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Crítica a Hegel: Não leva em consideração a subjetividade 

Opondo-se a abstração hegeliana, Kierkegaard procurou destacar as 
condições específicas da existência humana e incorporá-las às 

reflexões filosóficas , por isso é chamado de ‘o pai do existencialismo’

Influenciou: Irracionalistas e os existencialistas, nenhum sistema de 
pensamento consegue dar conta da experiência ampla e única da 

vida individual
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Formação Religiosa

Crítico de Hegel





SUAS PRINCIPAIS OBRAS: 

Migalhas Filosóficas (1884), 

Ou isso/ou aquilo (1843), 

Temor e Tremor (1843) 

O conceito de angústia (1844).



SUBJETIVISMO

• Ênfase na experiência pessoal. 

• Não se interessava pela busca de uma verdade objetiva. 

Diz ele:

Trata-se de encontrar uma verdade que seja verdade para
mim, de encontrar uma ideia pela qual eu possa viver e
morrer. E que utilidade teria para mim encontrar uma
verdade chamada verdade objetiva, percorrer os sistemas dos
filósofos, e poder, quando exigido, fazer um resumo destes?”
(Kierkegaard, Textos selecionados, p.39) .



PROBLEMÁTICA CENTRAL

É impossibilidade justificar ações do ponto de vista ético. 

A fé era fundamental. 

Exemplo - Sacrifício de Isaac:

no relato bíblico, Abraão recebe de Deus o pedido de 
sacrificar seu único filho, ao qual ele obedece 

prontamente.





SILÊNCIO DE DEUS

A fé seria um “salto no escuro” para obedecer àquilo 
que não entendemos racionalmente.

Deus não deu garantias a Abraão, ele não dá 
nenhuma garantia aos demais humanos. 



ESTILO PESSOAL

Polêmico e irônico quando se trata da tradição filosófica e 
religiosa, ele adquire tonalidades poéticas ao falar sobre 

sentimentos como o amor, o medo e angústia.

ESTÉTICA

Não apresenta uma obra doutrinária 

Não dá à estética dimensão central. 

A estética seria apenas uma etapa da existência.



A EXISTÊNCIA HUMANA POSSUI TRÊS DIMENSÕES

A DIMENSÃO ESTÉTICA:
na qual se procura o prazer;

A DIMENSÃO ÉTICA:
na qual se vivencia o problema da liberdade e da contradição 

entre o prazer e o dever;

A DIMENSÃO RELIGIOSA:
marcada pela fé. 

“cabe ao homem escolher em que dimensão ele quer viver, já que se 
trata de dimensões que se excluem entre si. Essas dimensões podem 

ser entendidas, também como etapas pelas quais o homem passa 
durante a sua existência: primeiro viria a estética, depois a ética e, 

por último, a religiosa, que seria a mais elevada.” 
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ANGÚSTIA

Sentimento profundo que temos ao perceber a 
instabilidade de viver num mundo de acontecimentos 

possíveis, sem garantia de que nossas expectativas sejam 
realizadas.



Analisa os problemas da relação existencial do homem com o 
mundo, consigo mesmo e com Deus

‘Não possível, tudo é possível’

Vivemos num mundo onde tanto é possível a dor como o 
prazer, o bem como o mal, o amor como o ódio, o favorável 

como o desfavorável.
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A RELAÇÃO DO HOMEM CONSIGO É MARCADA PELA

INQUIETAÇÃO e pelo DESESPERO

O homem nunca está plenamente satisfeito com as possibilidades 
que realizou, ou não conseguiu realizar o que pretendia, esgotando 

os limites do possível e fracassando diante de suas expectativas. 

A relação do homem com Deus seria talvez a única via para a 
superação da angústia e do desespero. 

Contudo, é marcada pelo paradoxo de ter de compreender pela 
fé o que é incompreensível pela razão. 14





(Uem 2010) Um dos elementos fundamentais da Filosofia contemporânea
é o contexto de CRISE DA RAZÃO. Nela, criticam-se pilares da racionalidade
moderna, como a ideia de fundação do conhecimento a partir do sujeito, e
a possibilidade de uma ação moral universal. Com base na afirmação
acima, ASSINALE O QUE FOR CORRETO.

01) Sören Kierkegaard (1813-1885), precursor do existencialismo cristão,
fez críticas severas à Filosofia moderna, pois nela o ser humano não
aparece como ser existente, mas reduzido ao conhecimento objetivo.

02) Friedrich Nietzsche (1844-1900), ao perguntar sobre o valor dos
valores, não representa uma novidade na maneira de formular as questões
da Filosofia, sobretudo ao propor o movimento genealógico.

04) Sigmund Freud (1856-1939), fundador da Psicanálise, evidencia o papel
da racionalidade da consciência e da unidade do eu, estabelecendo, para
determinar as pulsões, a análise sintética a priori.

08) Michel Foucault (1926-1984) introduz, no cenário filosófico, o conceito
de microfísica do poder, isto é, a fragmentação do sujeito em torno de um
núcleo teórico unívoco, tanto moral quanto epistêmico.
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Leia as afirmações abaixo: a respeito da obra do filósofo Søren
Aabye Kierkegaard.
I) O dinamarquês Søren Aabye Kierkegaard é considerado o pai do 
racionalismo. Sua frase mais conhecida é “Penso, logo existo”.
II) O pensamento de Søren Aabye Kierkegaard é marcado pelo 
objetivismo. Para ele, a filosofia deveria ser demonstrada por 
argumentos lógicos.
III) A filosofia de Søren Aabye Kierkegaard é sistemática e pretende 
incluir em um sistema integrado todas as grandes questões da 
filosofia.
IV) A problemática central de Søren Aabye Kierkegaard consiste na 
irracionalidade de nossa experiência do real; tinha uma preocupação 
filosófica com o “tornar-se cristão”.
V) A filosofia de Søren Aabye Kierkegaard apresenta um vocabulário 
técnico que possui um sentido próprio no interior de sua obra. Para 
compreender o que um conceito significa é preciso entender toda a 
sua obra.
Com base nas afirmações acima, estão corretas:
a) Apenas I e IV; b) Apenas II e IV; c) Apenas IV; d) Apenas II, III e V;
e) Apenas I, II, III e V
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Qual a importância da biografia 
de Søren Aabye Kierkegaard para compreendermos sua 
obra?

a) Nenhuma. A obra de Kierkegaard não tem nenhuma 
relação com sua existência concreta e, por isso, pode ser 
chamada de existencialista;

b) Parcialmente relevante. Embora Kierkegaard tenha sido 
levado a reflexões filosóficas por fatos de sua vida, ele 
não os menciona. Ou seja, sua biografia foi o ponto de 
partida da sua obra filosófica, mas os desdobramentos 
não são a ela tributários;

c) Muito relevante. Seu pensamento é marcado pela 
ênfase na experiência pessoal e sua biografia é o veículo 
para suas reflexões filosóficas. Por isso, falar da filosofia 
de Kierkegaard é falar dele mesmo.
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A religiosidade tinha uma grande relevância para o 
filósofo Søren Aabye Kierkegaard, e isso está relacionado ao 
seguinte fato da sua vida:

a) O filósofo, ateu na juventude, teve uma enfermidade física. 
Depois de uma cura milagrosa, converteu-se ao cristianismo.

b) O filósofo recebeu, na infância, uma educação religiosa 
rigorosa por parte de seu pai, Michael Pedersen. O pai de 
Kierkegaard nasceu e viveu seus primeiros anos de vida na 
Jutlândia e a expressão religiosa jutlandesa era marcada por um 
pietismo triste e ancorada na culpa e no medo da punição.

c) O filósofo, após a morte do pai, Michael Pedersen, ficou 
muito pobre e precisou trabalhar como pastor para terminar 
seus estudos de filosofia e teologia, como também para garantir 
sua subsistência. Mesmo assim, não se converteu ao 
cristianismo e, por isso, dissemos que seu existencialismo é 
ateu.
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O filósofo dinamarquês Søren Aabye 
Kierkegaard IDENTIFICOU TRÊS ESTÁDIOS DISTINTOS 
OU MODOS DE EXISTÊNCIA. SÃO ELES:

a) Estádio empírico, estádio racionalista, estádio 
existencialista;

b) Estádio científico, estádio religioso, estádio jurídico;

c) Estádio estético, estádio ético, estádio religioso.

d) Estádio ético, estádio jurídico, estádio 
existencialista;

e) Estádio estético, estádio técnico, estádio filosófico;
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