isto é, a entrada da imperecibilidade da fé como 
expressão do eterno sobre o crente através de Abraão e sua 

                                                                                                                            
estao nela. A traducao usual de nomos por lei parece neste versículo por a perder o 
brilho do que o apóstolo realmente parece criptografar através de nomos nessa 
expressao.  Tanto quanto lei, trata-se ainda de regra e costume. A lei em questao 
centraliza toda a vida individual, e dessa forma entende-se que o costume, ora, diz pois 
apenas àquele que no costume vive; isto é, nao é o costume, nem a lei, o que traz ao 
costume ou ao lei. Tanto conforme como incoforme ao costume, algo permance 
excessao, e esse é o ponto caríssimo à Kierkegaard. / Por outro lado, encontra-se em 
Hegel um esclarecimento da nao absolutez laica da lei pública, uma vez que Moisés, o 
que libertou seu povo, foi seu legislador (“der Befreier seines Volkes wurde auch sein 
Gesetztgeber”). Uma nacao passiva, que a si própria dê sua lei – a partir da pura 
geralidade, como quereria Kierkegaard – é para Hegel uma contradicao (Der Geist des 
Christentums und sein Schicksal, pág.14). Para Kierkegaard essa contradicao é 
propriedade de uma existencia ética de fato – ou melhor, propriedade que toda ser 
assume na categoria do ético - que porém, enquanto existência, nao se resolve de 
modo algum, nem ao pecado nem, portanto, à fé; nao tem , portanto, uma efetividade 
real de sua idéia (Wirklichkeit) (BA IV 284). O que Moisés nao legitima para o cristao é 
que pela correcao e virtude pública, bem como a adequacao ao costume, nao chega-se 
a fé. Deste modo a frase do apóstolo Paulo, citada ao comeco desta nota, parece conter 
em si o núcleo da imcompatibilidade categórica entre ético e religioso, desenvolvida e 
complexificada por Kierkegaard.  (HEGEL, G. W.F., Der Geist des Christentums und 
sein Schicksal. 1o. Auflage.Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1970. 87 
Seiten. Buchnummer:04437) 
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consolidação através de Cristo, como promessa da eternidade mesma 
da fé 43. Disto abstrai-se a epistemologia do paradoxo, em substituição 
à da dinâmica do conceito. O paradoxo, contrário do enigma, é nao o 
esgotamento da última e única possibilidade do dilema, mas a 
profusão das possibilidades de sentido: A paixão do pensar. Na 
fertilidade entre paixão e paradoxo, o que numa categoria esgota, 
noutra multiplica. Por um lado o pensar padece sem um conceito, por 
outro o ser inteiro apaixona-se por um símbolo.  

Kierkegaard nao argumenta que a liberdade esteja no racional e 
na objetivação de um conceito que passa de abstrato a concreto: a 
liberdade ocorre por um salto do nada ao algo, e esse salto é paradoxal. 
Configurar a possibilidade de sentido é a dívida a ser paga, e 
exatamente onde a liberdade tornar-se relação de angústia, perigando 
na existência ambígüa. Nao diferente disso, o tédio, o enfado, isto é, 
nada mais que um inconsciente esgotamento de sentido, é em Vigilius 
Haufniensis justamente dito um estado vizinho do demoníaco: o 
sentido que não foi atribuído fada, pois, a delirar em si mesmo. A 
possibilidade, pois, é o mundo do sentido, e este ao mesmo tempo a 
seta e força da realização. 

Reconhecer a possibilidade – e, filosóficamente, seu peculiar 
estatuto ontológico, a forma especial e misteriosa do existir da 
possibilidade - é condiçao da convicção apropriadora de um autêntico 
atribuir sentido; e o sentido atribuido é fundamentalmente relativo ao 
próprio mistério ou algo indiretamente a partir dele. Só entao com a 
intencionalidade do sentido atribuído à existência, isto é, dos 
significados atribuidos a cada parâmetro seu, adquire o conhecer sua 
salvaçao, isto é, sua limitaçao é neutralizada na constante repetição e 
reapropriação intencionais do mistério da vida, representada em 
Cristo. 

Angústia, pois, é fundamentalmente o complexo estado indeciso e 
ambigüo intrínseco do querer conhecer; própria de quando nao há – 
ou sobretudo no aspecto e aparência de nunca poder haver - corajem 
nem certeza na atribuiçao do sentido geral, no atribuir-se enquanto 
espírito à vida: isto é, quando a interpretação – ou ainda melhor, a 
interpretabilidade - vacila e delira. 
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