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O Discurso de Ocasião de S. Kierkegaard é tudo menos um texto evidente, a 

começar pelo facto de ser um Discurso Edificante, até à própria temática que aborda. 

Nesta investigação procuraremos dar conta dos principais pontos da análise do Bem 

presente, de modo a mostrar como é que, por um lado, a vida humana tem, à partida, a 

forma de uma contradição que tende para a resolução de uma tarefa através da 

constituíção de uma identidade, e por outro, de que forma está essa tarefa ligada à 

noção de Bem, Uno e Verdade, o que nos levará a uma breve análise de uma nova 

interpretação dos transcendentais da tradição, referindo-nos, por fim, ao carácter 

edificante pretendido pelo texto. 

 

The Occasional Discourse by S. Kierkegaard is everything but an obvious 

text, starting by the fact of being an Upbuilding Discourse, until the very subject it 

addresses. In this investigation we will seek to note the main points of the analysis of 

the Good present, in order to show how, on one hand, human life as, from the 

beginning, the form of a contradiction that tends to a resolution of a task through the 

constitution of an identity, and on the other hand, how is that task connected to the 

notion of Good, One and Truth, what will take us to a brief analysis of a new 

interpretation of the transcendentals from tradition, referring, at last, to the upbuilding 

character intended by the text. 
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Introdução: 

 

 “What kind of life is yours; do you will one thing in truth?”
12

 

 

 O Discurso de Ocasião de S. Kierkegaard não é um discurso inteiramente 

claro. Tem, em primeiro lugar, uma forma flutuante e confusa. Começa e termina com 

uma oração, introduz-se com uma análise ainda longa da confissão e da relação que 

daí surge com o indivíduo, mas é na verdade um discurso sobre o Bem e sobre querer 

o Bem verdadeiramente, constituído por três partes, a terceira das quais tem quase a 

forma de um manifesto para o sujeito. Em segundo lugar, não pretende ser um 

discurso teológico, muito embora a presença de Deus seja evidente da primeira à 

última linha. Além disso, procura defender uma premissa que não nos surge nada 

claramente – que o Bem é a única coisa que pode e deve ser desejada e é uma única 

coisa. Por fim, como se todas estas questões não bastassem para o tornar um texto 

problemático, pretende assumidamente ser um texto edificante, sobre a forma de um 

discurso, o que é, à partida, um mistério relativamente ao seu significado. Posto isto, 

procuraremos entrar dentro do texto, numa tentativa de aproximação ao seu conteúdo 

a partir de uma análise dessa premissa central que o percorre. Procuraremos tentar 

deixar claro, na medida do possível, o que está realmente em causa nessa premissa e 

que consequências daí advêm. Não obstante, dadas as circunstâncias deste trabalho, a 

nossa análise não poderá ser demorada o suficiente para dar conta de todos os pontos 

para uma total compreensão desse problema, nem tão pouco demorar-se atentamente 

em cada um deles, tentando apenas dar conta dos fundamentais para que se possa ter 

um primeiro contacto com o texto. Isto é, procuraremos através de uma análise formal 

deste primeiro ponto, que surge logo na segunda página, trazer alguma luz para o 

ponto de partida deste texto, quer dizer, tornar o texto um pouco mais compreensível 

no seus pontos fundamentais, para que a partir dessa explicação, se pudesse encetar 

uma investigação mais atenta dos problemas. Trata-se no fundo, de uma espécie de 

introdução de um dos problemas em causa no Discurso de Ocasisão.  

                                                           

1
 A maioria das citações deste trabalho serão feitas a partir de edições inglesas.  

2
 S.KIERKEGAARD, Upbuilding Discourses in Various Spirits, Princeton University Press, Princeton, 

1993, part I, p. 124. 
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  A nossa investigação será constituída por duas partes. Na primeira, 

tentaremos dar conta do universo que Kierkegaard traz para este texto, tentando 

deixar claro quais os pressupostos implícitos. Para tal, tentaremos explorar questões 

ligadas à interpretação do mundo pelo Homem, à apresentação da vida como um 

mistério que tem de ser resolvido, levantar também a noção de desespero e de 

inquietação, para concluir com uma breve análise da decisão. Na segunda parte, 

prendendo-nos mais perto ao texto, tentaremos a partir dele e com os esclarecimentos 

anteriormente levantados, começar uma investida no próprio texto, explorando a 

questão do Bem como Unidade, num esclarecimento dessa premissa que já citámos, 

para o apresentar como a solução única para os problemas levantados na primeira 

parte, referindo para isso uma breve explicação do conceito do mundo e da sua 

inerente multiplicidade, através de conceitos como eterno e temporal, duplicidade e 

categoria existêncial. Por fim, terminaremos com uma referência à importância da 

Verdade para esta questão, no que deixará claro em que medida está presente no texto 

Um Discurso de Ocasião uma reinterpretação da tradição que dá origem a uma versão 

existencial dos transcendentais.  

 Uma ressalva é necessária fazer à partida, antes de iniciarmos a análise. É que  

as primeiras palavras de Kierkegaard neste seu texto sobre o Bem são: “Father in 

heaven! What is a human being without you!”
3
 Uma oração! O que se mostrará ser um 

problema da humanidade enquanto tal, perde, na primeira linha, esse carácter de 

universal. Mais, a meio da primeira página levanta Kierkegaard o termo pecado. Ora, 

o problema está em que o texto tem claramente um cariz religioso, na medida em que 

a solução e a própria análise têm um cariz religioso. Não obstante, o problema diz 

respeito ao Homem enquanto tal e a resposta, como veremos, tem também uma 

pretensão de universalidade. Neste sentido, a ressalva que fazemos a priori é que 

apesar de procurarmos manter-nos fiéis ao texto na sua complexidade e investigação, 

optámos à partida por nos afastarmos de qualquer interpretação que pudesse ser 

considerada apenas do campo religioso, isto é, procuraremos conduzir a nossa 

investigação apenas na medida em que diz respeito ao homem enquanto tal, deixando 

na escuridão a pertinência e a importância de toda a questão teológica aqui levantada. 

Assim, é conscientemente que nos mantemos afastados de alguma da complexidade 

                                                           

3
 S.KIERKEGAARD, Upbuilding Discourses in Various Spirits, Princeton University Press, Princeton, 

1993, part I, p. 7. 
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dos temas que Kierkegaard levanta, para apenas nos centrarmos no que diz respeito ao 

Bem enquanto tal, isto é, ao Bem enquanto que o Homem por ser Homem se relaciona 

com ele, deixando de fora uma posterior análise da relação desse conceito a Deus e da 

forma como o relacionamento ao Bem tem ou não um carácter religioso. Deste modo, 

deixamos de fora temas tão fundamentais para a compreensão do texto na totalidade 

como o tema que dá título a toda a introdução.  

 Por fim, antes de iniciarmos realmente a nossa investigação, é importante dar 

conta, ainda que de uma forma limitada, do que está em causa na noção de discurso 

edificante. É claro que não podemos de maneira nenhuma indicar tudo o que está em 

causa nessa noção. Essa exploração bastaria por si para um trabalho desta dimensão. 

Importa-nos somente salientar qual o obectivo de um discurso edificante, deixando de 

lado uma análise de como se inserem na obra geral do autor, do estilo ou até da forma. 

O primeiro ponto a salientar passa pela distinção entre Discurso Cristão e 

Discurso Edificante. Numa primeira leitura, parece haver claramente uma mesma 

temática, uma vez que também os Discursos Edificantes falam de algum modo do 

Cristianismo. O ponto está na forma desse falar. Se por um lado os Discursos Cristãos 

falam do Cristianismo dentro do Cristianismo, e com isto queremos dizer a partir de 

um ponto de vista que dá conta de todas as determinações e alterações categorias nele 

implicadas, por outro os Discursos Edificantes falam do ponto de vista do universal 

humano , ou seja, do ponto de vista do homem comum. Ao contrário dos primeiros, 

estes não revelam a presença das determinações específicas ao Cristianismo, 

mantendo-se dentro do regime de sentido próprio ao homem comum. Neste sentido, 

muito embora versem sobre a mesma temática, há uma diferença completa na forma 

desse falar. Os Discursos Edificantes pretendem partir do ponto de vista comum, pelo 

que tratam do Cristianismo na medida em que diz respeito ao homem comum, 

dependendo aparentemente apenas da reflexão, sendo portanto abstractos e formais, 

dado que não podem dar conta do que está realmente em causa existencialmente, se 

assim se pode dizer, no Cristanismo. Estão assim como que à distância dele, pois não 

partem da visão específica que o Cristianismo impôe.
4
  

Em segundo lugar, o termo edificante diz respeito a uma noção de 

modificação categorial de todo em todo, ou seja, não se trata de algo que pretende a 

                                                           

4
 A respeito deste ponto e de toda a análise de Discurso Edificante confronte-se o Posfácio à tradução 

portuguesa do discurso Adquirir a Sua Alma na Paciência, de S. Kierkegaard, Assírio e Alvim, Lisboa, 

2007. 
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mudança de um aspecto determinado da vida, que o sujeito pode compreender tal 

como concebe a vida neste momento, como seria, por exemplo, deixar de fumar 

porque faz mal à saúde e o sujeito pretende manter a saúde, mas antes de uma 

alteração da própria forma como concebe a vida, isto é, a noção de edificante implica 

um contacto a partir de uma outra forma categorial que implica, através da própria 

forma da comunicação do texto, que o sujeito se coloque em tal ponto, que passe ele 

próprio a residir numa outra categoria existêncial, quer dizer, a sua existência passa a 

surgir na sua totalidade, de fio a pavio, sobre outro aspecto. Neste sentido, o termo 

edificante diz respeito a algo bastante complexo, mas que tem no seu âmago a 

intenção de provocar no leitor ou no ouvinte uma alteração do próprio sistema 

categorial que conduz a sua vida. Trata-se de algo que poderia ser entendido como 

uma alteração do edifício da vida, que deixa de estar posicionado de determinado 

modo, para passar a outro, apresentando a vida de outra forma. 

 Em suma, importa notar estes dois pontos fundamentais, muito debilmente 

apresentados, e que se prendem à compreensão de que um Discurso Edificante é um 

discurso de algum modo Cristão, mas que fala à distância, uma vez que não fala a 

partir do seu regime de sentido, sem denunciar concretamente as suas consequências, 

e por outro, que um Discurso Edificante pretende dar origem a uma alteração do 

sistema categorial que domina a vida do leitor, para de um modo completamente 

distinto, edificar a totalidade da sua vida, noutro regime. Ambas as considerações 

serão fundamentais para a compreensão de determinados pontos que adiante se 

apresentarão na nossa investigação, a começar pelo facto de o Discurso não ser 

teológico, mas ter ainda assim algo de cristão, para terminar na compreensão do que 

está, de facto, em causa na vida humana é uma alteração categorial para a categoria 

única do Bem e que isso passa, não por uma compreensão formal do problema, mas 

por uma execução existêncial que começa na própria leitura do Discurso.  
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Primeira parte – querer uma só coisa. 

 

“Indeed, in a certain sense nothing else can be discussed as briefly, that is, if it is 

really discussed well, as the good can, because without conditions and without 

circumlocutions, without introductory remarks and without compromises, the good is 

unconditionally the one and only thing that a person may will and shall will, and is 

only one thing.”
5
 

 

Querer uma só coisa. Com estas palavras começa o primeiro capítulo da obra. 

Querer uma só coisa, e imediatamente o próprio autor se levanta em objecção. Antes 

mesmo de se iniciar a investida no estudo deste desejo, desta premissa, o impulso é 

contrário, há um choque, que nos incita a desistir. Pois parece que querer uma só coisa 

é em tudo, se não uma missão impossível para um homem, algo de indesejável. 

Querer uma só coisa não é uma coisa que queiramos naturalmente. Contudo, 

Kierkegaard insiste. Querer uma só coisa – esse é o ponto.  

  

Kierkegaard não enfrenta este problema directamente, determinando de forma 

clara porque é que o que há a fazer é querer uma só coisa. Pelo contrário, o autor, num 

salto subtil, apresenta esta premissa, sem a justificar, para a questionar apenas como 

modo de passagem para o ponto que é o de o Bem ser a única coisa que se pode 

querer unicamente. Assim, somos levados na retórica kierkegaardiana para um ponto 

da análise mais adiantado e complexo, sem que haja uma demora atenta em todos os 

momentos da argumentação. Não obstante, a análise do autor é bastante forte e sólida, 

de tal modo, que não há a noção de um salto, mas apenas uma espécie de avanço 

rápido para um ponto de onde se possa avistar todo o problema. Não obstante isto 

pode resultar numa incompreensão do que está em causa, supondo nós, que há uma 

fragilidade no estudo. Para que tal não aconteça e possamos acompanhar com a 

máxima segurança o que o autor nos apresenta, começaremos esta análise pelo 

universo implícito que Kierkegaard traz para esta argumentação, universo esse que se 

revelará como o motor de arranque que o leva ao referido salto. 

 

                                                           

5
 S.KIERKEGAARD, Upbuilding Discourses in Various Spirits, Princeton University Press, Princeton, 

1993, part I, p. 25 
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 Na introdução da obra, Kierkegaard apresenta o ser humano como assistido 

por dois fieis conselheiros, um que o incita para a frente, em direcção ao Bem, e outro 

que o incita de trás, para longe do mal. Com isto, subtilmente, é induzida uma 

perspectiva onde o ser humano percorre um caminho, ou aliás, deve percorrer, de tal 

forma que o que é suposto é seguir esse ditoso guia que encaminha em direcção ao 

Bem, enquanto que é amparado por esse atento conselheiro, que alerta sempre que o 

caminho é errado. É muito importante atentar nesta imagem que Kierkegaard introduz 

antes sequer de se dirigir directamente ao tema que pretende tratar. A imagem de que 

há um caminho para o Bem, ao qual somos sempre e constantemente incitados, e que 

qualquer passo em falso, em direcção ao mal, qualquer passo que se afaste deste único 

caminho que leva ao que é por Natureza suposto ao Homem, é imediatamente notado 

e chamado à atenção por esse guia fundamental que nos olha de trás. Ora, o que 

Kierkegaard está a fazer aqui é, através de uma imagem alegórica, de um assunto que 

não parece ser o fundamental, mas antes uma espécie de discorrer de pensamento 

sobre como o Homem é e como se desenrola a sua existência, e relembro, mesmo 

antes de se iniciar a investigação que aqui importa, a predispor o leitor à consideração 

de que há um modo de ser próprio ao Homem, que depois, vem a ser considerado 

como necessariamente apenas um. Neste sentido, quando o autor inicia por fim a sua 

exposição do tema que lhe interessa, a saber, querer apenas uma coisa, e salta 

imediatamente para a análise do Bem como essa única coisa a ser desejada, esse 

lançamento está já preparado anteriormente. Preparado, aliás, com termos tão fortes 

como Bem e arrependimento. O primeiro passo do nosso trabalho, será pois, procurar 

recuar até aos pressupostos que suscitam este lançamento, para que não subsistam 

dúvidas quanto ao que está em causa na tese do autor. Assim, começaremos por 

explorar este conceito figurativo de caminho na vida do homem.  

“Nasce nu o homem e nada traz consigo para o mundo e, quer as condições 

para a sua vida estejam dadas como figuras amigáveis que tudo têm à disposição 

quer ele tenha penosamente de as descobrir por si – qualquer homem tem, no entanto, 

de um modo ou de outro, de adquirir as condições para a sua vida.”
6
   

 O homem tem em si um motor permanente que o empurra na existência na 

procura da majoração de si. A todo o momento, o ser humano está numa relação de 

tensão tal, que está como que lançado para frente num projecto de melhoria constante 

                                                           

6
 S. KIERKEGAARD, Adquirir a sua Alma na Paciência, Assírio e Alvim, Lisboa, 2007, p.11. 
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de si. A forma como compreendemos e orientamos toda a nossa vida está determinada 

por esta premissa fundamental do majorar-se, ao ponto de toda a significação da 

minha vida estar dependente dessa ulterior melhoria. O ser humano está lançado num 

comércio permanente de possibilidades sempre na procura da melhoria de si. É isto 

que nos move a cada momento, é isto que nos faz decidir – qual destas possibilidades 

me será melhor. Neste sentido, a condição do ser humano é precisamente esta do 

cálculo do comércio das possibilidades na tentativa de perceber quais delas trarão 

vantagens e quais trarão desvantagens. A cada momento o ser humano tem com a vida 

e com as possibilidades uma relação de aquisição, isto é, de apropriação de coisas que 

fomentem essa majoração de si, quer seja o dinheiro, quer seja o respeito, a dignidade, 

o amor, etc. Todavia, apesar desta curiosa estrutura de encaminhamento para 

possibilidades futuras, o ser humano considera que a sua vida, enquanto ser humano, 

está à partida dada. Quer isto dizer que quando o ser humano batalha diariamente pela 

procura da possibilidade que lhe trará maior gratificação na demanda pela majoração 

de si e tenta fugir de toda a possibilidade que implique uma perda, fá-lo de tal modo 

que compreende que à partida está completo na sua identidade, e que na verdade, o 

que há a fazer é melhorar as condições existenciais dessa identidade completa. Na 

verdade, muito embora este imperativo de majoração de si, de aquisição, seja inerente 

a qualquer homem, tendemos a achar que não é vinculado a uma determinação 

específica, ou seja, somos de facto movidos por este motor, que ao mesmo tempo 

descodifica a existência, mas sem nunca nos sentirmos presos a esta ou aquela 

determinação. Pelo contrário, o que há é um motor que nos empurra para a majoração 

e para longe da perda, mas apenas enquanto sentido e não para uma determinação em 

particular. O que há é esta relação de tensão e mais nada. Neste sentido, parece que 

qualquer determinação que implique majoração vale, independentemente do rumo a 

que leve, de tal forma, que a todo o momento o ser humano tem apenas de procurar 

majorar as condições da sua vida, sem que esteja em causa um caminho particular. A 

vida, enquanto todo, não parece estar em causa. Tendemos a considerar que a vida 

tem, apesar do que foi dito, uma estrutura fechada, completa, na medida em que é 

algo dado enquanto todo e o que há a fazer constitui-se sobre esta vida completa. O 

ser humano joga-se num plano já terminado e completo, apenas preocupado com a 

melhoria das condições da sua vida dentro desse plano já fechado. O que há a fazer é 

melhorar a vida que está dada. O que acontece é que tendemos a considerar que as 

condições da nossa existência estão dadas, tal como estão dadas as condições da 
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existência de um animal. Quando um cão nasce, nesse mesmo instante em que 

começa a respirar, todas as possibilidades da sua existência estão dadas. Ele come 

como um cão, “comunica” como um cão, tem o medo que os cães têm e, embora 

possa ser ensinado a fazer determinadas coisas, que coisas são essas estão já dadas à 

partida. Sabemos que podemos ensinar um cão a sentar-se ao nosso comando, mas 

não o podemos ensinar a resolver equações integrais. Isso está dado à partida, aliás, há 

livros que determinam que coisas se podem ensinar a um cão. Tal acontece, porque 

quando nasce, o cão tem já dadas e claras todas as determinações da sua natureza. O 

cão tem uma natureza, que determina todas as possibilidades da sua vida e embora 

possamos supor que um cão pode ter uma “personalidade” mais afável ou mais 

agressiva, mesmo essa variação está consagrada nessa predisposição natural, o que se 

torna ainda mais claro, se pensarmos que mesmo essas determinações variáveis, que 

tendemos a achar serem da “personalidade” individual de cada cão, são variáveis 

dentro de uma raça, ao ponto de podermos dizer que raças são afáveis e que raças são 

agressivas. Por outro lado, com o ser humano não é assim. O que acontece com o ser 

humano é que a sua natureza é mais complexa. Por um lado, é evidente que de certo 

modo, também as condições da sua existência estão dadas à partida. No momento do 

nascimento, já sabemos que a criança não poderá voar, terá uma expressão máxima de 

velocidade, comerá certas coisas e outras não, etc. De certo modo, também nos 

humanos há uma configuração a priori de natureza, ou seja, há uma série de 

determinações fixas que o conduzem sempre a um resultado. Todavia, e este é o ponto 

fundamental, é que o ser humano tem na sua determinação de natureza, ou seja, neste 

conjunto de actos orientados a um único efeito, uma abertura, isto é, a sua natureza 

compreende em si espaço para a liberdade, o que parece ser uma contradição. O ser 

humano é precisamente caracterizado por a sua natureza conter aparentemente em si 

uma abertura difusa quanto ao que ele pode ser. Neste sentido, a natureza própria do 

ser humano caracteriza-se por ser uma relação de “por adquirir”. Quer isto dizer, o ser 

humano tem ainda de adquirir o que corresponda a esse fim próprio da sua existência. 

O que acontece é que a estrutura do Homem é tal, que há uma espécie de desajuste a 

priori com o que lhe é próprio. O sujeito está aquém do que lhe é próprio, de tal 

modo, que tem de adquirir as condições para ser o que é. A sua natureza está então, 

em certo sentido, por dar. O ser humano tem este carácter de aquém do si, de por 

adquirir, isto é, uma natureza em forma de abertura para algo. A natureza do homem é 

à partida a de adquirir as condições para a sua vida, o que é o mesmo que dizer que a 
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natureza do homem está em tensão para uma outra situação que não está dada de raiz, 

ou mais correctamente, o ser humano nasce em tensão para o que lhe é próprio. A 

natureza do homem tem a forma de tensão para a sua natureza, como se à partida, não 

fosse claro o que é que lhe é próprio, mas isto ainda tem de ser descoberto.  O ser 

humano tem, tal como os animais, uma estrutura definida à partida que o orienta e 

enquadra, mas, aparentemente ao contrário dos animais, essa estrutura tende para um 

desenvolvimento posterior, ou seja, não estão dadas à partida todas as possibilidades e 

determinações que correspondem ao que é ser um Homem, pelo que o sujeito tem 

sempre de adquirir o que lhe é próprio. É neste sentido que há uma abertura na 

natureza do homem, que surge como que silenciosa, remetendo sempre para uma 

situação a que apela sem determinar. Não quer isto dizer que o Homem não tenha uma 

natureza, mas antes que a sua natureza tem também ela uma peculiar estrutura que, 

não como os animais, se caracteriza por um lançamento num outro sentido que não 

está claro à partida.  

É para esta estrutura complexa que Kierkegaard está a apelar, dizendo-nos que 

o que tem de ser adquirido em primeiro lugar é a própria possibilidade da existência 

humana. Quando nasce o ser humano precisa ainda de adquirir as condições para 

poder ser aquilo que é, ou seja, o ser humano nasce aquém daquilo que é, da sua 

própria condição. Kierkegaard está então a dizer, que a existência humana não só tem 

esta peculiar forma de tensão à majoração de si, mas também esta forma de 

incompletude à partida, que faz com que, na verdade, a tensão para a majoração de si, 

seja também uma tensão para a aquisição de si. O homem tem na sua vida um 

objectivo claro, o de se tornar um homem. Kierkegaard está a dizer que o ser humano 

nasce num plano onde a sua vida ainda não se pode concretizar, de tal modo, que ele 

ainda não é um ser humano, mas um peculiar ente que nasce numa condição que passa 

pela necessidade de aquisição da própria condição para ser o que é. Assim, desenha-se 

imediatamente uma determinação evidente para o que há a fazer para este ser, a saber, 

o de se tornar aquilo que é. O homem tem pois esta estranhíssima estrutura, muito 

diferente dos animais, que é a de não ter à partida natureza, ou mais correctamente, a 

da sua natureza ser em tensão para a aquisição de algo. Quer isto dizer, que o ser 

humano tem na vida uma tarefa muito clara que é a de se tornar um homem. Neste 

sentido, a sua existência é totalmente diferente da dos animais, que está à partida dada 

e completa, e que tem apenas de se desenrolar de acordo com possibilidades já dadas 

à partida, mas antes uma natureza muito diferente que passa pela total ausência de 



 10 

sentido da sua existência enquanto tal, ou seja, precisamente a falta das condições do 

que lhe é próprio, e uma tensão para a aquisição do que lhe é próprio. Isto é, o que é 

próprio da condição de ser humano é a tensão para se ser outra coisa, ou aliás, quando 

nasce, o homem ainda não é um homem, mas apenas a tensão e a possibilidade aberta 

para se tornar num homem, e isto é o que lhe é próprio à nascença, tender para outro. 

Por isto, o ser humano é muito diferente dos animais, pois uma vez vivo, vindo à 

existência, a sua natureza ainda não lhe está dada, no mesmo sentido que está dada a 

dos animais, mas tem de a adquirir para assim poder realmente nascer enquanto 

homem. Por outras palavras, o que está a ser dito é que a existência humana tem à 

partida a forma de uma pergunta, a saber, em que é que deve ser aplicada a vida, o 

que há a fazer? Enquanto que para os animais esta resposta é clara, ou aliás, não se 

faz, uma vez que está dado à partida o que há a fazer e a vida é apenas um mero 

discorrer disso, de tal forma que apenas se tem de adquirir as condições para manter 

essa vida, para o ser humano há ainda que desvendar o que há a fazer. O homem tem 

de descobrir, tem de adquirir a compreensão do que lhe é próprio. Tem de adquirir as 

condições meramente para poder começar a viver enquanto ser humano. Ao nascer o 

homem é imediatamente interpelado por uma mão que o agarra e que o impede de 

viver antes de poder responder em que se deve aplicar a sua vida. Antes dessa 

resposta, antes do ser humano poder tomar posse do que lhe é próprio, não nascerá 

para o que é ser um humano e estará sempre arredado de si mesmo. 

 O ponto fundamental a reter é que há então no ser humano uma relação 

permanente ao sentido da sua vida, mas não de tal forma que o homem se sinta um 

falhado ou que está a errar no que lhe é devido, mas antes sob a forma de um silêncio 

na procura de resposta, isto é, o homem tem sempre em relação a si uma pergunta a 

fazer que constantemente não lhe é respondida, de tal modo, que o que ele sente é a 

tensão para ser algo que ele não sabe o que é. Neste sentido, a sua existência tem uma 

dupla tensão: a de se tornar o que é próprio ao ser humano, a de nascer para a 

humanidade e a de saber o que é isso, como é que isso se faz. Esta é a tarefa do 

homem, segundo Kierkegaard. Portanto, à partida, a condição do ser humano é a de 

inquietação, por a todo o momento ser interrogado quanto ao sentido da sua vida, a 

cada momento ser pressionado na busca de uma direcção e nunca obter uma resposta. 

Caminha assim à toa, não podendo parar de procurar o caminho da sua vida, na 

própria vida. A tarefa do ser humano caracteriza-se por um estar lançado no meio da 

vida sem saber viver, sempre procurando essa propriedade do si, que não lhe dá 
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notificação sobre o seu paradeiro. É importante salientar a duplicidade desta questão, 

pois não só há uma tensão para se fazer algo, para uma tarefa, mas também para a 

compreensão dessa tarefa, ou seja, a tarefa de compreender como executar a tarefa. É 

que precisamente por haver esta duplicidade é que há uma espécie de incompreensão 

da existência como tarefa. Uma vez que há por um lado um quesito de satisfação do 

sentido da tarefa, do que há a fazer, e por outro a própria concretização dela, abre-se o 

espaço para uma confusão dos termos.  

A existência humana tem então a forma de um quesito por uma resposta, por 

um sentido que descodifique a existência. De raiz o ser humano, por ser um ser 

humano, está na tensão para uma resposta que lhe justifique a sua própria existência, 

que a resolva enquanto enigma. Precisa encontrar um sistema de sentido que lhe 

resolva a totalidade da vida e lhe dê uma resposta para o problema que ele mesmo é. 

Há uma carência por esse sistema de sentido que responda pela vida, que a ordene em 

todas as suas determinações. Ou seja, a vida humana tem a forma de uma falta de 

sistema categorial que a organize e dê sentido, nos termos que já apresentámos. Não 

obstante, pelo menos desde o momento em que nasce a consciência do eu, o ser 

humano tem já em vigor um sistema de sentido que pretende descodificar a vida. Pelo 

que já analisámos e pelo que veremos ainda adiante, não é possível haver um contacto 

com o que quer que seja da existência sem que isso esteja já consagrado em 

determinado regime de sentido que o enquadra e o faz aparecer. Não existe nunca um 

contacto puro com qualquer coisa, mas antes há um aparecimento das coisas sempre 

dentro do que é já um sistema de sentido que pretende dar sentido à vida. Parece então 

haver uma contradição, uma vez que a existência humana tem a forma de um pedido 

por um sistema de sentido e ao mesmo tempo, não poder dar-se um acontecimento de 

lucidez sem um sistema de sentido que o suporte. Contudo, o problema não a é 

existência ou não desse sistema de descodificação, mas a sua viabilidade. Quer dizer, 

o ponto não está na ausência de categorias que organizem a vida e a apresentem em 

determinados moldes. O ponto é a viabilidade desses critérios. Ou seja, há de facto 

sempre e de partida um sistema categorial que organiza e apresenta a existência, mas 

este, na quase total maioria das vezes, não dá conta nem serve para responder à 

própria pergunta da existência, servindo apenas para a disfarçar. O que acontece é que 

quando o sujeito vem à existência, imprime-se um sistema de sentido que o faz ter 

contacto com o mundo, mas esse sistema não responde à pergunta pela identidade, 

mantendo-a, com a mera alteração de a esconder sobre a sua pretensão de 
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descodificação da vida. Dá-se portanto uma ocultação do problema, que persiste, com 

a mesma magnitude, sobre um manto de pretensão de resposta que mais não faz do 

que esse próprio ocultamento. O problema torna-se por isso mais complexo, pois não 

se trata apenas da sua resolução, mas do próprio reconhecimento desse problema e de 

como o sistema de sentido em vigor não satisfaz os requesitos da existência 

significativa. Por exemplo, quando um jovem estuda 20 anos sobre a pretensão de que 

é isso que há a fazer, o que acontece é que há uma ocupação e ordenamento da vida 

segundo um sentido determinado, que aparemente justifica toda a existência, e não 

uma real resolução do problema, o que se torna evidente quando o estudo termina ou 

quando é impossibilitado. Estamos assim a chamar a atenção para esta peculiar 

duplicidade da questão, que se por um lado, tem a forma de ser sempre de raiz um 

problema que precisa de resposta, por outro, tem a forma de estar sempre de raiz 

resolvido, ainda que apenas pretensa e incapazmente. O que torna toda a questão mais 

perigosa, pois implica que o sujeito está abstraído da verdadeira realidade, supondo 

que o seu caso não se adequa, visto que ele sabe perfeitamente o que há a fazer na 

vida. Para além disso, chamamos também a atenção para essa relação que existe entre 

o sistema de sentido e a crise existêncial. O que foi muito levemente indicado é que o 

momento de percepção de que um sistema de sentido não serve é o momento de crise, 

onde esse sistema é levado a um limite a que não resiste, fracassando. Isto é, há 

momentos onde o sistema de sentido em vigor é posto à prova mostrando-se incapaz 

de resistir. Quando julgo que percebo claramente o que há a fazer na vida e sem aviso 

o amor morre, o que se dá é um total colapso desse sistema de sentido que não dá 

conta dessa situação. Ora, um sistema de sentido que pretende descodificar a 

totalidade das possibilidades da vida, não pode fracassar em determinadas 

possibilidades, o que nos revela um dos requesitos da pergunta existêncial: trata-se do 

reconhecimento do que é que serve como resposta a todas as possibilidades 

existênciais, que as organize em todas as suas dimensões.  

 A vida humana tem necessariamente a forma de uma tarefa, não apenas no 

sentido de haver coisas a fazer, mas no sentido de que tem essencialmente o modo de 

ser uma tarefa pela aquisição do si. Pelo mesmo motivo, quando o homem nasce, a 

sua existência ainda não tem significação em si mesma, sendo apenas uma mero 

exemplar do que seja um ser humano em geral, isto é, ao nascer o homem é apenas 

um exemplo do que é a espécie humana. O seu eu, o seu valor enquanto indivíduo está 

ainda por determinar, pois o sujeito ainda não nasceu para a humanidade. O que há na 
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verdade é um ser incompleto que está, à partida, em tensão para a aquisição da sua 

própria natureza, de tal modo, que o ser humano tem por defeito uma entidade em 

falta, incompleta, que se define por esta falta de identidade. O que é próprio do ser 

humano é estar em falta, estar aquém da condição de ser um homem. Por isso, a sua 

existência traduz-se nesta luta pela aquisição da sua própria identidade. Neste sentido, 

a tarefa do ser humano pode traduzir-se pela tarefa de aquisição de identidade. O 

sujeito tem de nascer para si, tem de descodificar o significado da sua vida, da sua 

natureza para poder a partir desse momento existir como homem. Assim, neste 

primeiro momento de análise, é importante reter estes dois aspectos fundamentais: 

primeiro, que a existência tem a forma de uma tarefa dupla, a de adquirir as condições 

para a sua vida, para se poder chamar homem e a de perceber como adquirir essas 

condições, e segundo, que neste sentido, por o ser humano ser um ser que está à 

partida aquém do que é ser um homem, então esta tarefa traduz-se também numa 

procura de identidade, na procura do nascimento do eu enquanto homem e não apenas 

como uma criatura sem sentido e sem natureza, que se limita a estar na existência sem 

significado, possibilidade aliás, que traduz o falhanço da execução própria do que é 

ser humano. 

Mas a que é que se deve esta estrutura? Porque é que está o homem arredado 

da sua própria natureza? E não poderia acontecer que o ser humano tivesse esta 

estrutura e isso ser-lhe indiferente? Não poderia haver da mesma maneira uma tensão 

para a aquisição do si e pela resposta disso, mas de tal modo que isso fosse totalmente 

indiferente quanto ao seu resultado, de tal forma que o sucesso na resposta ou o 

fracasso fosse igual? Porque é que a relação ao vazio da resposta traz ao homem 

intranquilidade? Porque é que o facto do homem estar aquém do que lhe é próprio, 

afecta o sujeito? Porque o homem é na verdade uma relação a si.  

“A human being is spirit. But what is spirit? Spirit is the self. But what is the 

self? The self is a relation that relates itself to itself or is the relation’s relating itself 

to itself in the relation; the self is not the relation but is the relation’s relating itself to 

itself. A human being is a synthesis of infinite and finite, of temporal and the eternal, 

of freedom and necessity, in short, a synthesis. A synthesis is a relation between two. 

Considered in this way, a human being is still not a self.” 
7
 Há neste pequeno excerto 

                                                           

7
 S. KIERKEGAARD, The Sickness unto Death, Princeton University Press, New Jersey, 1983, Part 

One, p. 13. 
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material suficiente para uma longa excursão na obra de Kierkegaard. Não obstante, 

interessa-nos apenas salientar alguns pontos fundamentais e que dizem respeito a esse 

carácter de relação a uma relação. O ser humano tem, para Kierkegaard, duas 

características muito peculiares. Em primeiro lugar, caracteriza-se por ser uma síntese 

entre dois opostos – corpo e alma, imediatez e idealidade, finito e infinito – de onde 

resulta uma enorme complexidade estrutural. É importante procurar esclarecer um 

pouco esta dualidade, ainda que de uma forma muito escassa. O que imediatamente se 

nota se pensarmos um pouco sobre como o ser humano vive a sua vida é que há algo 

mais do que a mera factualidade. Na verdade, a relação que o Homem tem com a sua 

vida é debilmente pautada pela pura facticidade. O que acontece é que há uma 

constante interpretação da vida por parte do ser humano e é apenas como o resultado 

dessa interpretação que o sujeito tem noção do mundo. Ou seja, ao contrário do que se 

espera, o sujeito só tem um relato do mundo e da realidade num momento posterior à 

interpretação que o próprio faz da situação. Tal torna-se claro, se pensarmos, por 

exemplo, na forma como vemos um martelo. Nunca temos um momento onde o 

martelo nos apareça sem qualquer descrição de si, mesmo no caso de ainda não se 

saber para que é que serve. A partir do instante em que entramos em contacto com o 

martelo, já temos uma interpretação dele, que o coloca dentro de determinado âmbito 

tanto conceptual como existencial. Na verdade, dificilmente na vida experimentamos 

um momento de pura incompreensão ou de ambiguidade do que quer que seja. O que 

acontece o mais das vezes é que à partida as coisas estão tranquilamente arrumadas 

nos seus lugares na geografia que fazemos do mundo, mesmo que esse lugar seja o do 

‘desconheço’. Da mesma forma, o sujeito está continuamente a fazer uma 

interpretação do significado total das coisas, de modo a que jamais entra em contacto 

com algo que não tenha já um seu selo quanto ao seu valor. Consequentemente, é fácil 

perceber de que forma a relação que o ser humano estabelece com o mundo nunca é 

neutra ou factual, sendo antes uma constante interpretação de todas as coisas que vê. 

Tendemos a achar que, quando lançamos determinado juízo de valor sobre uma coisa, 

estamos a reconhecer uma determinação que está na coisa, quando na verdade, sem a 

interpretação do sujeito, não existe propriamente coisa. Nunca temos um contacto 

puro com o que quer que seja, pois somos nós, enquanto intérpretes, que colocamos as 

coisas no mundo. Mais, esta interpretação tem um valor universal de tal forma que 

determina totalmente o significado da coisa. Quando dizemos que uma coisa é 

aborrecida, é aborrecida em si mesma e não apenas para nós; quando dizemos que o 
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mar está frio, é o mar em si mesmo que está frio e não apenas na sua relação 

particular com a temperatura do próprio corpo. Para além disto, a própria 

interpretação que o sujeito faz das coisas, não se atém numa base factual. Poderia 

acontecer que apesar de a cada momento só entrar em contacto com objectos sobre os 

quais tenho já uma interpretação, essa interpretação tivesse por base apenas os 

próprios objectos. Contudo, não é assim. Antes, a minha interpretação está 

dependente a priori de um sem fim de coisas, as quais não iremos analisar aqui, 

querendo apenas salientar uma em particular. Quando o ser humano entra em contacto 

com um martelo, este está já arrumado dentro de uma das várias zonas de significação 

de um mapa que em si mesmo tem a dimensão de um regime de sentido, isto é, há um 

mapa existencial, se assim se pode dizer, que regista a totalidade das possibilidades de 

interpretação das coisas da minha vida, onde posteriormente, são arrumadas essas 

várias coisas que encontro. Deste modo, quando qualifico um martelo, estou já a fazê-

lo dentro de uma lista determinada de possibilidades, que não se deve de maneira 

nenhuma a um registo meramente factual e isto pode levar, no limite, a distorções tão 

claras da realidade, como o não visionamento do martelo sequer. Em casos extremos, 

se dentro do meu regime de sentido, não existir a possibilidade de martelo, eu não 

vejo o martelo. Da mesma forma, para um sujeito que não tenha ética, ou para quem a 

ética não tenha significação, nada na sua vida é alguma vez interpretado como ético 

ou não ético. Em suma, toda a relação que o sujeito estabelece com o mundo 

extravasa em muito a mera factualidade ou a imediatez. É a essa outra dimensão a que 

Kierkegaard está a apelar. Na verdade, não é possível a compreensão do ser humano 

se atendermos somente ao seu cariz imediato. Há no Homem uma outra dimensão 

ideal, que não se limita a atender ao imediato, mas que constantemente lança sobre a 

existência um manto de idealidade. No limite, a noção de puro facto ou de pura 

factualidade é, ironicamente, completamente ideal. Não fazemos ideia do que seja um 

puro facto, sem qualquer tipo de interpretação pessoal ou juízo de valor, porque está 

já qualificado e surge apenas dentro de um regime de sentido que depende da 

interpretação do sujeito. O mundo surge sempre, em todas as suas determinações, 

salientamos, sem existir um único reduto de pura factualidade, dentro do regime de 

sentido colocado pelo sujeito, de tal forma, que o mundo só surge dentro desse regime 

e não antes. Em suma, tudo o que existe e que é percepcionado pelo sujeito está já 

configurado pelo sua própria visão da totalidade da existência, pelo que tudo o que 

não faz sentido dentro desse regime de sentido, simplesmente não existe, a não ser 
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que (e através disto podemos ter noção da força que tem esta estrutura), ao confrontar-

se com algo que não tem sentido no seu regime de sentido, o sujeito o altere, para 

assim abrir espaço para isso que até aí não existia. É por exemplo, o que acontece em 

determinadas terapias de choque que forçam o paciente a entrar em contacto com algo 

que foi posto fora da existência, o que provoca essa crise da visão do mundo todo, que 

se adapta para organizar no seu mapa existencial esse factor, o que quer dizer ao 

mesmo tempo, que o sujeito poderia passar uma vida inteira sem qualquer noção do 

que é, por exemplo, um isqueiro, mesmo lidando todos os dias com um. A partir deste 

pequeno caso, sem grande influência, podemos imaginar até que ponto isto é 

fundamental se pensarmos que a determinação excluída do regime de sentido é a 

própria determinação de ética ou de moral, que significaria um mundo inteiro sem 

ética, sem que nada fosse visto num regime de moralidade. Por tudo isto, podemos 

perceber de que forma não pode o ser humano ser considerado apenas pelo seu pólo 

imediato, uma vez que nem sequer é possível ter uma noção do que isso seja.  

Não importa aqui explorar a exacta duplicidade dos termos do homem, nem 

tão pouco determinar exactamente quais as características do lado imediato do homem 

ou do lado ideal, nem por que razão iguala Kierkegaard este à alma e ao infinito, 

enquanto o primeiro ao corpo e à finitude. Interessa-nos apenas saltar para a 

compreensão de que há no homem esta dualidade, que não é possível compreendê-lo 

tomando apenas um dos pólos e que na verdade, o sujeito é a síntese a priori entre 

eles. O homem não é apenas o corpo nem tão pouco a alma, mas antes uma síntese a 

priori desses dois pólos, isto é, a idealidade que se reconhece presa a uma “realidade”, 

de onde parte. O homem é esta relação sintética entre finitude e infinitude, a junção a 

priori de pólos completamente opostos, e portanto, uma contradição. Mas como 

contradição o ser humano não é ainda um eu. Talvez seja necessária uma análise um 

pouco mais detalhada. Já pudemos perceber de que forma há um carácter ideal no ser 

humano para além de um carácter imediato. Isto é já por si problemático, que haja 

algo que é simultaneamente ideal e imediato, mas é apenas parte da questão. É o que 

ser humano não é apenas a junção desses dois caracteres, mas uma síntese a priori 

que compreende em si esses dois pólos. Ou seja, o ser humano não é algo que 

compreende em si um pólo ideal e outro imediato, conjugando-os em si, mas antes um 

termo único, constituído de raiz, que tem em si idealidade e imediatez, o que faz com 

a contradição seja mais evidente. O Homem não se limita a ter em si duas 

componentes contrárias, mas é a unidade prévia dum terceiro elemento dessas duas 
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componentes contrárias, o que é, claro está, uma contradição. O ser humano é a priori 

uma contradição pois é uma síntese a priori entre dois pólos que não estão resolvidos. 

Mais, o facto de esta unidade ser a priori, salienta este carácter de contradição, uma 

vez que os dois pólos opostos só existem realmente na síntese, isto é, não existem dois 

pólos que são unidos nesta síntese contituída à partida que por isso se mostram 

contraditórios, mas estes dois pólos só existem na síntese, mostrando-se assim, 

também de raiz, como contradição.  

Todavia, o ser humano não se limita a ser essa síntese entre duas realidades 

distintas, mas é uma relação a essa síntese, isto é, o ser humano tem uma relação a si 

mesmo e à vida, não é apenas uma simples presença ou estar na existência, 

precisamente porque não é mera imediaticidade ou finitude. O homem tem a cada 

momento uma relação a si mesmo e à sua existência, de tal forma que existe a cada 

momento um afastamento do si perante a imediatez que está continuamente como que 

a fazer uma decifração da vida e do seu sentido, ou seja, a cada momento o ser 

humano está numa relação de petição de sentido da vida a si mesmo. Pelo que nada na 

sua existência é neutro. Na verdade, mesmo os selos de neutralidade ou de indiferença 

são já uma resposta a esta petição de sentido. A existência do homem traduz-se por 

esta constante decifração da vida toda, a partir de si e do seu entendimento, como que 

um legislador que vai ditando as regras e o valor do mundo à medida que estabelece 

contacto. Do mesmo modo que há uma permanente decifração do mundo por parte do 

sujeito, há constantemente uma relação do si a si ou do si a ser, como uma dobra 

dentro de si mesmo, que procura interpretar e dar sentido à própria existência, origem 

do requisito de sentido da vida. Estamos portanto a salientar esta constituição curiosa 

do homem, que por um lado é uma contradição de termos opostos, e que por outro 

tem permanentemente uma relação a si e à totalidade do sentido da sua vida, o que 

quer dizer por outras palavras, que a cada instante o sujeito tem uma relação ao ser 

uma contradição, ao ser uma síntese de pólos inconciliáveis.  

Ao ser uma síntese, o Homem é simultaneamente ideal e imediato, unificando 

nessa síntese a priori ambos os termos numa relação, mas não de modo a que a 

contradição cesse. Antes, o que acontece é que é criada uma unidade negativa
8
, isto é, 

em vez de os conciliar, a unificação dos termos na síntese que está à partida 

constituída, exibe-os na sua diferença. A unidade criada pela síntese é uma unidade 

                                                           

8
 Cf. S. KIERKEGAARD, The Sickness unto Death, ibidem. 
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que se caracteriza pela distinção constante dos seus termos. Ou seja, o ser humano é 

uma síntese entre dois opostos que não se percebe como se relacionam, mas que estão 

à partida relacionados e que, nessa síntese, estão sempre sobre a forma de opostos. 

Desse modo, e atendendo ao facto de o sujeito ter a cada momento uma relação do si a 

si, à totalidade da sua vida e à significação dela, é fácil perceber que esta unidade 

negativa esteja sempre em tensão para a sua resolução numa unidade positiva, mas 

fundamentalmente entra aqui em jogo o próprio princípio de contradição, isto é, a 

tensão que leva o homem para a resolução da contradição que é, é o próprio princípio 

de contradição. Há uma necessidade antropológica e existencial dessa resolução. O 

ser humano precisa, para ser um ser humano, de passar por essa tarefa e atingir a sua 

identidade, para, só aí, nascer para o que lhe é próprio, para só aí surgir como ser 

humano pleno. O princípio de contradição tem de ser mantido e, portanto, a 

identidade tem de ser adquirida através da resolução da contradição. O ser humano é a 

cada momento uma relação a esta síntese de termos opostos que se unem numa 

unidade negativa e que quer que essa oposição seja resolvida numa unidade positiva. 

É por isto que o ser humano não tem uma natureza fechada, mas sob a forma de 

abertura, é por isso que o que lhe é próprio é precisamente esse desajuste, porque o 

que o ser humano é, à partida, uma contradição que se relaciona com ela mesma e que 

precisa de ser resolvida e que, para além disso, tem uma relação de interesse para que 

essa contradição se resolva pela majoração de si. Então, podemos agora perceber de 

que forma é o homem uma relação a uma relação, que está numa constante petição de 

sentido sobre o significado da existência e que tem, ao mesmo tempo, uma tensão da 

resolução da sua natureza, isto é, uma tensão permanente para a aquisição de uma 

identidade una positiva, que resolva os termos da contradição que é, o que é o mesmo 

que dizer que o Homem está à partida numa tensão de aquisição do que lhe é próprio. 

Por último, é fundamental perceber que a petição de sentido não é tal que haja 

no si um encontrar ou decifrar da resposta. Não, é de facto uma relação de si a si e 

portanto é na relação que se determina o sentido, razão pela qual não há, 

aparentemente, uma resposta, mas antes apenas a petição para ela, de uma relação que 

precisa de se esclarecer a si própria quanto ao seu sentido. O sujeito está vinculado 

apenas a ter uma relação consigo, e não a ter esta ou aquela relação. O modo como 

isto se processa, o modo da relação, é que tem de ser determinado pelo sujeito. Isto, 

claro, vem-se acrescentar à probabilidade de o sujeito se encontrar numa relação 

desadequada com o regime de sentido pedido, uma vez que a existência de um regime 
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de sentido é necessária. Assim, o que acontece é que antes sequer de o sujeito tomar 

consciência, e aliás, tomar as rédeas da sua vida, está já conformado a determinado 

molde de sentido, que não pode de maneira alguma, esclarecer eficazmente a petição 

de sentido posta a priori. 

Podemos então perceber de que forma há a cada momento, na relação do si a 

haver, a ser, uma tensão para uma tarefa que pretende uma descodificação do sentido 

da sua vida e a aquisição desse sentido. O homem está de raiz numa relação de tensão 

para a aquisição de uma identidade, porque é uma relação ao que é, ou seja, uma 

relação que à partida se dobra sobre si mesma com a pergunta pelo ser, que se vê 

como uma contradição a priori e numa relação de tensão para a compreensão de como 

adquirir uma identidade, do que seja adquirir uma identidade.  

Todavia, a questão complica-se, devendo ser clarificado que a razão pela qual 

trazemos à superfície este novo tema, é a de aumentar a pressão de esclarecimento 

que nos move neste trabalho. É que Kierkegaard não só explica que a existência tem 

esta estrutura de tarefa pela procura de identidade e de esclarecimento disso, como 

acrescenta que qualquer momento onde a relação do ser a existir não for correcta, 

qualquer momento onde o homem se relacione a si mesmo numa relação 

desadequada, qualquer momento onde o homem seja uma contradição, esse homem 

está em desespero.  

“Despair is the misrelation in the relation of a synthesis that relates itself to 

itself.”
9
 Quer isto dizer, que sempre que a relação entre os caracteres imediato e ideal 

humanos não esteja correctamente posicionada, o desespero surge; que sempre que o 

homem se relacione consigo mesmo de uma forma desajustada, o desespero surge; 

que sempre que o homem se relacione consigo mesmo de uma forma que não seja a 

própria ao que é ser um homem, o desespero surge. Neste sentido, sempre que o 

homem está aquém do que lhe é devido, do posicionamento natural dos seus termos, 

sempre que está aquém do que é ser homem encontra-se em desespero. Então, não só 

a existência humana tem o carácter de uma tarefa, de um caminho em direcção a um 

renascimento que finalmente o liberte para as condições da sua vida e ele possa nascer 

enquanto homem, mas toda a sua vida antes deste correcto posicionamento de si a si é 

desespero, acrescido o facto de na maior da parte das vezes o sujeito nem sequer estar 
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One, p. 15. 



 20 

consciente desta estrutura. Assim, podemos perceber que Kierkegaard descreve a 

existência humana como algo de tremendamente complexo, que passa pela procura da 

sua própria identidade, isto é, do que é ser um homem e deixar de ser meramente um 

exemplo da espécie para ser um indivíduo, e isto numa constante luta para fora do 

desespero, uma vez que, todo o momento aquém desta conquista do bilhete de 

identidade existencial do homem é desespero por essa ausência de equilíbrio entre o 

que o homem é. Daqui torna-se claro o aumento da pressão sobre o tema que aqui nos 

trouxe. Não só o homem tem esta estrutura peculiar de petição, de tarefa pela 

aquisição do si, das condições para a sua vida e nesse sentido, pela procura de uma 

identidade, como a não resolução dessa petição leva ao desespero. Em suma, este 

plano onde jogamos a procura de uma identidade, o querer uma só coisa e a relação 

disso ao Bem, o que temos como fundo é esta complexa estrutura do ser humano que 

permanentemente se lança para a frente na procura do sentido do si, enquanto foge do 

desespero. Não estamos só a falar de uma inquietação que resulta da falta de resposta 

à tarefa, mas de um poço maior que se abre por debaixo desta pressão, caso os termos 

da relação não se adeqúem. 

Paremos um momento para fazer um resumo do progresso. Começámos esta 

investigação por analisar de que forma a existência humana tem o carácter de tarefa 

pela aquisição de uma identidade, deixando claro em que sentido é a natureza humana 

algo que está à partida por adquirir, uma vez que o Homem é uma relação a uma 

síntese que relaciona dois opostos, unificados numa relação negativa, isto é, uma 

relação que não os resolve, mantendo-os unidos através da sua oposição. Vimos 

também que uma vez que o Homem é uma relação a uma relação que está por 

resolver, há sempre uma petição dupla de resolução – por um lado, uma petição pela 

descodificação do sentido da vida, ou seja, uma petição que pretende resolver a 

totalidade da existência, e por outro, uma petição pela resolução da própria 

contradição que é a síntese, ou seja, a aquisição do que seria a natureza própria do 

homem. Em seguida, procurámos deixar claro de que forma não está na relação à 

relação a solução para esta petição, mas antes, apenas o vazio da resposta, que levanta 

a intranquilidade que trespassa toda a vida humana que se encontre nessa resolução. 

Por fim, procurámos levantar um pano de fundo a toda esta situação, acrescentando 

que toda a relação desequilibrada dos termos da síntese que é o Homem é desespero, o 

que é o mesmo que dizer, que o Homem enquanto contradição, é desespero. Neste 

sentido, a vida humana trata-se de um esforço de resolução de si mesma, na procura 
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de uma identidade que transforme em positiva a unidade negativa dos termos, 

resolvendo a contradição, arrastando assim o sujeito para longe do desespero e 

respondendo à pergunta sobre o sentido da totalidade da vida.  

Todavia, levanta-se aqui um novo problema. É que, de raiz, estes termos 

opostos que constituem o homem, não podem ser resolvidos de uma vez por todas. O 

ser humano está destinado a viver nesta insolucionabilidade da sua própria 

constituição, destinado a permanecer sempre apenas como contradição. Do mesmo 

modo, a sua vida não pode ser resolvida na absorção em apenas um dos termos. A 

vida humana não pode ser expressa puramente como imediata nem tão pouco como 

ideal. Pelo que a única forma de resolver a existência humana é através da decisão. 

Para percebemos o que está aqui indicado, teremos de explorar um pouco da 

superfície de outro aspecto fundamental da análise que Kierkegaard faz do homem.  

 Ao longo da história da Filosofia, o campo da actualidade foi sempre o mais 

preponderante. Evidentemente, 10 euros actualizados têm mais peso do que 10 euros 

possíveis. Contudo, Kierkegaard repara, no que é talvez um dos pontos fundamentais 

de todo o seu pensamento, que na maior parte das vezes, ao contrário do que a 

tradição afirma, o papel determinante pertence ao campo da possibilidade. Na 

verdade, a quase totalidade da existência humana é compreendida em função das 

possibilidades e não da actualidade, sendo que a descodificação que fazemos de 

qualquer situação ou ente está de todo em todo determinada pelas possibilidades que 

este compreende. Já percebemos porque é que não faz sentido pensar na pura 

factualidade. Para um ser humano um contacto puro e por influenciar com qualquer 

coisa não faz sentido. A própria imersão no mundo está determinada de raiz, pela 

própria interpretação que o sujeito faz do mundo, sem nunca contactar com o que 

fosse um mundo em puro facto. Do mesmo modo, qualquer contacto está à partida 

dependente das possibilidades que daí resultam. Tomemos o exemplo claro de um 

cheque de milhares de euros. Para a maioria das pessoas esse papel tem muito valor, 

pois é alavanca para um sem fim de coisas, a começar pela multiplicidade de objectos 

que podem ser adquiridos até ao próprio sentimento de poder. A verdade é que um 

cheque é sinal de muitas outras coisas mais do que um mero papel. Contudo, para 

uma criança, um cheque enquanto objecto que abre possibilidades não tem 

significado, pois não existe uma relação com o dinheiro ou com o poder que ele traz. 

Na verdade, mais rapidamente assumimos que uma criança veja esse pedaço de papel 

como tantos outros onde pode desenhar, do que como esse objecto valiosíssimo que 
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nos pode trazer tanta felicidade. Daqui torna-se claro de que forma é que o significado 

que esse objecto tem para o sujeito está directamente relacionado com as 

possibilidades que por ele são abertas, uma vez que sem a noção de todas as 

possibilidades monetárias que o cheque abre, o seu valor é reduzido ao de um papel 

riscado. Mas tomemos outro exemplo. Imaginemos a relação que se estabelece com o 

mar num dia de calor. Está calor na praia, é Verão e o mar está perfeito. À partida 

abre-se a possibilidade de me refrescar nele e a minha relação com o mar é de agrado 

ou de desejo. Mas agora suponhamos que o sujeito está obcecado com a ideia de 

tubarões, de tal modo que não pode deixar de pensar nessa possibilidade ao olhar para 

o oceano. A sua relação com o mar está totalmente alterada, pois o prazer que este lhe 

poderia proporcionar é imediatamente apagado pelo pavor da possibilidade dos 

tubarões. Ou por outro lado, se o sujeito não souber nadar – também aqui a sua 

relação com o mar é alterada; ou se tiver um trauma, ou se for nadador profissional, 

ou se for nadador-salvador. Todavia, o ponto não é que seja possível estabelecer 

inúmeras formas de relação com um objecto, mas antes que esta relação é 

fundamentalmente determinada, não pelo próprio objecto, mas pelas possibilidades 

que o sujeito salienta.  

 Importa também esclarecer que não estamos a falar de probabilidades, como 

se o decisivo fosse a maior ou menor hipótese de algo acontecer. Não, trata-se apenas 

de um maior ou menor grau de afundamento nas possibilidades. Isto é, à partida, aqui 

sentado, eu posso imaginar dezenas de possibilidades diferentes do que me pode 

acontecer se mergulhar no oceano, mas a minha relação com ele, não é alterada, 

porque o peso das possibilidades já está determinado. Eu estou completamente 

ausente da probabilidade de encontrar um tubarão na praia de Carcavelos ou de 

qualquer perigo. Simplesmente, não estou suficientemente envolvido nessa 

possibilidade para que ela me afecte. Por outro lado, para alguém que sofra de fobia 

relativamente a um tubarão, também as probabilidades não importam. Não mudaria 

nada o facto de não existirem tubarões no oceano Atlântico, porque o sujeito está 

dominado por essa possibilidade. A maior ou menor probabilidade de isso acontecer 

é-lhe completamente indiferente, variando apenas o grau de imersão nas 

possibilidades.  

 Em suma, podemos perceber de que forma, à partida, a minha interpretação do 

mundo e de tudo o que nele existe é determinada pelas possibilidades que eu valorizo, 

não interessando as probabilidades ou até os próprios factos, de tal modo que não 
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tenho uma relação imparcial com nada, nem objectiva, mas apenas e sempre 

condicionada por este campo das possibilidades. 

 Não obstante, não é ainda este o ponto fundamental a que pretendemos chegar 

- a saber, porque é que a decisão é fundamental para a tese que estamos a debater. 

Fizemos questão de salientar que as possibilidades são abertas pelo próprio sujeito, o 

que por um lado é verdade, mas por outro é demasiado simples. Na verdade, não é 

muito honesto dizer que alguém que sofra de fobia é o responsável pela importância 

das possibilidades que o apavoram. Certamente que perante a escolha, escolheria pelo 

menos não ser dominado por esse medo e conseguir relacionar-se com os factos. 

Contudo, o ponto não é o da consciência ou não do sujeito relativamente às 

possibilidades que existem, mas antes que estas não ganham importância pelas 

próprias coisas, mas é o próprio sujeito que lhes dá importância, ou seja, é claro que a 

olhar para um martelo, todas as possibilidades que ele compreende estão à partida 

dadas e igualmente não é o sujeito que está perante todas estas possibilidades a decidir 

qual a mais relevante para si mesmo. O que importa é que de todas as possibilidades 

que estão dadas é o sujeito que determina qual a fundamental e não o contrário, sendo 

que eu posso perfeitamente assumir que a principal possibilidade de um martelo é 

estética, por exemplo, e não funcional, muito embora o objecto tenha sido criado para 

uma possibilidade funcional. Ou seja, há uma relação também subjectiva entre o 

sujeito e as possibilidades. Por um lado, as possibilidades estão abertas à partida, 

existem simplesmente, esperando a actualização, mas estas, são completamente 

mudas relativamente à importâcia que terão para o sujeito. É a ele que cabe a 

responsabilidade de atribuir importância. Quer dizer, as possibilidades estão dadas e é 

o sujeito que subjectivamente determina, conscientemente ou não, quais as relevantes 

para a sua. O que não significa que seja por uma decisão que tal acontece. Na 

verdade, na maior parte das vezes, a doação de importância é totalmente atemática, 

não sendo o sujeito que a determina por decisão. Não se pode dizer que a relação que 

um hiponcondriaco estabelece com a doença seja posta por ele. O que importa 

perceber é que essa importância, de um modo ou de outro, não é imposta pela própria 

possibilidade, mas estabelece-se apenas na relação ao sujeito. Deste modo, torna-se 

claro, na linha do que já temos vindo a levantar, o carácter subjectivo da apresentação 

do mundo para o sujeito, que está continua e ininterrumptamente a determinar quais 

possibilidades são importantes ou não. No limite, nenhuma possibilidade determina a 

sua própria importância, mesmo em casos extremos, sendo antes sempre o sujeito que 
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lhe atribui essa importâcia. Assim, é perfeitamente aceitável a ideia de que dois 

sujeitos tenham relações de importância opostas relativamente à mesma possibilidade. 

Por outro lado, apesar deste carácter subjectivo e por determinar da importância das 

possibilidades (atente-se que não são as próprias possibilidades que são subjectivas, 

mas a sua relação ao sujeito), não é possível um ponto de vista humano para o qual 

nenhuma possibilidade tenha valor ou para o qual todas tenham valor idêntico, 

precisamente porque o sujeito tem esse carácter de envolvimento na sua própria vida, 

de tal modo que, muito embora pese esta indeterminação das possibilidades, não é 

possível uma relação totalmente neutra com as elas. Torna-se então claro, esta espécie 

de comércio constante e ininterrupto do sujeito com as possibilidades que estão a cada 

momento numa petição de importância que só o sujeito pode dar. Neste sentido, 

podemos começar a tomar a pista do que está indicado por Kierkegaard na faculdade 

da imaginação, ao dizer que é ela a fundamental. É à partida evidente, de que forma 

esta faculdade está relacionada com o campo das possibilidades. Sem a faculdade da 

imaginação eu não poderia ter qualquer relação distinta com as possibilidades. Não 

seria possível esta preponderância das possibilidades e o seu domínio relativamente à 

apresentação do mundo sem a imaginação. Mais, uma vez que a nossa apresentação 

do mundo é feita no campo e através das possibilidades, o próprio fenómeno da 

lucidez não seria viável, pois este só faz sentido num âmbito de constante abertura de 

possibilidades. Não é possível sequer antever o que seria o vislumbre de uma 

existência sem possibilidades e portanto, sem a faculdade da imaginação. O mundo é 

sempre visto como este reino das possibilidades e é só através desse reino que pode 

surgir o mundo. Sem a possibilidade, sem essa abertura do ponto de vista, não seria 

possível a constituição de uma consciência humana, pois não haveria o espaço 

necessário para a complexa estrutura que a constitui. Não iremos aqui analisar 

atentamente este fenómeno, mas suponhamos apenas como seria possível um ponto de 

vista humano que não tivesse indício de um futuro, resultado evidente da faculdade da 

imaginação. Mas a sua importância é ainda maior, pois é através dela que o sujeito se 

relaciona consigo. “The self is reflection and the imagination is reflection, is the 

rendition of the self as the self’s possibility.”
10

 Mesmo face ao eu, a relação que o 

sujeito estabelece é determinada pelas possibilidades a que dá importância. De todo 
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em todo, a imagem que o eu tem de si, a sua relação a si e portanto, aquilo que ele 

mesmo é, está determinada pelas possibilidades a que dá importância. Por exemplo, a 

relação que um atleta tem consigo mesmo perante a possibilidade de não poder 

continuar a praticar é fundamentalmente determinada por esse valor que a sua 

existência ganha pela actividade que o consome, pelo que, perante a impossibilidade 

de perpetuação, o valor do sujeito é esgotado e ela resta inútil. É evidente que um 

atleta é muito mais do que um mero corredor, e contudo, a sua relação a si está 

somente determinada por essa possibilidade a que ele dá valor. Neste sentido, a 

faculdade da imaginação é a fundamental e importa perceber o seu papel determinante 

no tema que estamos a debater. Se a questão é a de adquirir uma identidade e resolver 

a contradição do si, para longe do desespero, numa realidade que é de fio a pavio 

determinada pelas possibilidades que são consideradas, mesmo o que próprio sujeito 

é, então a faculdade da imaginação que permite tudo isto, tem de ter uma importância 

determinante. “As a rule, imagination is the medium for the process of infinitizing; it 

is not a capacity, as the others – if one wishes to speak in those terms, it is the 

capacity instar omnium. When all is said and done, whatever of feeling, knowing, and 

willing a person has depends upon what imagination he has, upon how that person 

reflects himself – that is, upon imagination.”
11

  

 Apesar de tudo isso, este não é de maneira nenhuma o lugar para uma atenta 

investigação da faculdade da imaginação, pelo que nos importa apenas dar conta deste 

papel que tem. Agora, depois de dar conta de todos estes factores, podemos usá-los 

para perceber a situação em que o homem se encontra. O Homem vive no campo das 

possibilidades, como vimos acima, mas de tal modo, que a sua existência pode 

executar-se toda apenas em possibilidade. Isto é, um ser humano pode, pela sua 

relação às possibilidades, limitar-se a existir fluindo de possibilidade em 

possibilidade, sem nunca se prender a nada. Como um cata-vento que gira de acordo 

com o tempo, também o Homem pode deambular pelo mundo e pela vida, 

simplesmente pelas possibilidades que se lhe abrem. É dominado ora por uma, ora por 

outra, que o arrasta na sua direcção, para nunca se mover na sua existência. É 

possuído por essas possibilidades, infinitas, que o atraem ou o afastam, sem que ele, 

enquanto sujeito, tome alguma vez uma posição relativamente a elas. E a sua tarefa, a 
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aquisição de uma identidade, fica sempre adiada, pois não pode ser adquirida através 

da mera possessão de possibilidades. É como se quisesse construir um edifício, sem 

nunca se prender a lugar nenhum, de tal modo que hoje começa aqui a construir as 

bases, para amanhã construir noutro sítio os pilares e ainda depois noutro local 

colocar a porta. O sujeito limita-se a vaguear pelo mundo, sendo arrastado pelas 

possibilidades que sem razão forte lhe aparecem e o dominam, sem nunca se dedicar à 

tarefa que tem em mãos. E é aqui, que a decisão assume o papel fundamental. É aqui 

que ela se deve impor em toda a sua importância, pois perante a multiplicidade de 

possibilidades que sempre aparecem, através da decisão o sujeito move-se para uma, 

executando-a e com isso anula todas as outras. Através da decisão, o sujeito escolhe 

uma possibilidade e avança para ela e com isso, o que acontece é que todas as outras 

possibilidades perdem a sua “existência”, pois deixam de ser possibilidades, isto é, 

através de um acto dá-se uma passagem de uma modalidade para outra. A 

possibilidade deixa de ser vista como mera possibilidade para ser actualidade, o que 

inviabiliza todas as outras possibilidades que não foram actualizadas. E no momento 

seguinte, perante a nova torrente de portas que lhe aparecem, o sujeito executa a  

mesma decisão e também todas essas possibilidades desaparecem. Podemos perceber 

assim de que forma é a decisão o ponto fundamental para a aquisição de uma 

identidade. É que perante a infinita multiplicidade de possibilidades que arrastam o 

sujeito de um lado para o outro, sem propósito, através da decisão o sujeito determina-

se a uma, acabando com todas as outras. Como que se agarra a uma, sem largar, 

mantendo-se firme aí, edificando-se aí, através de um acto, que transforma a 

possibilidade em actualidade, o sujeito determina um sentido. O sujeito que decide, 

primeiro, impõe-se enquanto indivíduo, pois não é o mero fulgor aleatório das 

possibilidades, mas ele, o sujeito, que se firma numa só, para depois, assistir a uma 

dissolução de todas as outras possibilidades que perante o seu acto, cessam. É apenas 

através da decisão que o sujeito pode caminhar em direcção à sua tarefa, é apenas 

através da decisão que o sujeito pode caminhar de todo. Em última análise, torna-se 

aqui claro o que está realmente em causa na premissa “querer” que Kierkegaard 

utiliza, como esta noção de que a execução da existência humana passa por um acto 

de decisão, que faz com que o sujeito se mova em direcção a algo. No fundo, este é o 

ponto fundamental da vida: compreender qual o sentido da existência e agir para ele, 

através deste querer que só é genuíno através da decisão.  
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 Importa salientar um ponto já referido. É que poder-se-ia pensar que a decisão 

fosse algo meramente ideal e que não passasse de uma determinação mental do 

sujeito, mas se assim for, o resultado é o mesmo, pois as possibilidades continuam 

abertas. A qualquer momento o sujeito pode arrepender-se e optar por outra hipótese. 

Apenas através da acção, do movimento, pode o sujeito decidir efectivamente e 

avançar, eliminando assim todas as outras possibilidades, pois só através da acção se 

assiste a essa real alteração de modalidades e o que antes era uma possibilidade como 

tantas outras, se torna a actualidade, apenas através de um acto pode haver um 

fechamento de possibilidades. Mas seria ainda possível que através da inércia, 

acontecesse o mesmo, e pela imposição do tempo, se assistisse a um fechamento de 

possibilidades, como aliás é evidente. O ponto contudo, é que neste segundo caso, 

sem a decisão, o sujeito não está envolvido, pelo que a sua situação não se altera. Só 

através da decisão, que passa necessariamente por uma execução de um acto, que leva 

ao fechamento de possibilidades através da alteração de modalidade de uma 

possibilidade que se torna actual, pode o sujeito avançar no projecto existencial.  

 Posto isto, podemos perceber o que está em causa na premissa querer uma 

coisa. Kierkegaard está a fazer referência a esta complexa estrutura, da qual roçámos 

somente a superfície, para dizer de que forma apenas através da decisão, da escolha de 

uma única possibilidade e da acção relativamente a ela, pode o sujeito avançar na sua 

tarefa. Apenas através deste querer uma coisa, decidir-se por uma coisa, pode 

começar o trabalho humano de adquirir uma identidade. 

Por fim, podemos agora introduzir um termo fundamental para a análise que 

aqui estamos a fazer – a unidade. Pelo que vimos, já dominamos a necessidade de 

aquisição de uma identidade e de que forma está ela relacionada com a noção de 

querer, pelo que resta apenas ligar esses pontos à noção de unidade. Tentámos deixar 

claro de que forma há um problema na existência humana enquanto tal, que precisa de 

ser resolvido através da aquisição de uma identidade. Vimos também como é que 

apenas através de uma decisão, se pode o sujeito agarrar a algo que lhe permita fixar-

se num ponto para através dele começar a aquisição da sua identidade. Assistimos 

portanto a uma primeira desformalização da tese de Kierkegaard, percebendo que, de 

algum modo, a premissa do Bem como a única coisa a querer, deve ter alguma coisa a 

ver com a noção de identidade, com esta resolução de um problema constitutivo do 

homem, que precisa de ser resolvido na constituição de um ente. Ou seja, percebemos 

em que sentido há pelo menos um encaminhamento para um ente, para uma 
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identidade, como resolução da contradição existêncial, que isso está necessariamente 

ligado a uma unidade, ainda que não seja claro o que é que isto quer dizer, e que esse 

processo tem de passar por uma decisão que reúna o sujeito em si. Assim, torna-se 

clara a preponderância da unidade neste sentido, como base de um ente, através da 

forma de uma identidade, e é através dela que pode começar o projecto existencial do 

Homem, pois através da decisão o sujeito unifica-se nessa mesma decisão. Isto é, 

torna-se claro – uma vez que há um problema de raiz no ser humano, que só pode ser 

resolvido através da constituição de um ente, que resolva a contradição da síntese a 

priori que o Homem é e que esta passa pela decisão por uma única possibilidade – em 

que medida depende todo este projecto de o sujeito querer uma só coisa, ainda que , 

por enquanto, seja totalmente obscuro o carácter exacto desta solução. Não obstante, 

percebemos já como é que é preciso que o sujeito se decida por uma única coisa para 

que consiga assim arrancar-se do campo das meras possibilidades para adquirir uma 

identidade que resolva o problema da contradição. Fica ainda por decifrar qual a 

relação entre o querer e a unidade como necessária para a formação dessa identidade, 

qual a relação exacta entre identidade e unidade, ou seja, em que sentido se opõe este 

projecto à multiplicidade e se une na própria forma do querer e no objecto desse 

querer à unidade e que tem tudo isso afinal a ver com o Bem.  

Começámos esta investigação na tentativa de perceber o que está em causa na 

premissa “querer uma única coisa” e fomos por isso levados à análise da existência 

humana, tal como é vista por Kierkegaard, procurando deixar claro em que medida 

tem ela a forma de tarefa. Percebemos também que esta tarefa tem em si uma 

duplicidade, o que nos levou a compreendê-la como petição de compreensão e como 

tensão para a aquisição de uma identidade que permita a fuga ao vazio da resposta e à 

intranquilidade do desajuste natural do ser humano, que se apresentou como uma 

relação a uma contradição de termos opostos. Em seguida, procurámos, ainda que 

muito brevemente e de modo algum analisando o fenómeno em si, trazer o desespero 

para a questão como pano de fundo e como intensificador do problema. Por fim, 

tentámos provar que a única fuga possível para a contradição natural que é o homem e 

para a aquisição de uma identidade, passa pela decisão por uma só possibilidade que 

unifique o sujeito para longe da roda-viva das meras possibilidades, unificando assim 

a multiplicidade da realidade numa só possibilidade que é sempre a executada. Por 

fim, mostramos como toda esta estrutura aponta para a necessidade de constituição de 

um ente que resolva esta problemática. Neste sentido, cremos ter-se tornado claro o 
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que quer dizer querer uma só coisa e em que medida se apresenta isso como uma 

solução para o problema da existência humana, ainda que não esteja de todo claro que 

coisa pode ser essa e qual a relação que isso tem à unidade e qual a real relação desta 

à identidade.   

Posto isto, podemos agora centrar-nos na tentativa de compreensão do salto de 

Kierkegaard a que fizemos referência no início desta análise. Procuraremos agora 

perceber porque é que o autor salta imediatamente da compreensão que o problema só 

pode ser resolvido através da decisão por uma única coisa para a análise do Bem 

como a única coisa a querer. Por outras palavras, através desta primeira parte do 

trabalho, chegámos a um ponto onde parece apresentar-se uma solução, a de querer 

apenas uma coisa. Contudo, resta determinar se qualquer possibilidade pela qual o 

sujeito se pode decidir serve como unificação do sentido geral da existência e se não, 

qual possibilidade tem esse poder. E em segundo, fazendo referência ao que foi dito 

apenas brevemente, é importante deixar claro como é que a decisão pelo Bem se 

apresenta como a solução para toda esta problemática da estrutura do ser humano, 

fazendo referência aos transcendentais. Com isto, procuraremos esclarecer todos os 

pontos do novelo confuso que citámos e que conduz a nossa investigação.  
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Segunda parte – O Bem como a única coisa que pode e deve ser desejada 

unicamente. 

 

  Neste momento, percebemos a premissa de que é precisa a aquisição de uma 

identidade e de que forma passa essa noção pelo querer, uma vez que é apenas através 

da decisão e do seu arrancar da multiplicidade de possibilidades que começa a 

unificação do sujeito. Não obstante, estamos ainda muito longe de compreender de 

que forma exactamente está isso relacionado com a unidade, como pode essa 

necessidade estar ligada à noção de Bem e muito menos, de que forma passa a 

aquisição dessa identidade e consequente unidade pelo desejo do Bem, mesmo sendo 

já ponto assente, que este desejo passa por um acto através da decisão. Quer dizer, 

porque é que a necessidade de resolução da contradição existencial que é o homem 

passa pela decisão em direcção ao Bem? Se por um lado, na primeira parte, o nosso 

objectivo era o de trazer alguma luz para toda esta estrutura do Homem que 

Kierkegaard traz para a análise e pudemos perceber em que medida se constrói e 

baseia toda a essa estrutura de modo a percebermos esses pontos fundamentais do ser 

que está em tensão para a resolução da contradição que ele próprio é, da tarefa pela 

identidade, da noção de decisão e da sua articulação com toda essa estrutura, neste 

segundo capítulo, procuraremos colar-nos ao texto enfrentando por fim a questão que 

nos trouxe aqui – porque é que essa estrutura do Homem leva Kierkegaard a concluir 

que o Bem é a única coisa a querer. Por outras palavras, percebemos porque é que há 

esta tensão para a constituição de uma identidade, mas esta compreensão é puramente 

formal. Temos uma ideia mais ou menos clara de que é necessária esta aquisição e de 

que forma é que ela se faz, o que está em causa, etc., mas não fazemos a mais pequena 

ideia do que é que isso quer dizer concretamente. Neste sentido, é necessária agora 

uma desformalização dessa ideia para que possamos compreender o que Kierkegaard 

desenha no seu texto e em que medida desagua essa torrente da primeira parte na 

noção de Bem como unidade. 

 “The good is unconditionally the one and only thing that a person may will 

and shall will, and is only one thing.”
12

 Pelo que foi dito, escusámo-nos a uma 

imediata análise da introdução do Discurso de Ocasião, uma vez que está ligado a 
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uma questão teológica. Mais tarde, haverá tempo para retornar a esse primeiro 

momento para que sejam esclarecidos alguns pontos importantes. O início do primeiro 

capítulo já foi analisado na primeira parte desta investigação, quando fizemos 

referência ao salto que o autor dá. Dissemos que antes mesmo de começar a análise do 

que seria querer apenas uma coisa, o próprio Kierkegaard intervém com uma 

objecção, para retomar o assunto com a afirmação de que o Bem é a única coisa que 

pode ser desejada unicamente. Já percebemos o que está envolvido no espaço que é 

saltado pelo que estamos em condições de nos juntarmos à análise do autor. 

 Na primeira definição de Bem que Kierkegaard nos dá, parece haver um claro 

paralelismo com a tradição. Ao dizer que o Bem é a única coisa que pode ser desejada 

e a única coisa que deve ser desejada, parece estar a fazer referência às análises de 

Aristóteles e de Kant, que focam ambas as determinações do acesso ao Bem. Neste 

sentido, parece que o único avanço que o autor nos dá é o de salientar que o Bem é em 

si mesmo uma única coisa, o que aliás, nem é assim tão inovador se tivermos em 

conta a análise kantiana. Contudo, não é aqui o lugar para uma séria investigação do 

que aí está em causa ou o do que está na tese aristotélica. Ao dizermos que o Bem é a 

única coisa que pode ser desejada, temos imediatamente uma compreensão mais ou 

menos clara de que isso quer dizer que tudo o que o Homem deseja ou para o qual 

tende é compreendido como Bem, isto é, como posicionado numa relação positiva à 

majoração de si, de tal modo que, se se desse o inverso e esta relação se alterasse para 

que o sujeito compreendesse o seu desejo como algo que o prejudicará, 

imediatamente esse desejo cessaria e seria substituído pelo desejo de evitar essa 

determinação. Percebemos quase intuitivamente que tudo o que é visto pelo ser 

humano como desejável é necessariamente compreendido como um Bem. Da mesma 

forma, ao dizermos que o Bem é a única coisa que deve ser desejada, há também uma 

espécie de clareza intuitiva de que isso deve estar de algum modo relacionado com 

uma moral ou ética, que determina o Bem não apenas antropologicamente, se assim se 

pode dizer, mas também ontologicamente ou metafisicamente, como algo que é em si 

mesmo determinado e que tem um valor preciso, a que todos os homens devem aderir. 

Contudo, enquanto que na primeira determinação não há uma explicação sobre se há 

algo como o Bem em si mesmo ou se o Bem é apenas uma avaliação feita por uma 

perspectiva condicionada, deixando claro que não há hipótese de o Homem desejar o 

mal, na segunda, passa-se o contrário, determinando implicitamente que há algo que o 

Bem é em si mesmo, mas não deixando claro como é que o Homem se relaciona com 
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ele, mais do que a determinação pouco clara de dever. Como é fácil de perceber, a 

junção de ambas não pode ser inocente. Ao fazê-lo, Kierkegaard está, mais do que a 

fazer uma alusão clara à tradição, a unir duas perspectivas distintas perante o Bem. Ou 

seja, ao unir ambas as teses deste modo tão referencial, numa frase onde é esclarecido 

que o Bem é a coisa mais simples de que se pode falar, o autor está trazer toda esta 

base da tradição, que diz por um lado que o Bem é o que está sempre no coração do 

Homem que deseja e que apesar disso há algo como o Bem em si e um dever perante 

ele, como se fosse um suporte quase subentendido deste pequeno ponto que 

Kierkegaard vem acrescentar. É importante estar bem ciente da importância deste 

ponto para a compreensão do que se seguirá em breve. É que Kierkegaard poderia 

trazer para o tabuleiro de jogo as mesmas teses de outra forma. Todavia, é com esta 

precisa formulação que o faz, na linha depois de esclarecer que o Bem é a coisa mais 

simples de que se pode falar. Está manifestamente a incluir-se numa tradição e 

salientar um ponto. O Bem é, como já se sabe tão bem, a única coisa que se pode 

querer, como aliás já o disse Aristóteles, e a única coisa que se deve querer, como 

esclareceu Kant. 

  Por outro lado, é apenas perante a tese de Kierkegaard que há um embate do 

ponto de vista. Que o Bem seja uma única coisa é a única coisa que não é de maneira 

nenhuma clara. Mas isto é algo que Kant já introduz na sua análise e contudo, 

Kierkegaard faz questão de salientar este ponto mesmo perante a referência explícita 

ao dever. Ora, é evidente que isto não é inocente e que não é por coincidência que 

Kierkegaard separa esta premissa, que é aliás a que mais facilmente nos choca, sem 

um significado mais profundo.  

 Tendemos a supor que o Bem é variável e relativo. Que o que é visto como 

Bem para uma pessoa não é o mesmo que para outra, especialmente se tivermos em 

conta a sociedade e a era. Achamos que o Bem é uma coisa relativa, variável, isto é, 

meramente formal, o que é o mesmo que dizer vazio. Na verdade, essa ideia de 

relativismo está até na base de muitas das teorias habituais de tolerância e de respeito 

entre os povos. A compreensão de que o Bem é algo relativo parece ser co-natural ao 

conceito de Bem. Todavia, Kierkegaard diz claramente que não é assim. “(...) To will 

the good is not of such nature that one person wills one thing but that what he wills is 

not the good, another person wills one thing but that he wills is not the good either, 
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and a third person wills one thing and what he wills is the good.”
13

  E ascrescenta 

ainda: “The person who wills one thing that is not the good is actually not willing one 

thing; it is an illusion, a semblance, a deception, a self-deception that he wills only 

one thing – because in his innermost being he is, he must be, double-minded”
14

 Neste 

momento, não é possível continuar a aderir a tese kierkegaardiana, que não só toma o 

Bem como uma única coisa, como afirma que é a única coisa una. Como é que é 

possível que assim seja? Como é que o Bem pode ter esta peculiar característica de 

ser simultaneamente a única coisa que é una? E como pode ser que qualquer outra 

alternativa corresponda a uma cisão da identidade, para resultar na duplicidade que 

procuramos evitar? A tese de Kierkegaard vem explodir com a adesão quase imediata 

que tínhamos às teses do ponto de vista comum. Que o Bem é a única coisa que pode 

ser desejada, podemos compreender porque não há uma determinação quanto à 

invariabilidade do mesmo, nem tão pouco se é comum a todos, da mesma forma, que 

ao dizer que o Bem é a única coisa que deve ser desejada, também há uma 

ambiguidade quanto a determinação concreta desse mesmo Bem que constitui o 

dever, como se não fosse claro de que forma é constituído esse dever e isso se 

mantivesse obscurecido. Com a tese de que o Bem é em si mesmo uma única coisa, 

uma unidade, invariável e não relativa, há um choque que tem de ser resolvido. A 

noção de que o Bem é uma unidade, que é apenas uma única coisa que não pode não 

ser desejada e que deve ser desejada, leva a uma cisão do ponto de vista habitual e 

uma quebra no encaminhamento da análise. Este ponto não é claro e precisa de um 

esclarecimento atento. Em suma, relembremos, o que se passa à partida na introdução 

do capítulo é que por um lado Kierkegaard faz uma manifesta referência à tradição, 

num esforço de se incluir nela, para lhe acrescentar esta premissa polémica do Bem 

como unidade, que é algo que já está expresso na tradição, pelo que se torna clara uma 

intenção de salientar este ponto discutível e nada claro. É esta a primeira pista que o 

autor nos deixa e que seguiremos retrocedendo à introdução que saltámos onde está 

desenhada a resposta para este primeiro mistério. 

Um pouco depois do que poderíamos chamar a introdução da introdução, 

depois da oração inicial e a referência a um plano religioso ou teológico, Kierkegaard 
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começa o discurso com uma citação de Salomão, o que o leva a uma consequente 

enigmática análise do tempo ou da forma como o tempo se relaciona com as várias 

idades, no que parece ser um esforço confuso de situar o discurso. É um pouco 

misterioso este início que não deixa perceber exactamente de que é que se está a falar, 

que analisa e compara a vida humana à das plantas e dos animais, para terminar numa 

análise do que seria a imortalidade numa flor. Até que, e aqui é que ganhamos a pista 

do que Kierkegaard está a fazer, o autor diz: “(...) only the eternal is upbuilding; the 

wisdom of the years is confusing – only the wisdom of eternity is upbuilding.”
15

 Trata-

se de mostrar qual é exactamente a área do discurso, em relação ao ridículo que seria 

se este se atendesse apenas à temporalidade. O discurso prende-se ao que no Homem 

é imutável, o que permanece durante toda a sua vida da mesma forma, sem alteração e 

sem variação. Já podemos perceber que Kierkegaard nos está a encaminhar para a 

investigação do que poderá ser desejado unicamente, pelo que importa esclarecer que 

o espaço do discurso não pode ser o que no homem é variável. Estamos a falar do que 

diz respeito ao Homem, daquilo que é próprio ao homem por ser homem, pelo que 

não pode ser algo que tenha a ver com a temporalidade como se verá adiante. Não 

pode ser algo que diga apenas respeito aos jovens, de tal forma que os velhos estão 

escusados disso, que já o tenham ultrapassado. Não pode ser algo que brilhe na 

juventude, que a unifique sobre a sua asa, mas que morra e definhe na velhice. Do 

mesmo modo, não pode ser algo que um jovem não entenda ou ainda não esteja 

pronto para desejar e que apenas os velhos possam alcançar. Não, trata-se de algo que 

diz respeito ao homem enquanto que é homem, desde o momento em se torna um eu 

até ao momento final. Tem de ser algo que unifique a sua existência desde o primeiro 

dia até ao último, algo que tenha a força para o segurar sempre na sua unidade, que 

não varie nem mude e tudo o que é do tempo, varia e muda. “Only the eternal applies 

at all times and is always, is always true, pertains to every human being of whatever 

age; (…)”
16

 Estamos portanto a falar de algo que tem a ver com a eternidade, algo que 

se mantém imutável desde o início até ao fim do tempo, aliás, algo que não pertence 

ao tempo, pois caso contrário, seria variável e com ele variaria também o sujeito. 

Relembremo-nos que procuramos algo a que o sujeito possa aspirar sempre e que o 
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unifique na sua decisão, pelo que isto não pode ser variável nem mutável e apenas o 

eterno corresponde a este requisito. Do mesmo modo, Kierkegaard está a apelar a uma 

necessidade de continuidade que resulta desta mesma noção de eterno, que, ao 

contrário do regime de sentido temporal, que vive do instante, do momento atrás de 

momento, sem uma real ligação entre a totalidade, vive precisamente desta delegação 

de importância de um momento para outro até à totalidade, ou seja, o momento deixa 

de reunir em si mesmo, fechada, a importância, para esta ser doada à totalidade da 

vida. O que quer dizer, por outras palavras, que Kierkegaard está a chamar a atenção 

para o facto de só poder ser encontrado um sentido para a existência a partir da sua 

totalidade, que por sua vez, só pode encontrar sentido numa mesmidade diacrónica. 

Apenas quando houver uma noção de continuidade da vida humana, de tal modo que 

os momentos não encerrem em si todo o seu significado, mas que este os exatravasse 

para a totalidade da vida, poderá constituir-se uma identidade. O significado da 

existência deixa de ser o de um momento e depois outro e depois outro, sem ligação 

entre si, mas de todos os momentos entendidos como todo, ou seja, o que é preciso é 

uma forma para a vida, isto é, o que procuramos é algo que possa dar sentido a todos 

os momentos da vida no seu todo e não apenas a alguns. 

Importa esclarecer o que é que quer realmente dizer esta noção de eterno 

oposto ao temporal. Uma primeira leitura poderia levar-nos a achar que esta noção de 

eternidade tem a ver com uma espécie de extensão infinita do tempo, como se 

houvesse uma época ou uma zona existencial, que passasse pela perpétua continuação 

do momento, talvez com a alteração da ausência de mudança, como se se chegasse a 

uma época da vida, onde a mudança acabe e o que agora há é uma perpétua 

continuação do momento em vários momentos. Mas não é disso que Kierkegaard está 

a falar. É absolutamente irrelevante essa noção de perpetuidade do tempo, pois, 

precisamente, diz respeito ao âmbito do momento. Da mesma forma, não se trata de 

algo que diga respeito a uma idade da vida, como se os velhos, por estarem próximos 

da morte, estivessem também mais próximos da eternidade e os jovens não. Trata-se 

de algo que diz respeito a todos os Homens por ser homens e que se opõe à 

temporalidade. Kierkegaard está a fazer referência a algo muito diferente do tempo e 

das idades da vida. Kierkegaard está a falar precisamente da vida como totalidade. O 

que se passa com o ser humano é que este, apesar de viver no momento e no presente 

no sentido estrito do termo, isto é, o homem, como é óbvio, existe no instante, apesar 

disso, tem uma relação à partida com a totalidade da sua existência. Isto é, apesar de 
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existir no campo do momento, a sua existência joga-se no plano da totalidade da sua 

vida e é a esse plano que Kierkegaard chama o eterno. Quer dizer, trata-se de perceber 

que o que está em causa é uma oposição entre dois sistemas de sentido e que o 

fundamental da vida se passa no que diz respeito à totalidade dela. Portanto, não 

interessa nada uma noção de eternidade associada a “muito tempo” ou a uma ideia 

qualquer de paraíso oposta à temporalidade que é a vida como a conhecemos. Não, o 

homem vive no mundo e no tempo, mas a relação que tem a isso que é a sua vida é 

uma relação à totalidade dela. Quer isto dizer, que por eterno se entende a vida como 

não regional e compartimentada, a prazo, mas a vida em todo o seu significado. Pelo 

mesmo motivo, quando Kierkegaard diz que só o eterno interessa, não quer dizer que 

as pessoas sérias e preocupadas com o sentido da vida não fazem as coisas normais ou 

vivem noutro mundo paralelo. Não, trata-se de entender que o que é significativo na 

vida é o seu todo, portanto a relação que o sujeito estabelece com as coisas do dia-a-

dia é no sistema de sentido da totalidade dos seus dias. Por outras palavras, o que está 

a ser dito é que o significado de uma acção x só tem importância na sua relação ao 

eterno, isto é, ao todo da vida, e não à próxima hora ou ao instante. É esta a oposição 

que Kierkegaard faz entre temporal e eterno, sendo o primeiro o sistema de sentido 

que passa pelo instante e pelo momento, e portanto, é regional e a prazo (o que é que 

vou fazer amanhã e que significado é que isso tem na semana), ao passo que o 

segundo, passa pela totalidade da vida, ou seja, sem região, mas total (qual o 

significado disto que faço amanhã tendo em conta toda a minha vida). Portanto, um 

projecto da temporalidade, neste sentido, só pode passar pelo desfiamento das coisas, 

porque se trata do campo do variável, do que é hoje e não será amanhã. Pelo 

contrário, o projecto da eternidade passa pela totalidade da vida, pelo que não é 

variável. Assim, só neste sistema se pode encontrar espaço para o que seja edificante, 

precisamente porque para edificar a vida tenho de ter em conta a vida e não o que está 

constantemente a mudar. A noção de edificação tem somente a ver com a noção de 

eternidade, porque apenas nesse âmbito pode haver edificação.  

Quando Kierkegaard utiliza o termo “eterno”, não está a cair nesse erro de o 

confundir com uma perpetuação difusa da temporalidade, mas está a referir-se a uma 

determinação completamente diferente do eterno e da relação que o homem tem com 

ele. O eterno é antes uma categoria através da qual o Homem vê a sua vida. Ou seja, o 

que está aqui em causa, é uma categoria que está dada a priori e que se determina 

precisamente pela unificação do todo da vida. O eterno é algo que faz parte da 
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estrutura intrínseca do homem, algo que lhe é fundamental na sua constituição e que 

passa por essa espécie de prisma sobre a totalidade da vida, isto é, é uma categoria 

que tem a ver com a vida na sua totalidade, fora dos vários momentos instantâneos e 

mutáveis, mas com a significação da vida no seu todo. O eterno é a categoria da 

totalidade da existência do ser humano, que se vive sempre em relação ao eterno e não 

só em relação à temporalidade. Quer isto dizer, que é através da categoria do eterno 

que a vida é vista, que é apreciada no seu todo, o que é o mesmo que dizer, que é 

através da categoria do eterno que é procurada a resposta para o significado da 

totalidade da vida. A vida só encontra justificação para si mesma perante este critério 

do eterno e uma vez que esta categoria é estrutural do ser humano, é simultaneamente 

a causa e a possibilidade de resposta do problema que temos vindo a analisar. Isto é, o 

ser humano é estruturalmente constituído por esta relação a priori com o eterno, no 

sentido que temos vindo a analisar, como a categoria de descodificação do significado 

do todo da vida, e é por essa categoria que na verdade se levanta a petição de 

valoração da vida, é por ela que nasce a tarefa. Do mesmo modo, a resposta a essa 

petição só pode ser constituída relativamente a esta totalidade da vida, ou seja, 

relativamente ao eterno. A resposta pela totalidade da vida não pode ser constituída 

perante a temporalidade ou através da temporalidade, pois o seu critério é o da 

eternidade. A pergunta é feita pela eternidade e uma vez que esta se opõe 

determinantemente à temporalidade, da mesma forma, a exclui da possibilidade de 

resposta. É por isso que apenas o eterno é edificante, é por isso que apenas perante o 

eterno pode o ser humano arranjar uma resposta. É que é o eterno o critério. Também 

é por isso que só faz sentido que um discurso edificante tenha por base a eternidade e 

nunca a temporalidade, que não constitui matéria de importância. Uma decisão 

relativamente ao eterno é uma decisão quanto ao todo da vida, pelo que apenas no 

eterno pode o homem adquirir identidade para si, apenas neste âmbito pode a tarefa 

do homem encontrar resposta para si.  

Posto isto, torna-se claro um ponto fundamental da nossa análise. É que ao 

dizer que é no sistema de sentido da eternidade que pode ser encontrada a identidade e 

portanto a unidade, ao dizer que é no todo da vida e na procura da unidade através da 

decisão na busca de uma identidade que a vida humana se executa enquanto tal, 

Kierkegaard está a desenhar lentamente uma noção essencial que importa agora dar 

conta – a saber, a noção de categoria existencial.  
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 Em primeiro lugar, torna-se clara a noção de que a existência humana tem de 

estar compreendida segundo apenas uma única categoria, isto é, toda a vida humana 

configurada sobre uma única determinação. Uma vez que o que é procurado é a noção 

de unidade, de unificação numa identidade do que é à partida múltiplo e variável e 

que isso passa pela resolução da contradição, então a vida humana tem de passar 

necessariamente pela sujeição e agrupamento sobre uma única categoria, por um 

único regime estrutural que conceba em si toda a vida. Por isso, também esta 

categoria única se reconhece imediatamente como ligada à noção de eterno, pois a 

partir do momento em que se fala de uma única categoria, está necessariamente a 

referir-se ao todo da vida. Assim, o que Kierkegaard procura é uma categoria que 

possa determinar toda a existência humana debaixo do seu sistema de sentido, algo 

que possa descodificar e dar luz a toda a existência enquanto tal, isto é, uma 

determinação que possa ser usada para a totalidade da vida humana, explicando-a e 

resolvendo-a. Este ponto é fácil de compreender. Se o que está em causa é a procura 

de uma identidade e se o âmbito onde isso pode ser encontrado é o âmbito da 

eternidade, do todo da vida, então torna-se claro de que forma o que é procurado é na 

verdade uma única categoria eterna que possa dar sentido à vida humana, estruturando 

sob si o sujeito. Neste sentido, parece que Kierkegaard está a dar razão a Hegel, 

quando este diz que todo o sentido da existência humana passa pelo enquadramento 

na categoria única do espírito, que é mesmo a única categoria. Contudo, e este é o 

ponto fulcral, Kierkegaard introduz uma diferença a esta ideia que é essencial. Diz 

que essa única categoria tem de ser existencial, ou seja, tem de estar relacionada com 

o plano da existência finita enquanto tal. Por outras palavras, por categoria existencial 

entende-se algo que tem a ver com a execução da vida na finitude e não apenas algo 

especulativo. Tem a ver com este plano de execução, ou seja, a categoria existencial 

tem a ver com algo a que o ser humano possa dedicar a sua vida na procura da 

resolução da contradição que é e isso é precisamente a noção de aquisição de 

identidade. Ao ser existencial, essa categoria ganha uma carácter de estar sempre em 

actualização, a fazer-se de cada vez, a depender da decisão e da acção por ela. Tem a 

cada momento de ser executada e nunca está terminada. Não é uma categoria absoluta 

no sentido de estar dada à partida ou de estar já feita, mas antes, uma categoria da 

finitude, com a dimensão da vida, que tem de ganhar, a cada momento, existência 

através do sujeito. É uma categoria do sujeito, do indivíduo, subjectiva e existencial. 

Há esta diferença fundamental em relação a Hegel, de colocar essa única categoria 
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dentro da singularidade do finito, como a categoria única que pode doar a identidade 

de cada indivíduo humano. A categoria existencial que Kierkegaard determina é a 

categoria da unidade, da identidade, pelo que o que está em causa é precisamente a 

compreensão que a vida humana é uma contradição que tem de ser resolvida na 

unidade. É essa a categoria que pode estruturar toda a existência, a vida toda, o querer 

ser uma única coisa e que é por sua vez identificada com a noção de Bem. Quer isto 

dizer, que o que está aqui em causa é o reconhecimento de uma espécie de 

circularidade da existência humana que se reconhece como por resolver, que precisa 

de adquirir a sua identidade e precisa de se tornar una e que a categoria eterna que 

resolve essa mesma existência é precisamente a categoria da unidade que é a única e a 

fundamental. Assim, o esforço que nos levou a esta investigação torna agora claro que 

todo o projecto da vida humana trata de encontrar solução para a dispersão que é o ser 

humano, tornando-o uno. É essa a única coisa a fazer aqui, encontrar uma forma de o 

sujeito se tornar uno, uma identidade, que possa compreender e dar resposta ao todo 

da vida. É essa a categoria existencial que procuramos e é ela que responde à petição 

de sentido. É ela que deve organizar a existência humana. Neste sentido, importa 

salientar que se trata de algo activo, isto é, esta categoria tem um papel exequível e 

não apenas para um ponto de vista especulativo. Não se trata de reflectir muito sobre a 

existência humana encontrando na categoria da unidade uma solução que a unifica, 

mas antes por meio de uma execução existencial, de um acto, o sujeito humano se 

tornar uno através dessa categoria. Podemos então perceber qual é a relação entre a 

identidade e a unidade, em que sentido estão a apontar para o mesmo e como se 

relacionam com a questão da decisão.  

 Posto isto, podemos agora perceber o que verdadeiramente está em causa na 

referência à tradição que Kierkegaard faz e o que se esconde na premissa. É que 

Kierkegaard mantém ambas as teses da tradição, arrastando, todavia, o seu significado 

para o plano existencial.  

Retornemos ao ponto de começo: O Bem é a única coisa que pode e deve ser 

desejada e é apenas uma única coisa. Quando confrontados com esta questão fomos 

forçados a retroceder no texto para uma análise da localização do discurso e perceber 

que esta se trata da eternidade em oposição ao temporal. Ora, o que agora percebemos 

é que Kierkegaard não estava apenas a incluir-se na tradição, mas a apresentar uma 

diferença relativamente a ela. É que o Bem, a ser uma única coisa imutável e que pode 

unificar a totalidade da vida, não é temporal ou regional, mas necessariamente eterno, 
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o que é o mesmo que dizer, que diz respeito à totalidade da vida, ao todo, pelo que 

não é mais uma determinação das milhares possíveis, mas uma determinação diferente 

de todas as outras e que diz respeito ao todo da existência. Ao identificar o Bem com 

o eterno, Kierkegaard está a apresentá-lo como algo que deve unir toda a existência 

sobre si, de tal modo, que é a única coisa que pode ser desejada e que deve ser 

desejada. Neste sentido, podemos perceber, tendo em conta a noção de categoria 

existencial, o que está realmente em causa na referência de Kierkegaard. É que se por 

um lado é mantido o registo da tradição, que toma o Bem como algo que é a única 

coisa que pode ser desejada, já que é o que está sempre em causa na acção humana, e 

por outro que é sempre o que deve ser desejado, pois é por ele que passa o sentido da 

vida, agora, com a transposição destes ideias para o plano existencial, o prisma é 

totalmente mudado. Se o Bem é a única coisa que pode ser desejada e que deve ser 

desejada e, além disso, é uma única coisa, então é o Bem a categoria existencial e 

única que procuramos e isto vem mudar a perspectiva que a tradição tem do Bem. A 

perspectiva que Kierkegaard introduz é completamente inovadora neste sentido. O 

que isto quer dizer, é que através desta transposição, o sentido do que é o Bem é 

totalmente alterado, porque ao igualá-lo à categoria existencial da unidade e a toda a 

estrutura humana que temos vindo a analisar, o Bem torna-se este processo existencial 

de aquisição de identidade. Não estamos a falar de um conceito moral, no sentido 

reduzido do termo, ou de algo que está na base do coração humano, mas antes da 

própria estrutura do ser humano que tende para unidade e que essa é na verdade a 

própria definição de Bem. A única coisa que está em causa na existência humana é a 

aquisição dessa identidade própria ao seu ente, que já percebemos passar pela noção 

de unidade eterna, e que agora vemos ligado ao conceito de Bem. Ora, isto é uma 

alteração significativa que é preciso atentar com cuidado.  

Já se tornou clara a estrutura do ser humano enquanto contradição na tensão de 

ser resolvida através da aquisição de identidade, ou seja, de uma unidade, e de que 

forma, tem de ser essa aquisição de identidade feita no plano do eterno. Até aqui é 

fácil seguir o raciocínio de Kierkegaard. Há um problema que tem determinada 

estrutura e requer uma solução. A introdução do Bem é uma hipótese de solução. 

Posto isto, importa, antes de avançar, esclarecer na medida do possível as implicações 

que esta solução tem. O ponto está em reconhecer a revolução estrutural que está em 

causa na transposição do Bem para este sentido. Deixe de ser algo conceptual, para 

passar a ter um carácter de execução. O Bem não é uma parte da vida, determinada 
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pelo que chamamos a “ética” e que diz respeito ao que é certo fazer, mas uma visão 

da própria vida, a ética é a vida. Trata-se de uma espécie de alargamento do campo do 

Bem, que não é apenas um conjunto de normas ou inteções práticas, para 

corresponder a uma diferente compreensão total da vida. O Bem não é mais um 

conceito moral no sentido reduzido do termo. Não é um conjunto de normas ou leis 

práticas no sentido do dever habitual, nem tão pouco, um mero reconhecimento do 

que me apetece agora ou o que me parece aprazível neste momento. Não, trata-se da 

consequência necessária da estrutura do ser humano. Há algo que está em falha neste 

ente, que tem de ser resolvido através da unidade e portanto é isso mesmo que está em 

causa nesse ente e é isso que é o Bem. Este não é mais do que o sentido do que é 

próprio ao ser humano, ou seja, a aquisição da identidade. Assim, a ligação ao Bem e 

a sua dedicação é simplesmente uma ligação ao que é próprio do ser humano e ao 

sentido da sua vida. Não é possível deixar isto suficientemente claro. O Bem não é 

conjunto de normas ou valores ou ideias, mas o que está realmente em causa no ser 

humano pela sua estrutura. O Bem é a unidade porque é só isso que interessa na 

existência do Homem, tornar-se uno, o que é o mesmo que dizer tornar-se bom. A 

premissa que Kierkegaard introduz através desta inserção da tradição no plano 

existencial é somente a constatação de um facto, quase um simplificar da situação – o 

homem tem esta e esta forma, esta estrutura, o que implica este problema e o seu 

modo de ser é o de tender para o Bem, uma vez que o Bem é precisamente isso que 

resolverá a sua existência, a saber, a unidade. O Bem deixa de estar ligado à prática 

ética, num sentido regional e fraco, para estar ligado a uma prática quase 

antropológica dela, o que no fundo corresponde à verdadeira noção de ética. O 

homem, por ser homem, tem este comportamento porque é o que está em causa nele, 

de tal modo, que se não tender para isto, o resultado é a deformação humana. O ser 

humano tende para o Bem porque o que está em causa na sua vida é a unidade. Por 

isso, se não tende para unidade, se a sua vida não é orientada pelo Bem, então o ser 

humano deixa de ser humano, ou melhor, nunca chega a sê-lo. O Bem é a única coisa 

que pode ser desejada, pois é isso sempre que está em causa na vida humana, a tensão 

para a resolução da existência e portanto da unidade, o que é o mesmo que o Bem. A 

vida humana passa pela procura do Bem necessariamente. Do mesmo modo, o Bem é 

a única coisa que deve ser desejada, pois é ele que permite ao homem tornar-se aquilo 

para que nasceu – um ser uno, com uma identidade, um único eu – e há um 

constrangimento para isso, para essa unidade, sem a qual não há de facto um sujeito 
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humano. É isto que Kierkegaard está a dizer logo no início da sua análise. Logo na 

introdução do seu capítulo, Kierkegaard faz referência por um lado a toda a estrutura 

do Homem que está presente no seu pensamento, para imediatamente, apresentar a 

solução do Bem como a solução necessária e consequente dessa mesma estrutura, 

fazendo para isso uso da tradição que impõe e defende, apenas com a diferença de a 

inserir no plano existencial. 

 

Posto isto, chegámos a um momento muito importante da nossa análise. 

Tornámos enfim claro, qual o ponto da análise Kierkegaardiana. Começámos por 

analisar a estrutura do ser humano, procurando mostrar os pontos fundamentais para o 

nosso tema, desenhámos o que teria de estar presente na solução para o problema 

dessa estrutura e acabámos por apresentar a solução Kierkegaardiana do Bem. 

Chegámos portanto a uma espécie de final de círculo que torna claro o que está 

presente apenas nas duas primeiras páginas do primeiro capítulo do Discurso de 

Ocasião, mostrando de que forma se chega ao Bem a partir do problema do Homem e 

qual a relação entre ambos. O Bem é a unidade que o Homem pretende, pelo que o 

Bem é aquilo que está em causa na existência humana, aquilo pelo qual ela pode 

ganhar significado e através do qual o sujeito pode adquirir uma identidade. 

Novamente salientamos que a análise deste texto pretendeu fugir explicitamente a 

qualquer questão teológica, evitando por isso, retirar conclusões desse género da 

resposta Kierkegaardiana, sentindo contundo, a necessidade de chamar a atenção para 

a complexidade do que esta resposta implica tendo em conta a obra de Kierkegaard, 

pelo que, sublinhamos que a nossa análise pretende ser somente formal e não pode dar 

conta de todas as implicações aqui originadas. Por outro lado, a nossa análise, tal 

como a do autor, não cessa por aqui, pois, como é fácil prever, o ponto de vista 

habitual não se convence. Há ainda resistência perante esta hipótese que Kierkegaard 

apresenta de que uma vida significativa só pode passar pela procura e dedicação ao 

Bem. Neste sentido, continuaremos a análise do autor, na tentativa de deixar claro de 

que forma apenas o Bem pode ser a solução pretendida e como mais nenhuma 

hipótese pode doar ao homem a unidade de que precisa.   

 O primeiro grande oponente à hipótese de Kierkegaard é o mundo, pelo que 

importa dar conta do seu fracasso enquanto solução. É evidente que a grande maioria 

das pessoas encontra a sua existência alicerçada no mundo. Com isto não se quer 

dizer que há uma minoria que não vive no mundo e para quem as coisas do mundo 
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não são conhecidas ou relevantes, simplesmente que a maioria das pessoas tem a sua 

existência justificada pelo sentido que o mundo lhe dá. Isto é, todas as pessoas vivem 

no mundo, rodeadas por as mesmas coisas e dependentes das mesmas coisas. O 

homem que vive sob a única categoria do Bem vai tanto à praia como o homem 

comum. O ponto é o de atentar que há uma diferença entre ambos no que toca à 

validação do sentido da vida e perceber se a hipótese mundana serve para o problema 

que já apresentámos. Isso significaria por si que a solução tem de ser tal que possa dar 

forma a totalidade de coisas que podem surgir na existência e organizá-las a todas 

segundo o seu sistema de valores, unificando-as segundo o seu sentido, e não excluir 

algumas ou impedir a constituição de uma identidade, através de uma dispersão de 

significados, ou seja, trata-se de encontrar uma forma que possa unificar a 

multiplicidade sem excluir nada. 

 Ambos os sujeitos partem então do mesmo problema – é preciso adquirir uma 

identidade através da unidade e essa resposta tem de ser atingida perante o critério da 

totalidade. E ao passo que o sujeito que vive sob a única categoria do Bem se entrega 

ao Bem, o sujeito comum, como tantos outros, procura a sua identidade no mundo. 

Não atinge também esse segundo sujeito a unidade, se o seu fulgor for durador e a sua 

entrega genuína? Não é o mesmo dedicar-se ao Bem, à unidade, ou a uma coisa do 

mundo? A um trabalho por exemplo? Porque é que as coisas do mundo não 

satisfazem o nosso critério? E já não falamos de um sujeito que se limita a gravitar de 

desejo para desejo, que ora se dedica à cozinha, para na semana seguinte perseguir a 

psicologia e ainda adorar cinema e futebol, mas antes daquelo árduo e sério 

trabalhador que desde os primórdios da infância se dedicou apenas a uma actividade e 

a ela se mantém unido até ao fim dos seus dias. Não atinge esse sujeito a unidade? 

Temos então dois problemas: um primeiro, que precisa de tornar claro porque é que as 

coisas do mundo enquanto tal não bastam para a unificação do sujeito, e um segundo, 

que precisa de descodificar porque é que a dedicação a uma única coisa do mundo 

não serve, e ambas as respostas passam pela compreensão da forma que já referimos.  

 Para além de não ser nada claro porque é que o mundo não responde à 

premissa de unidade, há algo de uma imediata preferência moderna por uma resposta 

que não passe pela unidade do desejo. Pelo contrário, o que é apanágio do nosso 

tempo é a multiplicidade. Neste sentido, parece haver quase uma dupla vitória do 

ponto de vista dedicado ao mundo, que por um lado não vê porque é que as coisas do 

mundo não podem ser matriz de identidade, e que por outro nem tem a certeza de 
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querer essa identidade unitária. Na verdade, o ponto de vista comum optaria o mais 

das vezes pela multiplicidade e pelo espraiamento dos interesses. Parece que de algum 

modo a multiplicidade do mundo é positiva e que na verdade é vantajoso que a vida 

humana seja múltipla. O sujeito contemporâneo deve aliás procurar a multiplicidade e 

a ambivalência e caso seja de facto necessário adquirir uma identidade na união, essa 

deverá ser constituída tendo em conta a multiplicidade. Gostamos que o mundo seja 

múltiplo, que existam várias possibilidades de execução e a ideia de que nos devemos 

dedicar apenas a uma determinação parece ser indesejável. Quanto mais 

multiplicidade houver na vida humana melhor, mais completa e complexa é a vida do 

sujeito. É mais feliz! O que é preciso é variar e procurar coisas novas, não permanecer 

sempre na mesma rotina, explorar novas realidades, envolver-se em diferentes 

actividades, ser múltiplo! E com isto, parece que toda a investigação que levámos até 

aqui rui e cede, pois afinal o que o sujeito deseja realmente é ser múltiplo. Até é 

possível conceder que haja alguma razão em procurar uma identidade, mas essa tem 

de passar pelo mundo e pela sua multiplicidade! E esta multiplicidade não só é 

quantitativa, como também é qualitativa. Não há só a ideia de que temos de 

complementar a nossa existência e resolver a nossa identidade em muitas coisas, mas 

na própria ideia de Bem, parece haver uma multiplicidade. O bom não é só o que 

pertence ao Bem que temos vindo a explorar, mas também ao que é estético, ao que é 

prático, ao que é relevante em determinado momento, etc. A noção de multiplicidade 

não está só presente sob a forma de espraiamento sobre muitas coisas, mas na própria 

forma da dedicação a cada coisa. A ideia de unidade como único factor de resolução 

da existência humana parece ser, para além de disparatado, uma ideia totalmente 

fanática. Que na vida um Homem se dedique exclusivamente a uma determinação é 

algo a que nos opomos naturalmente. O que é preciso e desejável é a multiplicidade e 

até pode ser que Kierkegaard tenha razão em dizer que a estrutura humana necessite 

de uma resolução numa identidade, mas não pode ser que isso passe por abdicar dos 

muitos interesses de que uma vida saudável deve ser constituída. Assim, a 

argumentação natural que se levanta contra Kierkegaard e a hipótese levantada é 

constituída por duas frentes que na verdade têm o mesmo ponto como origem. Por um 

lado, a não compreensão do porquê do falhanço do mundo como resposta para a 

identidade e, por outro, o não desejo efectivo da abdicação da multiplicidade que o 

mundo proporciona. E tudo isso se deve somente a uma falta de acuidade do ponto de 

vista humano que não que reconhece que o mundo é – “an illusion, as when a swarm 
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of insects in the distance seems to the eye like one body, an illusion, as when the noise 

of a crowd in the distance seems to the ear like one voice.”
17

 

 O mundo é o lugar da temporalidade, não no sentido habitual do termo, mas 

no sentido mais complexo que já vimos. O mundo é o lugar do momentâneo, da 

variação e da multiplicidade.  Esta noção de mundo tem origem no Cristianismo e tem 

por base a noção de que o mundo se opõe ao regime do eterno, como reino do finito. 

Tem a ver com a noção de que tudo no mundo está em mudança e é na verdade finito, 

isto é temporal, pelo que a sua duração é limitada. Trata-se de uma visão do mundo 

todo como o lugar da efemeridade e portanto, em comparação com eterno, totalmente 

insignificante. É o lugar das coisas ambíguas e enganosas, o lugar da ilusão, que nos 

faz parecer e dar às coisas um valor que não existe. O mundo é lugar das 

possibilidades enquanto possibilidades finitas. Tudo é válido porque tudo tem a 

mesma importância. A totalidade do mundo, o mundo visto como todo, é apenas 

ilusoriamente uma única coisa. Na verdade, trata-se antes do local da multiplicidade, 

da variação, do tempo, pois tudo o que é do tempo, tudo o que pertence ao instante, é, 

por pertencer ao instante, apenas variação. Assim, o mundo é, por ser mundo, neste 

sentido cristão do termo e que Kierkegaard utiliza, o lugar da multiplicidade, nunca 

uma única coisa e é apenas a ilusão do ponto de vista imediato do homem que o vê 

como uno. Do mesmo modo, tudo no mundo é apenas multiplicidade, porque tudo no 

mundo é temporal. Importa percebermos bem o que está a ser dito. O mundo, por ser 

mundo, é dominado por esse regime de temporalidade que já analisámos. Não 

conseguimos sequer imaginar o que seja um mundo não movido por esse regime, não 

podemos imaginar o que seja um mundo perante o regime da eternidade, pois ele é 

propriamente o lugar da temporalidade. Daí a distinção cristã, que percebe que não 

pode ser o mundo o lugar da perspectiva eterna, pois a cada momento está a ser 

dominado pelo instante. Novamente importa salientar, que não se trata de uma 

distinção temporal no sentido habitual. Isso não é relevante. Não se trata de quanto 

tempo dura o mundo ou se as pessoas que têm uma perspectiva eterna da sua vida não 

vivem no “mundo” da mesma forma que os outros. Trata-se somente de perceber que 

tudo o que é do mundo, por ser do mundo, está sujeito ao regime da temporalidade, do 

instante e do variável e portanto do múltiplo. O ponto não está em perceber que há um 
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 S.KIERKEGAARD, Upbuilding Discourses in Various Spirits, Princeton University Press, 

Princeton, 1993, part I, p. 28. 
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outro lugar onde as coisas são eternas, que dizem respeito ao todo e portanto são mais 

importantes em detrimento deste lugar horrível onde vivem os malfeitores da 

temporalidade, mas antes perceber que as coisas que são do mundo pertencem 

também à própria temporalidade e portanto estão a cada momento numa tensão de 

construção e destruição de si pelo tempo. Tudo o que é mundo está sujeito às regras 

do instante, do precário, pelo que a cada momento está numa fase deste processo de 

desfiamento. Tudo o que é mundo está sujeito a esta ordem de desintegração, de 

estilhaçamento pelo tempo, pelo que o que é próprio do mundo não é a unidade nem 

nada de uno, mas precisamente o vazio, ocultado por este constante movimento de 

coisas em variação, que ora existem ora são substituídas. O que é próprio do mundo é 

precisamente esta característica de variação e de falta de substância que dure. O 

mundo é, no sentido pleno, temporal, oposto a tudo o que é eterno. Em suma, o que 

importa retirar se atentarmos com cuidado para o mundo, é que ele é o lugar da 

multiplicidade, da variação pois está sempre em ordem à temporalidade pelo que é 

também o lugar do vazio e da ilusão, sendo no fundo nem sequer o próprio mundo 

uma unidade, mas um devir, que a cada momento parece uma coisa para no momento 

seguinte ser alterado e cessar, sendo sempre substituído. Nada do mundo, por ser do 

mundo, pode atingir mais do que o cunho da ilusão de unidade. “In other words, the 

wordly in its essence is not one thing since it is the nonessential; its so-called unity is 

no essential unity but an emptiness that the multiplicty conceals. Thus in the brief 

moment of illusion what is worldly is multiplicity and therefore not one thing: then it 

changes into its opposite – that is how far it is from being and remaining one thing.”
18

 

Podemos assim perceber porque é que é apenas através de uma ilusão e de uma falta 

de acuidade do ponto de vista humano, que podemos achar que o mundo pode 

responder à premissa que apresentámos, pois, caso se atente no que é de facto o 

mundo, rapidamente se desfaz a ilusão e o mundo é revelado pelo vazio que é, nunca 

podendo responder a um critério de eternidade. O ponto que é também importante 

esclarecer, é que no fundo, está em acção a mesma tensão para a identidade na 

procura no mundo. O quesito pela identidade e a resolução da contradição é 

igualmente o que faz que o Homem procure no mundo a solução. É também em busca 

da unidade e da identidade que o sujeito se atira às coisas do mundo procurando uma 
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solução para a sua vida. Contudo, o que cada vez se torna mais claro, é que é apenas 

por um obscurecimento do ponto de vista, por uma confusão dele, que não se 

reconhece que isso mesmo que se procura não pode ser dado pelo mundo, mas apenas 

pelo Bem-Uno, pois o Bem é isso mesmo que se procura. Temos portanto aqui a 

resposta para a primeira pergunta que fizemos: porque é que as coisas do mundo 

enquanto tal não servem como resposta. Uma vez que o que se procura é uma 

categoria existêncial única que possa compreender em si a totalidade da vida, 

nenhuma das coisas do mundo pode ser solução, uma vez que o mundo é o lugar da 

multiplicidade e das coisas múltiplas, ou seja, nenhuma das suas determinações tem 

força em si mesma para responder a este critério de unificação da existência, pois 

todas as coisas são em si mesma múltiplas. O mundo é apenas ilusoriamente uma 

coisa, sendo uma multiplicidade confusa que a cada momento se esvai não podendo 

claro, responder a este quesito para se mostrar como fonte de uma única categoria 

existêncial eterna, termo este que torna ainda mais claro porque é que o lugar da 

finitude, do temporal, não serve.  

 Todavia, resta-nos ainda perceber porque é que a dedicação a uma única coisa 

do mundo não serve para esse requisito. Tomemos o exemplo que Kierkegaard dá da 

procura de prazer para que a nossa análise ganhe alguma desformalização. O exemplo 

do prazer é perfeito porque é claramente um dos favoritos candidatos para a 

unificação do ponto de vista, sendo tão natural e tão imediato. Imaginemos pois, 

alguém que está tomado pelo desejo de prazer. Não apenas um ou outro prazer, que 

seriam evidentemente múltiplos, mas apenas o prazer enquanto unidade. A única 

coisa que este sujeito deseja no mundo, aquilo pelo qual orienta e comanda a sua vida 

é o prazer enquanto unidade. Poderia parecer que tal sujeito preenche o nosso 

requisito de invariabilidade, uma vez que é comandado pelo que parece ser uma única 

coisa. Contudo, não é assim, pois as próprias coisas do mundo, por serem do mundo, 

são múltiplas. Assim que atingisse o prazer e a sua vontade fosse saciada, que faria 

então, se não atirar-se imediatamente para outro prazer e depois outro e outro, nunca 

cessando a sua procura. É que o prazer é em si variável e perecível, de tal forma, que 

não subsiste uma vez atingido, mas atira o sujeito para outro lado, na busca de novo 

prazer. Quando atingisse o prazer, o sujeito desejaria um novo prazer, enjoado do que 

já possui, e por aí adiante. Mas poder-se-ia assumir então, que embora o prazer fosse 

essa constante mudança, esse procurar sempre algo de novo, isso seria em si, desejar 

apenas uma coisa, pois o sujeito quer sempre a mudança, o novo. Todavia, é apenas 
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uma ilusão que nos faz supor que a mudança pode ser uma única coisa, quando é 

apenas multiplicidade e inquietude por uma identidade que nunca mais chega e que 

apenas lança o sujeito em volta do mundo, errante à procura de algo que nunca 

encontrará, pois não se encontra no mundo. O ponto é que não só o mundo não é lugar 

do eterno e da unidade, como a sua essência, como já dissemos, é a do vazio. E isso 

torna-se ainda mais claro no exemplo do prazer, pois este, talvez mais do que 

qualquer outra coisa do mundo, tem a sua base precisamente no esvair, oposto ao 

edificante. O que está em causa no prazer é precisamente o destituir-se, o perder-se, e 

nunca o fundar uma identidade. Quando o sujeito se perde no prazer é mesmo isso que 

se passa, ele está a perder-se. Nada do mundo pode ser edificante, pois não é na 

novidade que se encontra a edificação, mas na decisão una e repetida ao longo do 

tempo. Tudo o que é da temporalidade passa pela multiplicidade, que ora é uma coisa 

ora outra, pelo que o sujeito nunca se pode edificar na mudança. É por isso que 

dissemos que só através da decisão pode o sujeito avançar na sua tarefa, pois ela 

permite-lhe cruzar as várias linhas de multiplicidade que a cada instante se impõe 

através das possibilidades e manter-se no mesmo caminho. Tudo o que é do mundo, 

está em constante mudança e, como dissemos, mesmo que seja a mudança o pólo de 

unidade, esta é em si mesma, contrária à edificação, pois passa pelo submergir nesse 

devir sempre alterado. O mundo é vazio, é em si mesmo nada de uno, multiplicidade 

apenas, e por isso não pode ser edificante. Não é possível encontrar uma identidade no 

mundo, pois não há unidade nele. Assim, para resumir, o mundo mostra-se 

impossibilitado de apresentar uma resposta convincente por duas razões: por um lado, 

tornou-se claro que é o lugar da multiplicidade e da variação, pelo que não é possível 

encontrar nele algo que responda ao critério do eterno, enquanto que por outro lado, 

mesmo a decisão pela entrega a algo que passe pela novidade e por essa mudança, 

isso não pode ser edificante, pois não tem essência real, e é apenas numa ilusão que 

parece haver aí uma ancoragem que sustenha a identidade do sujeito. A mudança e o 

novo e o prazer não podem ser edificantes por serem mudança e novo e prazer. A sua 

essência é a do perder-se, do mudar e nunca a da unidade e edificação. “Is variation, 

then, willing one thing that remains the same? On the contrary, it is willing one thing 

that must never be the same; it means to will multiplicity, (…)”
19

 Por fim, resta 
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clarificar que mesmo que houvesse uma determinação a que o sujeito se dedicasse e 

que não passasse por um esvair em si mesmo, e através dessa determinação 

procurasse encontrar sentido para a totalidade da vida, o requisito não seria ainda 

cumprido, pois essa determinação não poderia incluir a totalidade da vida. Trata-se, 

como já dissemos, não de determinar o que é útil ou não para a vida, mas de encontrar 

uma sistema de sentido que a descodifique totalmente, pelo que uma determinação 

que esclareça a vida, excluindo-a ou partes dela, não pode ser solução. Por exemplo, 

um sujeito que se dedique exclusivamente ao trabalho, não a este ou aquele, mas ao 

trabalho enquanto tal e o usasse como essa única coisa que esclarece o sentido da vida 

e lhe resolve a existência, estaria a deixar de fora um sem número de determinações 

que pertencem à vida, mostrando-se assim inábil para o efeito. 

Kierkegaard introduz ainda um conceito que importa dar conta para que não 

restem dúvidas de que nada do mundo pode responder ao critério que impusemos. Diz 

que há três mudanças. A mudança do que é perecível que quando chega silencia o 

mundo e tudo o que nele muda e pode ser gasto; a mudança da morte que recolhe tudo 

o que é do mundo e abandona o sujeito ao nada que o mundo lhe deu; e a mudança da 

eternidade, que liberta o sujeito para a compreensão de que apenas o Bem permanece 

quando o mundo findar, que apenas o Bem subsiste na eternidade e que apenas o Bem 

é uno. Por outras palavras, Kierkegaard está a introduzir uma espécie de prova dos 

nove dos desejos, que ajudam o sujeito a perceber se deseja de facto apenas uma coisa 

ou se está preso numa ilusão de auto-engano. Neste sentido, chega invariavelmente a 

mudança do que é perecível, que aliás nos acompanha sempre no mundo. Sem 

dificuldade percebemos, que tudo o que é do mundo termina, muda, de tal forma, que 

estamos cientes que a vida é um caminhar que vai sendo acompanhada por 

determinadas coisas e pessoas, que ficarão pelo caminho. Vemos esta mudança até no 

nosso corpo, com a velhice, que cada vez vai roubando possibilidades ao sujeito, que 

o estraga e que o vais gastando. Quando o sujeito percebe esta perecibilidade das 

coisas do mundo, quando cobre a sua visão com este manto do perecível e começa a 

ver o mundo pela mudança, então há uma queda da ilusão e um acordar para esse 

vazio de resposta no mundo. Esta mudança afasta todo o nevoeiro e confusão que 

encobriam o mundo e davam ao sujeito a ilusão de estar perto da resposta, para o 

deixar num vale onde nada se ouve que não o próprio anseio pela identidade dentro do 

sujeito. Se tudo no mundo é passageiro, que é que pode descodificar a vida toda? Mas 

a vida é mais profunda e a este vale de desolação, chega a morte e com ela o fim. Na 
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mudança da morte não se trata de o sujeito morrer, mas de perceber que há um fim, 

que tudo cessará e que também ele morrerá. Também ele faz parte dessa mudança 

constante que corrompe o mundo, também desaparecerá. Perante a mudança da morte, 

não há escapatória possível e a ilusão cessa por completo. Não é possível sequer a 

esperança pela mudança constante, porque essa também cessará. Se perante a variação 

do mundo, o sujeito se podia agarrar ao novo, perante a morte, não pode mais. Agora, 

o sujeito está realmente sozinho, sem resposta, desesperado e a morrer. Nada no 

mundo o pode auxiliar. E é neste cenário que chega a mudança da eternidade. Este é 

um ponto fundamental, é que a eternidade chega depois da morte e não o contrário. A 

eternidade vem mudar o que a morte impôs e agora, o sujeito deixa de ter lidar com o 

facto de chegar a um fim, de estar a caminhar a passos largos para a morte, para ter de 

lidar com o sentido da totalidade da sua vida. Não importa somente perceber que há 

uma constante perecibilidade das coisas do mundo e que ele mesmo chegará ao fim. O 

ponto é agora o de perceber o propósito de tudo isto. Qual é o sentido da sua 

existência enquanto um todo, qual o sentido da sua vida, como resolver a contradição 

que sempre o apertou e desesperou, mas que agora não o larga. A pressão é a da 

eternidade, o requisito é o da eternidade e o sujeito deixa de procurar um sentido 

contra a morte para o encontrar para eternidade. O desafio está em suportar a 

eternidade e não justificar a morte. Neste sentido, podemos começar a compreender 

de que forma é intensificada a pressão pela identidade, a pressão pela tarefa e o pavor 

do desespero. A mudança da eternidade muda tudo, não da mesma forma que as 

anteriores, que placidamente vêm roubar espaço ao sujeito, afastando as confusões e 

as trevas, para lhe revelar o vazio das sala onde se encontra; a eternidade vem 

esmagá-lo com o seu peso, que não cessa, que não muda e que grita por uma resposta: 

que estás tu a fazer aqui?! E é neste esmagamento, nesta última leva sem argumento, 

sem escape, de onde não se vislumbra saída possível, que o Bem surge como 

redenção. É importante atentar neste pormenor. É que é na eternidade que o Bem se 

revela na sua verdadeira forma, como a única coisa que é una e invariável. Apenas 

quando o sujeito se encontra face a face com a eternidade, com o todo da existência, 

surge o Bem. Apenas quando tudo o mais se esgotou e mostrou vazio, é que surge o 

Bem. Apenas quando o sujeito está em condições de perceber as verdadeiras 

condições da sua existência e os requisitos que a preenchem, surge o Bem na sua 

verdadeira forma, não como um conjunto de regras que o conduzam na vida, nem 

como um a priori menor de saber sempre para onde se tende, mas como o princípio 
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fundamental que está no ser humano e que pode responder à totalidade da sua vida, 

orientando-o para isso que é única coisa que interessa afinal – tornar-se um indivíduo 

humano. “Finally, there is the change of eternity; it changes everything – so only the 

good remains and becomes the blessed possession of the one who has willed only one 

thing.”
20

 

 Posto isto, retornemos à segunda frente da objecção mundana – que no fundo, 

a multiplicidade não é má. Já temos todas as pistas para a resposta a esta objecção que 

está, aliás, desenhada atrás. Esta tese tem na sua origem duas confusões. Por um lado 

a não compreensão do mundo enquanto lugar de multiplicidade e por outro, a não 

compreensão do que está realmente em causa na noção de Bem e por consequência na 

noção de unidade. Em primeiro lugar, já se tornou claro, porque é que a 

multiplicidade não pode dar resposta para o nosso problema, porque ela em si mesmo, 

não é edificante. O sujeito que se entrega à multiplicidade como caminho para a 

identidade, não pode encontrar a identidade, porque não é na multiplicidade que ela se 

encontra, mas na unidade e da decisão firme e constante. Não é possível estruturar a 

minha identidade em várias regiões do mundo, que são, à partida, vazias, e que por 

serem múltiplas não podem servir de base para esse edifício único que é o meu ser. 

Mas este ponto é relativamente óbvio – até no ponto de vista habitual, temos alguma 

notícia que para ser bom pintor não posso passar os meus dias à caça e cozinhar – o 

que aliado à noção do mundo como necessariamente o lugar da multiplicidade e do 

vazio, esclarece como é que a resposta não pode ser de maneira nenhuma a 

pluralidade de interesses. Contudo, há ainda uma outra confusão e esta sim importa 

esclarecer bem.  

 Aliado ao desejo de multiplicidade parece vir uma noção de que a dedicação 

ao Bem passa por um projecto fanático e demente, que se obcecou com uma ideia e 

que não vê mais nada, como um lunático que sacrifica tudo por uma ideia qualquer. 

Todavia, não é assim, porque não é nada disso que está em causa na noção de Bem 

que Kierkegaard nos dá. É essa a grande alteração resultante da transposição do que a 

tradição diz para o plano vital – subitamente esses ideais abstractos e formais não 

dizem respeito a coisas que poderiam apenas pairar sobre a vida, mas dizem respeito à 

própria vida. Quando percebemos a estrutura humana e em que medida está ela em 
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tensão para a resolução de uma contradição através da identidade e unidade, e ao 

afirmarmos que o Bem é a unidade, então o que estamos a dizer é que o Bem é 

somente este princípio pelo qual o sujeito se aproxima do que lhe é próprio e constitui 

uma identidade. Não se trata de um tábua de práticas e deveres, mas antes da noção de 

que há algo a fazer e que é sempre isso que está em causa na vida humana. Assim, a 

noção de Bem perde qualquer significado regional ou parcial, para adquirir esta 

importância do que é próprio ao ser humano. É aquilo que é sempre desejado e o que 

deve ser sempre desejado e é apenas uma coisa. Deste modo, o que acontece ao ser 

humano que percebe existencialmente o ponto de situação da sua vida não é que fique 

muito preocupado com a aquisição de identidade, pelo que vai a correr ler 

Kierkegaard para perceber quais as regras do jogo, mas antes, dá-se uma 

reestruturação de sistema de sentido, isto é, das categorias existencial que estruturam 

a sua vida e que passam a ser outras. O que é o mesmo que dizer, (algo que já fizemos 

referência na primeira parte) que se por um lado, o ser humano se encontra num 

sistema de sentido ilusório, que lhe permite achar que é no mundo que deve e pode 

estar ancorado o sentido da sua vida e que ao mesmo tempo, vai a cada momento 

descodificando esse próprio mundo assim como a noção que o sujeito tem de si 

próprio, a partir do momento em que este sujeito passa a compreender 

existencialmente a estrutura que Kierkegaard aponta, dá-se uma alteração do sistema 

de sentido que rege a sua vida, que agora passa a descodificar o mundo e o próprio 

sujeito, segundo este critério eterno de aquisição de identidade. Assim, o mundo deixa 

de ser o lugar das coisas significativas, para passar a ser o lugar da temporalidade e da 

variação e o sujeito passa a ser visto de acordo com esta valoração entre ser um mero 

espécime ou ser um indivíduo. Simultaneamente, o que também já foi apontado, as 

categorias que regem e dão sentido à sua vida, são substituídas por esta única 

categoria do Bem, do Uno, que lhe apresentam a vida toda segundo a sua 

compreensão, o que quer dizer, que as coisas deixam de ser vista de acordo com um 

ideal mais ou menos abstracto, que ambiguamente lhe determina o valor das coisas, 

para serem claramente ordenadas segundo um critério de Bem ou mal, isto é, de 

proveitoso para o sentido da vida e a consequente aquisição de uma identidade ou 

prejudiciais para isso. Ou seja, o critério que a categoria existencial que Kierkegaard 

está a tentar introduzir não tem a ver apenas com um esforço ético ou moral, num 

sentido reduzido e regional, como o tendemos a supor, mas somente a uma adaptação 

do ponto de vista que passa a ver as coisas sem ilusão, pelo que são vistas através 
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dessa última mudança da eternidade. O Bem torna-se o critério que descodifica a vida 

somente porque o que esta em causa é o Bem, a aquisição de uma identidade e 

unidade. Neste sentido, uma crítica de fanatismo ao que está aqui a ser indicado, não 

faz sentido, pois não se trata de uma dedicação a esta e aquela coisa, que todos os dias 

preenchem a minha vida, mas somente à compreensão do mundo e das suas coisas, de 

acordo com isto que está verdadeiramente em causa – o que é ou não proveitoso para 

o homem na sua tarefa. Dito de outra forma, não se trata de subitamente deixar de 

apreciar futebol ou, o que tantas vezes é visto como um esforço ético e que apenas é 

uma incompreensão total da ética, de me forçar a detestar futebol porque de algum 

modo creio que isso é errado e passar a dedicar todo o meu tempo à caridade. Não, 

trata-se somente de o meu sistema de sentido, que descodifica a totalidade do 

universo, ser recolocado noutro prisma, que desfaz as ilusões que habitualmente tenho 

e portanto ser movido por um motor cujo único objectivo é o me fazer atingir a 

identidade, quer isso passe pelo futebol, pela caridade ou por qualquer outra coisa. O 

que determina o valor das minhas acções não é um critério exterior que as organiza 

segundo padrões morais ou sociais, mas um critério interno, das próprias coisas, que 

as revela como úteis ou não para o meu projecto existencial, que é o mesmo que dizer, 

que as revela como boas ou más. Por outras palavras, não se trata de uma dedicação a 

algo que me diz quais as coisas importantes e quais as coisas que são dispensáveis, 

mas antes a constituíção de um critério que dá forma a todas as coisas e lhes dá 

existência segundo um novo padrão de interpretação, de tal modo, que todas as coisas 

mudam de aparência e eu não vejo mais futebol como via, num regime ilusório, mas 

vejo-o segundo esta valoração que o coloca num mapa existêncial de acordo com este 

ordenamento do território segundo um princípio de Bem ou Mal para a constituição 

de uma identidade. O Bem é então essa forma que unifica em si todas as coisas da 

existência, toda a multiplicidade, reunindo-as segundo o seu sentido, longe da 

multiplicidade e da dispersão de sentidos.  

  Podemos então perceber mais claramente porque é que tudo o que é do 

mundo, por ser do mundo, não aguenta o requisito da eternidade. O ponto é 

precisamente esse. O mundo não é eterno, passa e cessa e com ele tudo o que é dele, 

por ser dele, deixando o sujeito só perante a eternidade. O mundo é o lugar da 

temporalidade, do momento e o que o Homem procura é a totalidade, o eterno. “No, 

the worldly is not one thing; multifarious as it is, in life it is changed into its opposite, 

in death into nothing, in eternity into a curse upon the person who has willed this one 
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thing. Only the good is one thing in its essence and the same in every one of its 

expressions.”
21

 Por fim, resta salientar ainda um ponto, que também o autor se esforça 

por salientar. É que se o mundo é variável e por isso o sujeito que deseja as coisas do 

mundo, se torna variável, ou aliás, não encontra a unidade, o Bem, para que preencha 

os requisitos que já definimos, terá de ser tal que seja ele próprio invariável, para que 

nele possa o sujeito encontrar a unidade. O Bem tem de ser eterno, e portanto 

transcendente, e invariável, para que possa segurar o sujeito na sua unidade. O Bem 

tem de ser apenas uma coisa e uma coisa eterna, ou seja, que possa unificar a 

totalidade.  

 É importante esclarecer que quando Kierkegaard diz que o Bem é eterno, que 

tem de ser eterno e que apenas assim pode ser edificante, está a referir-se a esse 

estranho fenómeno de totalidade da vida. Quando diz que o Bem é eterno está a dizer 

que o Bem suporta a totalidade da vida. O que quer dizer por outras palavras, que tal 

como o eterno, o Bem não é mais uma coisa que se pode desejar ou à qual se pode 

comprometer entre muitos outros compromissos. O Bem não é mais uma 

possibilidade das muitas existentes, não é mais uma componente da existência e do 

mundo. O Bem é a única coisa que pode ser desejada e é a única coisa que deve ser 

desejada e é apenas uma única coisa. O Bem diz respeito à totalidade da vida, ou seja, 

a algo que compreende em si mesmo a totalidade do regime de sentido da vida. Tudo 

passa pelo Bem. Com isto, parece que a nossa relutância em aceitar a ideia de uma 

única coisa que sustenha a vida toda aumenta, uma vez que parece que o Bem não 

deixa margem para outras possibilidades. Pois é precisamente isso que acontece, mas 

também é precisamente por isso que o Bem aguenta os requisitos que impusemos. O 

Bem é tal que aguenta com a totalidade da vida regida por si, o que é o mesmo que 

dizer, que a vida toda só precisa dele. O Bem é um projecto existencial em si, ou seja, 

é um projecto para a existência enquanto tal, o que quer dizer que não se trata de ser 

mais uma coisa com maior ou menor importância num regime de sentido. O Bem é o 

próprio definidor do regime de sentido. O Bem, compreendido como Kierkegaard o 

apresenta até agora, não diz respeito a mais uma coisa da vida ou a uma determinação 

das coisas, mas antes a uma categoria que engloba em si a vida toda. Deste modo, o 

que Kierkegaard pretende não é apresentar a vida como algo que está reduzido 
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obcecadamente a uma só região que é o Bem, como se o objectivo do homem fosse 

tornar-se um perfeito seguidor de regras, mas antes apresentá-la como completamente 

sustida e descodificada em si pelo Bem. Isto é, o Bem é a única determinação que 

pode aguentar todas as possibilidades da vida, todas as circunstâncias que ela atire ao 

sujeito e ainda assim aguentar impávida e imóvel, sem alteração. O Bem é um 

projecto existencial e não uma actividade ou um traço de carácter. Diz respeito a algo 

que deve configurar a vida toda. Deste modo, não é uma determinação no mesmo 

sentido em que são as coisas do mundo, como se o Bem fosse algo que dissesse 

respeito ao mundo e às suas coisas, mas antes algo que está longe de tudo isso, fora do 

mundo e do tempo, e que na verdade, é a única coisa que pode justificar e dar sentido 

a toda a existência. O Bem é um critério de decifração da existência, é O critério de 

decifração do sentido da vida. Por outras palavras, o Bem é apenas uma forma que 

abriga dentro de si todas as possibilidades da existência e lhes dá sentido, sem que 

haja uma dispersão de significado, mas uma unificação deles segundo uma forma, não 

sendo uma determinação dentro da multiplicidade da existência, mas uma forma que 

abriga a multiplicidade da existência e a descodifica e dá sentido. Podemos, então, 

perceber em toda a sua força, como é que o Bem resolve ambos os problemas que 

levantámos em relação às coisas do mundo, uma vez que se trata de uma forma que 

unifica toda a multiplicidade da existência, sem excluir nenhuma determinação e que 

tem a capacidade de descodificar e dar sentido a todas as coisas da vida.  

Um último ponto falta salientar e que se prende a esta ideia de duplicidade que 

já tem vindo a ser desenhada ao longo do trabalho. Ao longo da nossa análise, 

pudemos perceber que no fundo, o que está em causa na vida é esta resolução da 

tarefa existêncial, o que leva a que o Homem, por um fenómeno de confusão, se 

agarre ao mundo. Essa atitude deve-se apenas a esse desejo de identidade e de 

unidade que explorámos em toda a primeira parte. A única razão para o seu falhanço é 

ter-se decidido por algo que não lhe pode render essa identidade e que por isso, o leva 

apenas à duplicidade. Vimos como é que uma pessoa que se dedique a querer as 

coisas do mundo, é sempre, de raiz, dupla, pois os seus ânimos estão divididos entre 

isso a que se dedica e ao que por ser humano está destinado a desejar. Relembremos 

que o que está em causa é apenas uma falta de acuidade do ponto de vista humano, 

que não reconhece que isso mesmo que deseja só pode ser resolvido pelo Bem e que a 

demanda pelo Bem é a própria constituição de uma identidade. Assim, 

independentemente do que ele deseje, porque deseja a constituição de uma identidade, 
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não pode levar se não à duplicidade, uma vez que não é o Bem. É que 

independentemente do que se deseje, o motor desse desejo é sempre a constituição de 

uma identidade e a resolução da contradição existencial, da unidade negativa, e, por 

uma confusão do ponto de vista, o sujeito julga obter resposta em coisas que, por 

definição, não lhe podem resolver o problema, tornando-se assim duplo e desesperado 

– “Or is not despair actually double-mindedness; or what else is it to despair but to 

have two wills!”
22

 Em suma, com esta noção de duplicidade podemos enfim ligar os 

pontos que nos faltavam entre unidade e Bem. O que Kierkegaard está a dizer é que o 

problema da vida humana, que já tinhamos definido como um requisito pela 

identidade, pela constituição de um ente, passa agora necessariamente pelo desejo de 

Bem, pela sua dedicação e execução, o que leva à unidade. No fundo, todo o texto até 

este momento trata-se de um despiste de erros de análise e de pontos de vista 

confusos, que não faziam ideia do que está em causa na vida e que, perante essa 

compreensão, se agarram a uma resposta fraca. No fundo, o problema da vida, que tão 

facilmente se esconde por trás de uma perspectiva fraca e fácil, só pode ser resolvido 

no caminho pelo Bem, como essa única categoria existencial que descodifica a vida 

toda, como essa forma que alberga dentro de si todas as coisas, não deixando 

nenhuma de fora, nem se esvaindo em vazio, e que em si mesma corresponde à 

aquisição de uma unidade. O Bem é o Uno e isso singifica uma identidade, o Ente. 

Assim, neste momento, torna-se clara toda esta análise que temos vindo a fazer. O 

Homem tem um problema de raiz que se caracteriza pela contradição que ele mesmo é 

e que só pode ser resolvido através da aquisição de uma identidade, que não pode ser 

nem múltipla, nem variável, nem temporal, mas una e eterna e a isso corresponde o 

Bem. Mais, o Bem é, não só a solução para o problema, mas o que está em causa na 

própria vida, pois há uma identidade entre todos estes termos, que fazem com que em 

cada momento que o sujeito confuso procura pela identidade, está na verdade à 

procura da unidade o que é o mesmo que dizer que procura o que é o Bem, de tal 

modo, que por mais que procure pelo mundo e pelas suas coisas, nunca poderá 

encontrar solução, pois esta é o que só o Bem pode dar. Em suma, chegámos a um 

ponto onde podemos perceber finalmente com clareza o que está em causa na ideia de 

que querer apenas uma coisa significa querer o Bem, que isso é a única coisa que se 
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pode querer e se deve querer, que o Bem é apenas uma única coisa em si mesmo e que 

é isso que está em causa na existência, que é esta a solução da vida e a forma de 

aquisição de uma identidade. “In truth to will one thing can therefore mean only to 

will the good (…)”
23

 Mas toda esta análise é apenas um resumir do que estava já 

definido nos pontos anteriores. O que é relevante agora perceber, ainda que apenas 

formalmente e de uma maneira muito limitada, é como é que a própria procura pelo 

Bem pode não resultar na unidade, isto é, como é que a procura pela unidade não traz 

a unidade.  

O que Kierkegaard nos dá é uma espécie princípio formal de solução. Nunca 

nos diz concretamente o que é o Bem, mas antes, limita-se a definir a fórmula geral da 

solução da existência e excluindo todas as hipóteses inábeis e deixando-nos com um 

requisito que corresponde ao que será o Bem. Mas não nos diz, concretamente, o que 

é o Bem. Pelo contrário, o texto tem uma forma totalmente negativa. O que o autor 

faz é, partindo de um problema clarificado e que determina requisitos, começar um 

processo de exclusão de hipóteses, até nos deixar com esta forma que é o Bem. O 

texto é totalmente mudo relativamente ao que é que isso corresponde na verdade, 

limitando-se a eliminar qualquer outra hipótese. Neste sentido, a resposta de 

Kierkegaard é também ela requisito de acção, pois no fundo o autor está a acordar o 

leitor para o problema da existência humana, destruindo todas as hipóteses pré-

concebidas e forçando-o a uma resposta existencial. Quer dizer, o leitor que passa 

pela argumentação de Kierkegaard é deixado com o sério problema da existência e 

com apenas uma pista de solução que tem de ser executada. O problema da existência 

passa pela procura do Bem que passa, por sua vez, por esse alteração categorial a que 

só se pode chegar através do acto. Até lá, a resposta é puramente formal, sem um 

correlato evidente na existência. Este ponto é já por si bastante importante, uma vez 

que liga o contexto geral do trabalho à noção de Discurso Edificante, e poderia levar-

nos a uma análise longa do porquê e de que consequências implica este carácter de 

“empurrão” que o discurso edificante tem. Há como que uma abertura, um limpar da 

névoa que confunde o sujeito e a sugestão única e aparentemente necessária de uma 

decisão, sem a qual, o leitor resta desesperado. Contudo, não é esse o ponto que 
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pretendemos ainda explorar. O que nos interessa realmente é atentar neste carácter 

formal da análise de Kierkegaard e que permite dentro dela um falhanço.   

Já percebemos como é que qualquer desejo que não seja o desejo pelo Bem 

nos leva apenas à duplicidade e ao desespero. Contudo, o que Kierkegaard analisa no 

capítulo seguinte e que nós não poderemos entrar, é este carácter de falhanço da 

unidade dentro do próprio desejo de Bem, não porque o princípio formal não estava 

cumprido e o sujeito não desejasse na verdade o Bem, que é a única coisa que pode 

desejar, mas porque a forma desse desejo é que não cumpre o seu carácter único. Ou 

seja, é possível e na verdade comum, que o sujeito deseje o Bem, mas o deseje de uma 

forma que corrompe essa ligação e que portanto o afasta da identidade. Quando o 

sujeito deseja o Bem, não porque percebeu a importância fundamental dele enquanto 

ser humano, mas apenas em função da recompensa ou do castigo ou do triunfo, está, 

claro, a boicotar o próprio princípio do desejo por uma única coisa. O que ele quer é o 

Bem, mas a forma desse querer, a razão desse querer é, em si mesma, dupla. O sujeito 

está preocupado ou atento a tudo menos a isso que está em causa no desejo do Bem 

que é a aquisição de uma identidade. E perceba-se que esta forma de corrupção é 

muito mais subtil e por isso perigosa. De facto, o sujeito deseja o Bem e o seu 

comportamento pode assemelhar-se em tudo ao desejo efectivo do Bem, e contudo, 

ele não o deseja verdadeiramente, mas sempre em função de algo. É, ainda, 

prisioneiro da duplicidade, uma contradição, um desesperado. É importante deixar 

clara esta pista, que não poderemos seguir atentamente, mas que é fundamental para 

perceber o que estamos a analisar. Preocupámo-nos por deixar claro de que forma é o 

desejo único pelo Bem o único modo de se resolver a existência humana, mas é 

preciso ir mais longe nesta demanda e analisar a própria forma do desejo, que pode 

corromper tudo e deixar o sujeito na mesma duplicidade, apenas mais perigosamente, 

pois o método é mais insidioso. Há ainda esta batalha, que não cessa por uma luta 

feroz com o mundo e com o eu, até à rendição a isso que é próprio ao ser humano, 

mas que ataca pelas costas, silenciosamente, e que contamina esse chão onde o sujeito 

pensava estar já encaminhado seguramente. A própria forma do desejo ao Bem, tem 

de ser genuína e para isso deve também lutar o sujeito. Há então, uma duplicidade 

segunda que não diz respeito ao objecto do desejo, mas à própria forma do desejo. Por 

outras palavras, poderiamos achar que uma vez cumpridos os requisitos formais atrás 

indicados, o problema estaria resolvido. Todavia, não é assim e é para isso que 

Kierkegaard está a chamar à atenção. É que, mesmo que o sujeito deseje o Bem e a 



 59 

unidade, se a forma desse desejo não é ela própria pela unidade e pelo Bem, então 

mostra-se dupla o que consequentemente torna o sujeito duplo. Não basta ter o 

objecto correcto de desejo, mas o como desse desejo, essa forma, tem de ser também 

ela una, ou seja, do bem pelo bem e da unidade pela unidade. Quer isto dizer, que se 

eu me encaminho na intenção do bem ou da unidade, mas porque no fundo, desejo 

uma recompensa que daí resulta, ou ajo por medo de um castigo, ou ainda, porque 

creio que através desse encaminhamento atigirei o triunfo, isto é, triunfarei na 

existência, de tal forma, que em cada caso não desejo propriamente o Bem ou o Uno 

ou o Ente, mas outra coisa, mesmo que todos os meus actos sejam idênticos a alguém 

que deseje o Bem pelo Bem, a forma do meu desejo é corrompida o que corrompe 

tudo o resto, deixando-me na duplicidade e no desespero, sem me levar a lado 

nenhum, pois não existe real reajuste categorial. Pior ainda, pois esta duplicidade não 

é tão evidente quanto a primeira e portanto, muito mais ilusória. É possível que o 

sujeito ache que está perfeitamente no caminho certo, com a existência resolvida, uma 

vez que os requisitos formais do Bem estão cumpridos, sem se aperceber que o como 

do preenchimento desses requisitos resta duplo e corrompido.   

Deixámos para o fim o último alerta e talvez o mais fundamental, contra esta 

segunda leva de duplicidade que pode atingir o homem – o desejo pelo Bem, até certo 

ponto ou a duplicidade da fraqueza. Esta é a forma mais comum de corrupção do 

desejo do Bem, a mais discreta, que se resume, no seu âmago, apenas a uma confusão 

que ainda não está resolvida e que importa despistar. Trata-se de uma confissão 

relativa ao Bem, de tal modo, que há de facto um comprometimento com o Bem, mas 

só até certo ponto. Por exemplo, quando um sujeito se entrega ao Bem, mas não ao 

custo do seu emprego. É perfeitamente compreensível que alguém reconheça qual a 

atitude a tomar, mas que perante o custo real de ser despedido, opte por não agir, 

renunciando assim à sua decisão pelo Bem e pela unidade. Todavia, isso deve-se 

apenas a uma confusão do que já está assinalado e a uma duplicidade restante dentro 

do sujeito. Esse homem não adquiriu a unidade e o sistema categorial que rege a sua 

vida não é o do Bem. O que se passa é que o sistema de valores não está 

correctamente regulado e o sujeito permanece ainda dividido entre duas posições 

muito distintas. Uma que reconhece o Bem como o único caminho para a identidade e 

que se dedica a ele, em oposição a uma outra que procura a mesma identidade no 

mundo ou na multiplicidade. Quando um sujeito prefere ceder da sua decisão pelo 

Bem em troca de qualquer outra coisa, está na verdade a dedicar-se à multiplicidade e 
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a revelar que o processo de mudança do sistema categorial não está concluído. Ainda 

não percebeu o que quer realmente dizer que o Bem é a única coisa que pode resolver 

a existência ou então ainda não se decidiu por isso. Não importa aqui continuar a 

análise necessária para uma compreensão total deste fenómeno, tal como não 

analisámos detalhadamente todos os outros modos de duplicidade, apenas importando 

salientar este perigo e dar conta, através deste último exemplo, do quão insidiosa é 

esta duplicidade, que se infiltra no homem e o afasta do Bem. Repara-se que o sujeito 

pode nunca se aperceber que não está decidido pelo Bem, que este ainda não regula a 

sua vida, continuando no desespero e sendo apenas uma contradição. Deste modo, 

percebemos um último ponto fundamental da noção de Bem. Não só há uma 

identidade entre Bem e Uno e Ente, mas também que para que o desejo pelo Bem seja 

genuído e a existência resolvida, terá de ser verdadeiro. Para que o sujeito consiga 

resolver a contradição não só tem de haver uma aquisição de identidade através do 

Bem e da Unidade, mas também, através da Verdade. O último requisito essencial 

para o Bem é o requisito de verdade. “(...) If it is to be possible for a person to be able 

to will one thing, he must will the good, because only the good is this unity; but if it is 

to be actual that he wills only one thing, he must will the good in truth.”
24

  

Com este ponto final, chegámos ao último objectivo da nossa análise e que 

passa por compreender a identificação que Kierkegaard faz aqui dos transcendentais. 

Tal como fez com as noções da tradição que já analisámos, também com os 

transcendentais, Kierkegaard aprensenta-os sob uma nova luz existencial que lhes dá 

um novo sentido. Ao dizer que o Bem, o Uno, o Ente e a Verdade são o mesmo, que 

há uma ligação entre eles e que, na verdade, são eles que regem a vida, que são eles 

que estão em causa na existência, está a trazer para o plano da existência os 

transcendentais. Kierkegaard dá-nos uma nova versão dos existenciais. Começa por 

dizer que a vida humana só encontra sentido na aquisição de uma identidade, de um 

ente, para depois dizer que esta constituição depende necessariamente da unidade, que 

apenas nela pode encontrar resposta, que por sua vez está ligada ao Bem que é o uno, 

que é apenas uma única coisa e que dá forma a todas as coisas da existência, dando-

lhes sentido e significado, antes de terminar com a afirmação que a Verdade é o 

último ingrediente fundamental para esta tese, que sem ela, nada disto tem valor e é 
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corrompido desde a raiz. Apenas através de uma dedicação ao Bem, ao Uno, em 

verdade, pode o sujeito adquirir uma identidade e resolver assim a sua existência. 

“(...) and the person who wills only one thing can will only the good, and the person 

who wills only one thing when he wills the good can will only the good in truth.”
25

 Em 

suma, só pode querer o uno quando o quero verdadeiramente e isso significa querer o 

bem, o que é o único caminho para a constituição de um ente. Esta identificação é 

comprovada existencialmente a cada momento na vida humana. De facto, trata-se de 

uma total unidade entre todos os conceitos fundamentais que procurámos apresentar e 

que reúnem em si a fórmula da existência. No fundo, trata-se de um reconhecimento 

do que está realmente em causa na questão da única categoria existêncial que tem em 

si e na sua base esta estrutura fundada nestes pilares que estão a segurar a vida 

humana. Kierkegaard traz para o plano existêncial estes transcendentais, revendo toda 

a tradição do que neles está implicíto e colocando-os no plano concreto e finito, de 

cada vida, de cada indíviduo, que necessita através deles e por eles, solucionar a vida. 

Trata-se de uma compreensão do que está em causa na complexa e peculiar estrutura 

do Homem, que desagua e passa por estes conceitos, que são, no fundo, o mesmo, 

estando ligados desde a raiz. A vida humana passa precisamente por esse esforço de 

compreensão do problema em que consiste e na compreensão da solução que está 

também desenhada, mas que precisa ser executada, no caminho para a identidade, 

através da unidade pelo desejo e dedicação verdadeira ao bem.  

 

 

“Indeed, in a certain sense nothing else can be discussed as briefly, that is, if it is 

really discussed well, as the good can, because without conditions and without 

circumlocutions, without introductory remarks and without compromises, the good is 

unconditionally the one and only thing that a person may will and shall will, and is 

only one thing.” 
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Conclusão: 

 

Começámos este trabalho alertando para a complexidade presente no texto 

Discurso de Ocasião, idenficando-o como um Discurso Edificante. Depois 

avançámos para a indicação do salto conceptual de Kierkegaard, espaço esse que 

aproveitámos para tornar claros os pressuspostos implícitos, apresentando a vida 

humana como algo que é à partida uma contradição, uma vez que o homem é uma 

relação a uma síntese a priori de pólos opostos que não podem ser conciliados, o que 

dá origem a uma unidade negativa que necessita uma resolução numa identidade. 

Apresentámos por isso a existência humana como uma tarefa em direcção à 

constituição de um ente, através da decisão e do querer, para longe do desespero. 

Depois, retornando ao texto de Kierkegaard, iniciámos um estudo mais próximo na 

tentativa de mostrar de que forma é o Bem a única solução para o problema 

apresentado, dado que é a única coisa que se pode e deve querer e é apenas uma única 

coisa. Procurámos também deixar clara a ligação de toda esta estrutura à ideia de 

unidade, como oposta à de multiplicidade, excluindo assim o mundo e todas as suas 

determianações como resposta ao problema da existência humana. Mostrámos 

também como é que o que é pedido e está implicado nesta noção de Bem é na verdade 

uma alteração categorial, que faz com que o regime de sentido que descodifica a vida 

se torne em si mesmo unitário sobre essa única categoria do Bem que pode dar forma 

a todas as determinações da existência, interpretando-as e organizando-as num mapa 

existêncial. Em seguida, tornámos claro como é que a contradição existencial não 

pode ser resolvida apenas através do objecto do querer, mas também está dependente 

do como desse querer, mostrando de que forma se esse como não for também ele 

unitário, toda a estrutura é comprometida, permanecendo na duplicidade, o que nos 

levou a concluir a importância da noção de Verdade neste projecto. Por fim, 

procurámos mostrar uma identidade presente no texto de Kierkegaard entre os termos 

Ente, Uno, Bem e Verdade, o que nos levou a afirmar que o autor faz uma 

reinterpretação dos transcendentais da tradição para os reapresentar no campo 

existêncial.  

 Relembramos neste último momento que este trabalho não pretende dar conta 

de todas as implicações e determinações dos conceitos analisados, mas corresponde a 

uma tentativa de primeira desformalização do texto, quase uma introdução à leitura, 
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que permita um contacto com o Discurso de Ocasião que compreenda o que está 

implicado nessas primeiras páginas. Assim, é importante notar que para uma 

compreensão efectiva e total do Discurso é requerida uma muito mais longa análise de 

toda esta estrutura e dos seus termos, para além de um constante diálogo com as 

consequências e implicações que tudo isto implica tendo em conta o pensamento 

Kierkegaardiano.  

 Por fim, uma vez que terminámos a introdução alertando para o carácter 

específico de um Discurso Edificante, gostaríamos de terminar a conclusão com um 

alerta do que isso implica. Muito embora tenhamos feito uma análise simples do que 

está envolvido no texto, procurando mostrar o que está de facto em causa na noção de 

Bem e de como se relaciona ela com a existência, tendo a forma de uma categoria 

única que altera de todo em todo a aparência da vida humana, tentámos deixar 

presente a implicação edificante do texto. Como foi dito, a análise de Kierkegaard é 

muda quanto ao que é realmente o Bem, tratando-se de um despiste e descrição 

formal dele. Posto isso e dado o carácter específico de um Discurso Edificante, 

parece-nos necessário relembrar que o que está em causa nesse texto e que nós 

procurámos respeitar, é um espécie de petição de execução do que é indicado. 

Kierkegaard está alertar para um problema que diz respeito ao homem enquanto que é 

homem e apresenta uma solução para isso, que requere, contudo, uma execução 

existêncial. No fundo, trata-se de uma petição em direcção ao Bem, que é lançada 

pelo autor, mas que pretende não ser mais do que um diálogo solitário do Discurso 

com o seu leitor, na procura de solução dessa pergunta que está sempre presente na 

vida humana e que só pode ser respondida através de uma execução que passa pela 

alteração categorial do sistema de sentido da vida. O que quer dizer somente que tudo 

isto pretende apenas parar o leitor com essa pergunta e apontar-lhe o caminho a 

seguir. “Are you now living in this way?”
26

 

 

 

 

 

 

                                                           

26
 S.KIERKEGAARD, Upbuilding Discourses in Various Spirits, Princeton University Press, 

Princeton, 1993, part I, p. 148. 



 64 

Bibliografia: 

 

 S. KIEREGAARD, Upbuilding Discourses in Various Spirits, Princeton 

University Press, Princeton, 1993;  

 S. KIERKEGAARD, Adquirir a sua Alma na Paciência, Assírio e Alvim, 

Viseu, 2007; 

 S. KIERKEGAARD, In Vino Veritas, Antígona, Lisboa, 2005; 

 S. KIERKEGAARD, Temor e Tremor, Guimarães editores, Viseu, 1998; 

 S. KIERKEGAARD, The Sickness unto Death, Penguin Books, London, 

2008; 

 S. KIERKEGAARD, The Sickness unto Death, Princeton University Press, 

New Jersey, 1983 

 S. KIERKEGAARD, The Concept of Anxiety, Princeton university pres, 

Princeton, 1980; 

 S. KIERKEGAARD, Repetition and Philosophical Crumbs, Oxford World's 

Classics, New York, 2009; 

 S. KIERKEGAARD, Christian Discourses, Princeton University Press, 

Princeton, 2009; 

 S. KIERKEGAARD, Works of Love, Harper Perennial, New York, 2009; 

 S. KIERKEGAARD, The Moment and Late Writings, Princeton University 

Press, Princeton, 1998; 

 J. WALKER, To Will One Thing: Reflections on Kierkegaard's 'Purity of 

Heart, Montreal and London: McGill-Queen's University Press, 1972; 

 G. CONNELL, To be one thing: personal unity in Kierkegaard's thought,  

Macon (GA), Mercer University Press, 1985. 

 

 


