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- Se contrapunha a noção hegeliana de que devemos alcançar a verdade mais 

universal de todas, porque cada indivíduo é único, vive em um tempo especifico e 

possui uma consciência que é apenas sua. Devemos então encontrar a verdade para 

nós mesmos.  

- A verdade é subjetiva e a única coisa que realmente importa é como vivemos nossa 

vida. Os problemas que devemos resolver em nossas vidas são aqueles de natureza 

estritamente individual.   

TRECHOS DO LIVRO “O MUNDO DE SOFIA” O ROMANCE DA FILOSOFIA  

- Também é preciso discernir a questão sobre a existência ou não de Deus da relação 

individual que se pode ter com essa mesma questão. Diante dessa dúvida cada 

pessoa fica completamente só, porque de questões de tamanha importância só 

podemos nos aproximar através da fé individual. As coisas que podemos descobrir por 

meio da razão são, segundo Kierkegaard, totalmente irrelevantes. 

— Melhor você explicar isso.  

— Oito mais quatro é igual a doze, Sofia. Podemos ter certeza disso. Esse é um 

exemplo das tais “verdades racionais” a que todos os filósofos depois de Descartes se 

referiram. Mas nós por acaso incluímos equações matemáticas nas preces que 

fazemos antes de dormir? São coisas sobre as quais nos poremos a pensar quando 

estivermos prestes a morrer? Não, tais verdades talvez sejam “objetivas” e 

“abrangentes”, mas por isso mesmo são absolutamente inúteis na existência de cada 

indivíduo. 

— E com relação à fé?  

— Você não tem como saber se uma pessoa a perdoou depois de você ter feito algo 

de mal a ela. Exatamente por isso essa é uma questão existencial para você. É uma 

questão relacionada à sua existência. Você também não tem como saber se outra 

pessoa gosta de você. Você pode acreditar ou talvez ter esperança de que isso seja 

verdade. Mas para você essas questões serão mais importantes do que o fato de que 

a soma dos ângulos de um triângulo sempre totaliza cento e oitenta graus. Da mesma 

forma ninguém fica pensando em coisas como a “lei da causalidade” ou “formas 

intuitivas” logo que dá o primeiro beijo.   

— Não, isso seria muita loucura.  

— A fé é importante em questões de natureza religiosa. Sobre isso Kierkegaard 

escreveu: “Pudesse eu objetivamente compreender a Deus, não iria crer, mas 

exatamente porque não posso é que preciso crer. E, se quiser me conservar nessa 

crença, devo constantemente tratar de me ater à incerteza objetiva, pois na incerteza 

objetiva estou sobre setenta mil braças d’água, e, no entanto, creio”. 

Pois fundamental não é saber se o cristianismo é verdadeiro, mas se é verdadeiro 



para mim.  

- temos uma opinião ou posição a respeito de alguma coisa, mas somos incapazes de 

defendê-la com a devida paixão.  

- Para Kierkegaard existiam três diferentes possibilidades para a existência. Ele utiliza 

a palavra “estágios” para designá-las: o estágio estético, o estágio ético e o estágio 

religioso. Quando recorre a essa designação, ele o faz para deixar claro que é possível 

viver nos dois patamares inferiores e subitamente ascender num salto para o estágio 

mais alto. Mas muitas pessoas vivem no mesmo estágio a vida inteira. 

— Aposto que já, já vem uma explicação. E estou ficando curiosa para saber em que 

estágio eu me encontro agora.  

— Quem vive no estágio estético vive o instante e sempre procura o prazer. O que é 

bom, o que é belo, plástico ou agradável. Visto assim, alguém que viva nessas 

condições está preso ao mundo dos sentidos. O esteta fica à mercê dos seus próprios 

prazeres e sensações. Tudo que o aborrece ou lhe “enche o saco”, como dizemos, é 

para ele negativo.  

— Ah, eu acho que conheço muito bem isso aí.  

— O romântico típico é também um típico esteta. Pois não estamos tratando apenas 

dos prazeres sensoriais. Alguém que tenha uma relação lúdica com a realidade, com 

a arte ou com a filosofia com que porventura trabalhe, vive num estágio estético. 

Mesmo diante da dor e do sofrimento pode-se sempre ter uma abordagem estética, 

ou “distanciada”. Para o esteta, a vaidade sempre assumirá o comando da situação . 

Alguém que viva num estágio estético pode rapidamente experimentar uma sensação 

de aflição ou um sentimento de vazio. Mas, se isso ocorrer, também haverá esperança. 

Segundo Kierkegaard a angústia é algo quase positivo. É a expressão de que esse 

alguém atravessa uma “situação existencial”. Assim ele, o esteta, poderá enfim dar 

aquele salto e ascender para um estágio superior. Mas esse salto ou acontece ou não. 

Não adianta se angustiar, estar prestes a dar esse salto e não dá-lo. Novamente 

falamos de uma situação que envolve escolhas. Ou isto ou aquilo. Só que ninguém 

mais poderá dar esse salto por você. É você somente quem deverá escolher por e 

para si. 

— É como quando alguém quer largar a bebida ou as drogas. 

— Talvez. Quando Kierkegaard descreve essa “instância decisória”, ele evoca o dizer 

de Sócrates: a fonte de todo conhecimento verdadeiro é o nosso interior. Da mesma 

forma as escolhas que permitem ao homem saltar do estágio estético ou ético para o 

estágio religioso devem vir do seu íntimo. Ibsen também retrata isso em Peer Gynt. 

Outra descrição magistral de como as escolhas existenciais brotam no interior do ser 

humano, em meio a dúvidas e carências, nos dá o escritor russo Dostoiévski no seu 

grande romance sobre Raskolnikov.  

— Na melhor das hipóteses as pessoas podem escolher outra condição de vida. 

— E assim talvez passem a viver no estágio ético. Esse estágio é marcado pela 

seriedade e pelas escolhas consistentes, feitas segundo avaliações morais. Essa 

condição lembra um pouco a ética do dever de Kant. Procuramos viver segundo a lei 

moral. Como Kant, Kierkegaard dirige sua atenção para o temperamento humano. O 

essencial não é, necessariamente, aquilo que se considera certo ou errado. O 

essencial são as escolhas que se fazem em relação àquilo que é “certo ou errado”. Os 

estetas, por exemplo, só se ocupam do que é “divertido ou entediante”. 

— Mas não corremos o risco de nos tornarmos sérios demais se vivermos desse 

modo? 

— Claro. Segundo Kierkegaard o estágio ético não é de forma alguma tranquilizador. 

Mesmo o homem mais sério eventualmente se cansará de tanto zelo e dedicação. 

Muitas pessoas podem ter essa reação de fadiga quando envelhecem. Alguns podem 



retornar à vida lúdica do estágio estético. Mas alguns dão um novo salto para o estágio 

religioso. Eles ousam dar o salto rumo às “setenta mil braças d’águas” da fé. Escolhem 

a fé em vez do prazer sensorial e do dever ético. E, mesmo que, na expressão de 

Kierkegaard, seja “terrível estar à mercê das mãos vivas de Deus”, é aí que os homens 

encontram a verdadeira consolação.  

— O cristianismo, portanto. 

Após a leitura do trecho, escreva os três estágios que podem nos levar a uma 

vida feliz, segundo Kierkegaard, e complemente com uma reflexão sua sobre 

como devemos levar a vida para sermos realmente felizes.   

Favor enviar o texto no meu e-mail: lucas_p_arruda@hotmail.com 
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