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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como proposta analisar a narrativa da obra Diário de um 

Sedutor que, a partir de uma reflexão da existência, constitui-se em um espiral de 

poesia, linguagens e encantamento. Kierkegaard, dentro de um jogo de sedução, utiliza-

se da liberdade da escrita para convidar o personagem Johannes a ser o coautor dessa 

literatura em que a poesia é elemento fundamental para a interposição de novos 

personagens, através do jogo dos espelhos poéticos, prospectos de encontro e 

(des)encontros consigo mesmo. A presente análise nos levou a perceber como a obra 

trabalha com as diversas faces do indivíduo, sendo a angústia o sentido lúdico utilizado 

como forma de despertar no outro, seja autor, vítima ou leitor, a noção de crise 

desenvolvida pelo sujeito. O leitor, personagem intrigante da obra e cúmplice das 

artimanhas do autor, participa dos registros do diário, encarando as estratégias como 

necessidade de novas escolhas de uma crise interpretativa da existência. O presente 

estudo também estabelece um vínculo reflexivo com a obra Ligações Perigosas, de 

autoria de Choderlos de Laclos, como forma de analisar tanto na primeira, como nesta 

obra os aspectos textuais que revelam  as artimanhas do jogo de sedução proposto pelos 

autores de ambas. As obras analisadas, construídas em forma de diário ou cartas-diário, 

revelam, através da pseudonímia, o jogo empreendido pelo esteta que, no estádio 

estético, subjuga sua vítima, seduzindo-a e fazendo-se seduzir. 

 

Palavras-chave: esteta, diário, pseudonímia, sedução.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work has as a proposal to analyse the narrative of the work Diary of a 

Seducer that, through a reflection of existence, constitutes in a spiral of poetry, 

languages and enchantment. Produced by Kierkegaard that, within a game of seduction, 

uses the freedom of writing to invite the character Johannes being the co-author of this 

literature in that poetry is a fundamental element for the filing of new characters, 

through a game of poetic mirrors, prospect of encounter and mismatch with yourself. 

This analysis has led us to understand how the work discusses with the various faces of 

the individual, and the anguish the playful sense used as a way of awakening the other, 

whether author, victim or reader, the notion of crisis developed by subject. The reader, 

intriguing character of the work and accomplice of the author's antics, participates in the 

daily logs, viewing the strategies as need for new choices of an interpretative crisis of 

existence. The present study also establishes a reflective link with the work Dangerous 

Liaisons, authored by Choderlos de Laclos, as a way to analyze so much at first, as in 

this other work the textual aspects which reveal the tricks of the game of seduction 

proposed by both authors. The works analyzed, built in the form of a diary or journal 

letters, reveal through the pseudonymity, the game undertaken by aesthete who, in the 

aesthetic stage, subdues his victim, seducing her and pretending to seduce. 

 

Keywords: aesthete, diary, pseudonymity, seduction 
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INTRODUÇÃO 

           

A presente pesquisa tem como pressuposto analisar a obra Diário de um 

Sedutor do filósofo Sören Aabye Kierkegaard, a fim de investigar a função dos 

pseudônimos utilizados pelo autor como forma de experenciar a existência nos diversos 

estádios Estético, Ético e Religioso. Nesta pesquisa, nos ateremos aos dois primeiros 

estádios, considerando que esses é que são explorados por Kierkegaard na obra 

analisada. Kierkegaard, durante dois séculos, foi pouco estudado ou interpretado e suas 

produções sofreram influência das diversas mudanças religiosas, culturais e sociais do 

seu tempo. 

O autor utiliza recursos literários como meio de expressar um discurso de 

dissimulação não dogmático, duvidando de tudo e manifestando suas inquietações 

através de textos literários, nos quais expressava sua insatisfação existencial. Ao 

analisarmos a obra Diário de um Sedutor, observamos que Kierkegaard utiliza a riqueza 

dos aspectos linguísticos a serem investigados, aspectos esses que contribuem para as 

reflexões filosóficas e estéticas. Isso se deve ao fato de que a literatura kierkegaardiana 

é perpassada por uma estrutura linear e temporal, edificando diferentes esferas do saber, 

com a finalidade de refletir sobre a existência humana. 

A linguagem é a ferramenta usada por Kierkegaard para explorar o universo 

existencial. Deste modo, as palavras são enigmas que provocam sentimentos 

conflituosos e, ao mesmo tempo, seduz, angustia e dilacera através das contradições 

existenciais. Essas contradições permitem ao homem refletir sobre o seu modo de vida e 

libertar-se da rotina comum, despertando para novas possibilidades de si mesmo. 

Não se reconhecendo representado pelos pseudônimos que utiliza nas suas 

diversas obras, Kierkegaard extrapola a realidade fictícia, ultrapassa a questão da 

subjetividade do próprio filósofo e penetra nas múltiplas identidades dos vários autores 

de sua obra. Assim sendo, os elementos utilizados pelo autor podem ser encontrados nas 

formas de pseudônimos e de artifícios, organizados de acordo com os estádios da 

existência. Isso podemos constatar na obra Diário de um Sedutor, cujo suposto autor é 

Johannes, pseudônimo dado por Kierkegaard. 

Alguns autores consideram que a obra Diário de um Sedutor seja um ensaio 

biográfico-filosófico. Contudo, essa informação não é procedente para muitos leitores e 
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amantes kierkegaardianos, bem como no Post-Scriptum, na composição mímico-

patético-dialético; em A Repetição, ensaio de psicologia experimental, cujo pseudônimo 

utilizado é Constantin Cosnstantius; A Alternativa, com o pseudônimo Victor Eremita; 

Fragmentos de vida e muitos outros, dada a extensa produção do autor. 

A personae kierkegaardiana usa os pseudônimos como forma de sobressair 

no ato de existir, proporcionando uma confusão mental dentro do jogo escritural, que 

sugere uma possibilidade de unificação dos diversos elementos em torno do nome, dos 

personagens e do leitor. O jogo apresentado dentro da obra sugere uma ideia de 

envolvimento e, sobretudo, ironicamente, procura envolver o leitor dentro dessa 

atmosfera. Ao compor a obra, Diário de um Sedutor, Kierkegaard explora os tratados 

estéticos através do imaginário das cartas. Segundo o próprio autor a sua contribuição 

na obra foi apenas na escrita do prefácio. Johannes, autor hipotético, considerado o 

sedutor, é o responsável pelas edições e organizações das estratégias literárias 

apresentadas nas várias cartas que compõem a obra. 

As cartas, acionadas por uma escrita irônica, investigam o jogo que é 

proporcionado pela comunicação indireta, a partir dos pseudônimos que ora vivencia, 

ora envolve o leitor através de uma sedução, como forma de contribuir dentro da 

narrativa. Estrategicamente, o leitor é considerado cúmplice do processo de criação da 

linguagem e parceiro dentro das reflexões articuladas pelo próprio jogo poético. O 

filósofo Kierkegaard emprega a palavra estética no sentido grego aisthesis, que quer 

dizer sensação, semelhança de uma estética da existência, ou até mesmo de uma 

existência literária poética. Portanto, de acordo com o autor: 

 

na arte, o interessante é sempre representativo do artista. Uma jovem que, 

para agradar, se faz interessante, agradará principalmente a si própria. É isto 

que há a objetar, de um ponto de vista estético, a qualquer espécie de 

coquetismo (KIERKEGAARD, 1974, p. 173). 

 

Na obra Diário de um Sedutor a poesia está em movimento, se 

transformando em um labirinto de ideias provocadas por um estado nostálgico de 

angústia e de desespero humano. O esteta sedutor explora toda a physis como elemento 

integrante da poesia e os artifícios como elementos reflexivos dos enigmas, sendo as 

estratégias o ponto criativo e culminante do prazer. A estética é uma parte da filosofia 

na qual se concentram os problemas da beleza e da arte. Deste modo, aferimos que as 
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questões concretas da estética, pelo fato de serem particulares, não deixam em absoluto 

de serem filosóficas.  

Abstraídas pelo jogo das sensações, as reflexões das estratégias levam o 

leitor a se sobrepor aos personagens diante das dificuldades existenciais experenciadas. 

De tal modo, as estratégias descritas, através da comunicação indireta, proporcionam 

um empenho numa imediata verificação das soluções propostas. Assim, pode-se dizer 

que a estética é um feliz encontro entre reflexão filosófica e experiências concretas. 

Trata-se, portanto, de um caminho para utilizar a interpretação da literatura romanceada 

da obra; e a experiência que, por sua vez, resolve os problemas de verificação do 

pensamento existencial explorados por ele.   

Kierkegaard nos alerta para os disfarces multifacetados dos personagens 

através dos diversos pseudônimos que usa para expressar sentimentos dialéticos e 

individualizados, a partir de um caráter contraditório. Assim, os utiliza com a finalidade 

de confundir a falsa ideia de estar no mundo. Uma trajetória poético-intelectual, erótico-

sensual, espiritual e demoníaca em que, através dos três estádios: o estético, o ético e o 

religioso, cada personagem evidencia a existência por meio da figura do esteta que 

estabelece sua condição estética com a realidade. Ao propor o encontro do Ser com a 

sua verdadeira condição existencial, os estádios estético e ético utilizam estratégias de 

comunicação e intervenções sociais diretas, como meio de afastar qualquer um do efeito 

da ilusão. Dentro das possibilidades de escolha dos estádios, o autor Johannes permite 

ao Ser uma escolha que o leve a uma falsa ideia de felicidade. 

O Primeiro estádio é o estético, nele Johannes relata o caminho da 

existência humana, no qual a pessoa leva uma vida social como todas as demais, 

contudo, é incapaz de ser aberto aos relacionamentos e não tem direção própria. 

Caçador de sensações e melancólico, o Ser estético está continuamente voltado para o 

estado de satisfação pessoal, visando o que lhe é prazeroso. Objetivando tornar-se mais 

evidente, o pseudônimo Johannes viverá no estádio estético uma tentativa constante de 

experenciar a leveza poética e a satisfação prazerosa de despertar o outro, característica 

do famoso Dom Juan, “lendário, libertino fictício de histórias contadas muitas vezes por 

autores diferentes” (FARAGO, 2006, p. 121). Assim, Johannes, sedutor e estrategista, 

elabora artifícios para a conquista do outro, manifestado pela comunicação indireta e 

inspirado pela maiêutica socrática para saborear dos sentimentos puros e inocentes da 

jovem Cordélia.  
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Ainda no estádio estético, o esteta Johannes vive atormentado pelo 

sentimento de imediaticidade, o existir se traduz em riscos e na angústia do concretizar 

ou não a tarefa. Ele usa ironicamente o jogo de sedução para confundir a jovem 

Cordélia. Isso demonstra sua capacidade de ser aberto ao relacionamento, promovendo 

encontros marcados pela angústia de seduzir e pela busca da satisfação pessoal, 

evidenciando as sensações e ações em favor de si mesmo, ou seja, um caçador a espera 

de sua presa.             

Destarte, submerso no prazer da experiência do estádio estético, o esteta 

conviverá com uma desordem de si mesmo, sancionada por um desespero de angústia e 

de escolhas que o levarão a uma confusão mental diante de uma profunda dor 

existencial. Para o esteta, o segredo da vida é o desespero, opção que faz dele um 

caçador voraz de sensações que, ao mesmo tempo, angustia-se e desespera-se em suas 

escolhas. O esteta kierkegaardiano vive de momentos voltados ao prazer, paixões e 

desilusões. 

O esteta vive de sensações, e a cada sensação há um desespero. Vive, pois, no 

vazio, constante. O que sobra para quem vive nessa perpétua angústia 

causada pelo temor de perder sempre o que não quer perder? O esteta é um 

homem desesperado, quer saiba ele ou não disso. A solução do seu desespero 

está em levar ao extremo o seu próprio desespero. O único conselho que se 

deve dar a um esteta é justamente isso: que ele desespere até não poder mais 

(KIERKEGAARD, 2002, p. 94). 

 

As ponderações de Kierkegaard nos levam a conjecturar que o esteta, 

imerso na experiência do estádio estético, se entrega a profundas reflexões através dos 

diversos pseudônimos, como forma de explorar os outros e a si mesmo numa angústia 

desesperada de condenação das suas próprias escolhas. Por outro lado no estádio ético o 

personagem é absorvido por um sentimento de moralidade e de possíveis certezas, 

absorvido pela intensidade de um construir ético. Nesse estádio, o personagem leva o 

leitor à reflexão e vive a certeza do cumprimento de um destino traçado pela saciedade 

da existência, manifesta na sua satisfação através da concretização do compromisso. A 

estabilidade da vida induz o indivíduo a uma ideia de valores burgueses em que a 

verdadeira segurança corresponde em apropriar-se do outro, adquirir uma forma de falsa 

acomodação da existência. O estádio ético é, pois, a intensidade que o esteta deseja na 

esfera ética da realidade. 

O estádio ético não é um modo de vida definitivo, mas condiciona o 

indivíduo a um modo “certo” de viver. Assim, o indivíduo vive um compromisso 
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pessoal, uma resposta moral às questões sociais, à seriedade e honestidade, pois pensa 

eticamente que é capaz de construir um laço conjugal com o outro, que já superou a 

instabilidade da juventude. 

 

No casamento, o homem não é apenas responsável por si mesmo, mas o é 

também por outro e diante do outro. A família promove a superação do 

egocentrismo, da prisão narcísica do esteta. Implica a necessidade do 

relacionamento da importância do outro como um fim e não como o 

instrumento de um capricho, de uma “experiência sem amanhã”, o 

“brinquedo de um instante”. [...] O amor conjugal tem de ser vivido como a 

permanência da primeira vez (FARAGO, 2006, p. 130).      

 

No estádio ético, socialmente considerado superior, representado pela 

certeza, o homem já não vai à caça de sensações ou experiências imediatas, mas ordena 

e coordena sua vida ao cumprimento do dever. A ética é um estado em que o Ser se 

encontra mais “evoluído e despertado” através de realizações que existem apenas na 

intimidade. As proposições levantadas em torno dos estádios estético e ético, sendo que 

o primeiro (o estádio estético) é que se evidencia na obra Diário de um Sedutor, objeto 

de pesquisa desta investigação, representam a motivação para este estudo.  

De tal modo, instigados a refletir sobre o tema e, considerando que as 

questões referentes ao estar no mundo são permeadas por contradições e 

comportamentos dialéticos, buscamos neste estudo analisar a obra supracitada, cujo 

autor e protagonista Johannes, criado por Kierkegaard, elabora estratégias de sedução. 

Essas estratégias às vezes retratam a individualidade do esteta, que deseja o momento 

presente e que se utiliza da fraqueza do outro (no caso Cordélia) para alimentar o prazer 

de estar no mundo; e outras vezes é incitado pelo estádio ético que o desperta para uma 

resposta moral às questões sociais. 

Para além das possíveis conjecturas presentes na obra Diário de um Sedutor, 

cabe analisar, neste estudo, as questões filosóficas que despertam o Ser para a 

ressignificação da sua existência.  

No desenvolvimento deste estudo adotamos como metodologia a pesquisa 

bibliográfica, cuja análise tem como referência a obra Diário de um Sedutor, bem como 

as abordagens de Álvaro Valls (2007) e Ernani Reichmann (1982), tradutores da obra 

kierkegaardiana; Guiomar de Grammont (2003), cujas pesquisas abordam sobre 

Kierkegaard a partir de um viés literário; e Choderlos de Laclos (2008), que também se 
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utiliza-se da literatura confessional (diários e cartas) para evidenciar as estratégias 

empreendidas pelo esteta. 

A presente pesquisa foi estruturada em três capítulos, no primeiro 

destacamos o entendimento da pseudonímia como forma existencial. Essa pseudonímia 

é identificada a partir de uma comunicação indireta, sendo explorada por Johannes 

dentro dos estádios da existência e das diversas possibilidades do homem se encontrar, 

permeando a criatividade dentro dos enigmas. Ação em que a ironia será o ponto 

estratégico de concretização dos objetivos do esteta. O jogo elaborado dentro de uma 

literatura romanceada desperta a dúvida, e ela é, portanto, a grande aliada das estratégias 

arquitetadas por Johannes, provocando um disfarce angustiante da ironia, a ponto de 

advir uma confusão mental dos desejos e sensações.  Nas diversas propostas elaboradas 

dentro desse jogo de sedução, o esteta sedutor Johannes leva o Ser a um encontro 

angustiante consigo mesmo e, através dessa tentativa, faz com que o leitor, terceiro 

personagem da obra, se considere como parte integrante dessa literatura. 

No segundo capítulo, desenvolvido a partir do jogo estético apresentado por 

Johannes, evidenciam-se os diversos estádios e a capacidade de envolvimento e sedução 

dentro do artificio estratégico do jogo. O estádio estético é um grande momento na vida 

do esteta, no qual ele procura viver com intensidade todos os prazeres, através da 

ingenuidade do outro. O alimento dessa experiência será justamente despertar aisthesis, 

dificuldade encontrada pelo esteta, uma vez que o indivíduo vive em uma sociedade 

pautada pelos valores éticos e morais. O estádio ético é o momento consciente do Ser, 

vivenciado pela conformidade. 

No terceiro e último capítulo, abordamos as diferentes formas literárias de 

escrita a partir da produção de diários, cuja configuração está estruturada em cartas que 

representam momentos confessionais de um esteta. Despertado pelo estetismo, o esteta 

busca compreender suas ações a partir da arte literária de seduzir. Portanto, o jogo é 

adotado como doutrina e é desenvolvido a partir da arte de se criar possibilidades de 

envolvimento, provocando respostas para as estratégias articuladas pelo esteta, 

aguçando e despertando sensações e reflexões em si mesmo e no outro. Esta pesquisa 

também busca na obra As Ligações Perigosas de Choderlos de Laclos (2008), 

empréstimos para a discussão empreendida no terceiro capítulo, cujo debate é pautado 

em torno do tipo textual, diários e cartas-diário, adotado pelos autores para a construção 
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literária das obras. A nosso ver, esse tipo textual, de forma estratégica cria o ambiente 

propicio para o jogo de sedução pretendido pelos estetas.  
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CAPÍTULO I – OS PSEUDÔNIMOS, ENIGMAS DA EXISTÊNCIA LITERÁRIA 

KIERKEGAARDIANA 

 

Søren Aabye Kierkegaard, filósofo e poeta dinamarquês, viveu 

intensamente todos os percursos de sua vida, buscava na filosofia a compreensão da sua 

própria existência. Nascido em Copenhague na Dinamarca, cresceu sob o olhar atento 

do pai, num ambiente de devoção religiosa luterana. Filho da velhice, assim o próprio 

pai o intitulava, uma vez que quando nascera os pais já tinham uma idade avançada.  Os 

filósofos pós-kierkegaardianos o consideraram um jogador da vida que buscava nos 

pseudônimos o significado para a compreensão da existência. Tendo sido considerado 

psicólogo, poeta, filósofo, estrategista, dissimulado e irônico, Kierkegaard usou os 

pseudônimos nos estádios da existência para identificar as diversas fugas do homem. 

A ironia é um dos pontos chaves da estética nas obras de Kierkegaard. 

Como autor ele marca seu posicionamento dentro da categoria filosófica literária. De tal 

modo, para Kierkegaard, a escrita funciona como uma esfera existencial do conteúdo, 

proporcionando momentos de reflexão entre os personagens e convidando o leitor a 

participar das escolhas. Por outro lado, como jogador, o pseudônimo aprofunda as ações 

do autor através das estratégias usadas para reafirmar o interesse pelo outro e pelo 

compromisso existencial assumido.  

 

Com minha existência pessoal, procurei apoiar os pseudônimos, toda a 

produção estética. Melancólico, incuravelmente melancólico como era, eu 

trazia, no fundo de mim mesmo, cruéis feridas, após ter em desespero 

rompido com o mundo e com o que é o mundo, submetido desde a infância a 

uma severa educação pela qual tinham me ensinado que a verdade é votada 

ao sofrimento, à perseguição, ao escárneo e, consagrando todo dia em um 

certo tempo à oração e à meditação, eu era a meus olhos um penitente 

(REICHMANN, 1982, p. 64). 

 

Propondo encontrar o homem através dos estádios da existência, 

Kierkegaard constrói papéis pseudônimicos. Esses papéis assumem, para o autor, 

tamanha importância ao ponto de se ver desobrigado da autoria de sua própria obra, 

função que passa a ser assumida pelo pseudônimo Johannes, como se pode constatar na 

obra Diário de um Sedutor. Nesse sentido, Grammont corrobora, 

  

esse procedimento justifica-se pelo fato de que o pensador conforma sua obra 

em uma unidade de figuras que, na verdade, não constituem personalidades 
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independentes, mas são ideias sempre a serviço de um propósito 

(GRAMMONT, 2003, p. 109).  

 

O termo pseudo significa nome falso ou suposto, mas, dentro das figuras 

kierkegaardianas, o termo se relaciona às imagens, “no sentido platônico eikasia, a 

figura sob a qual se oculta o autor, que nela se revela” (GRAMMONT, 2003, p. 109). 

Kierkegaard inicia suas obras estéticas, éticas e religiosas desenvolvendo-as com 

riqueza de literatura romanceada, utilizando uma estratégia de comunicação indireta, 

dirigida aos que se encontravam sob o efeito da ilusão, ou seja, a maior parte dos seres 

humanos. O pseudônimo é, portanto, um disfarce irônico usado pelo autor para 

representar a singularidade do existir no interior dos estádios da existência. Também, o 

pseudônimo pode ser considerado como um jogador sobreposto, uma vez que o texto 

resulta em uma literatura teatral, na qual a comunicação indireta permite que existam 

diversas formas de pensamentos e diálogos consigo mesmo, possibilitando a interação 

com o leitor. 

Kierkegaard, nas suas diversas obras constrói vários tipos humanos através 

dos pseudônimos. Johannes é um pseudônimo criado por ele na obra Diário de um 

Sedutor, cuja “nobre” missão é seduzir, através de táticas de conquista, a jovem 

Cordélia. As estratégias arquitetadas por Johannes são impregnadas de reflexão e têm o 

objetivo de mostrar, através da dissipação da ilusão de Cordélia, quão vazia é uma vida 

voltada apenas para o prazer sensual. Portanto, Kierkegaard, enquanto filósofo literário, 

se vale do romantismo para traduzir as expressões de envolvimento do jovem sedutor 

Johannes, autor pseudônimico da obra. Johannes, como esteta que é, procura, no 

estádio estético, satisfazer sua necessidade de prazer através de um jogo de enigmas. As 

estratégias são elaboradas com a finalidade de seduzir Cordélia, esta fica fascinada com 

os encontros e desencontros que se mostram como possíveis “acasos”. 

 

Como é hábito acontecer, não fiquei, nessa ocasião, menos privado de idéias 

que de palavras. Uma impressão domina-nos até que a reflexão se liberta de 

novo e, complexa e ágil nos seus movimentos, seduz o estranho 

desconhecido, insinuando-se no seu espírito. Quanto mais se vai 

desenvolvendo a reflexão, tanto mais fica a dominar-se [...] 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 146). 

 

O enigma utilizado, por Kierkegaard, dentro do jogo dos pseudônimos a 

partir da comunicação direta e indireta procura desenvolver limites de uma possível 

Filosofia especulativa, na qual a retórica da existência desenvolvida dentro da 



19 

 

linguagem passa a transmitir uma configuração do saber, deixando claro a distinção 

entre uma Filosofia sistemática e uma Filosofia da existência, sendo que  a ironia 

permeia toda a reflexão existencial. 

A Comunicação Indireta é um artifício literário evidenciado a partir da 

herança de uma ironia romântica. Diante da dialética do distanciamento, Kierkegaard 

esclarece a sua posição dentro da escrita a partir do momento em que o esteta Johannes 

assume suas atitudes como autor, permitindo que a imaginação do escritor e leitor alce 

voos diferentes dentro da literatura romanceada. Essa estratégia, tal como se apresenta, 

faz com que cada personagem se posicione enquanto escritor, expectador e ouvinte 

dentro da sua própria criação, evidenciando a tentativa de envolvimento consigo mesmo 

enquanto leitor. 

O interlocutor assume de forma atenta as inquietações provocadas pelas 

estratégias do escritor, seu posicionamento diante da obra está além do controle e das 

expectativas do autor. Ao deparar com a possibilidade da existência, Kierkegaard 

encontra na comunicação indireta a incógnita necessária para postergar a ironia e a 

sedução. O dolo expresso pelos pseudônimos demonstra uma forma literária das ações e 

procura, dentro do jogo, manter o distanciamento entre a verdade e a palavra. 

 

[...] não há nos livros de pseudônimos uma simples palavra que seja minha. 

Eu não tenho nenhuma opinião sobre sua significação exceto enquanto uma 

terceira pessoa, nenhum conhecimento sobre eles exceto enquanto um leitor, 

nem a mais remota relação privada com eles, pois é impossível ter uma 

relação com uma imagem duplamente refletida. Da minha parte, uma única 

palavra pronunciada por mim ou no meu próprio nome seria um presunçoso 

esquecimento de mim mesmo, esquecimento que, do ponto de visa dialético, 

torna-me, essencialmente, responsável pelo aniquilamento dos pseudônimos 

através desta única palavra (KIERKEGAARD, 1992, p. 166). 

 

Os pseudônimos são máscaras de uma identidade empírica. Fantasia usada pelo 

autor dentro da esfera existencial que assume, através dos pseudônimos, viver de forma 

poética toda dimensão da existência. Os diversos pseudônimos adquirem caráter 

ficcional e fazem com que o interlocutor se sinta atraído pela imagem refletida através 

do espelho. Embriagados pela emoção e pela paixão vivida no estádio estético, o pathos 

poético permite a teorização reflexiva dos diversos pseudônimos, que vivem uma 

verdade existencial contrária à verdade retórica.  

Segundo Kierkegaard, o jogo despertado através da reflexão “figura do discurso 

retórico, cuja característica está em se dizer o contrário do que se pensa” 
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(KIERKEGAARD, 1991, p. 25.), propõe ao jogador desvendar o próprio conceito de 

existência, despertado a partir das falsas pistas a respeito de si mesmo. Esse processo, 

inconscientemente, leva o leitor/ouvinte ao envolvimento maiêutico no jogo irônico que 

está justamente na reflexão da ressignificação da própria linguagem. A ideia do jogo de 

imagens demonstrada pelo esteta tem uma função erótica “qualquer relação erótica deve 

ser vivida de modo a ser-nos fácil evocar-lhe a imagem, com tudo o que nela existe de 

belo” (KIERKEGAARD, 1974, p. 208), possibilitando que as vozes pseudonímicas, 

dentro da literatura kierkegaardiana, provoquem sensações de desejos nas questões 

vitais do existir. Assim, ponderamos que a pseudonímia, dentro da obra Diário de um 

Sedutor, segundo Valls, 

 

é ser um teatro vivaz da existência, pois cada personagem tem a capacidade 

de representar internamente os vários estádios dela, e ainda oferecer ao leitor 

a possibilidade de olhar-se no espelho e confrontar-se consigo mesmo 

(VALLS, 2007, p. 43). 

 

A criatividade artística da imaginação eleva a natureza do esteta a uma 

construção fictícia de um mundo inspirado pela própria necessidade de viver. 

Despertado pela sedução, o esteta assume seu lado erótico para viver possibilidades de 

existência dentro dos estádios, permitindo que seus personagens vivam suas vidas de 

forma intensa. Ao se deparar com a dicotomia do real existente e do fictício, o esteta 

adere a multiplicidades de seres a partir das condições e situações dos personagens 

dentro dos estádios.  

A linguagem poética é a ferramenta usada pelo esteta sedutor para 

transfigurar suas ações e interagir no jogo conduzido por ele mesmo. Os pseudônimos 

representados dentro do universo literário participam de uma falsa ideia de mundo 

fictício, concebido através da leitura e da escrita, o que possibilita diferentes formas 

interpretativas enquanto leitores e autores da própria obra. A maneira poética da escrita 

utilizada pelo esteta permite o distanciamento das palavras em relação à existência e 

provoca uma reclusão no estado de espírito para uma profunda reflexão interior.  

Considerado negativamente livre pela linguagem, o indivíduo, muitas vezes, 

distorce o sentido imediato pretendido pela palavra, enquanto elemento linguístico, e do 

pensamento, enquanto essência. O esteta, através da ironia, não encerra a dimensão 

significativa da maiêutica socrática, pois o pensamento irônico diz mais do que o 

pensamento objetivo é capaz de explicitar. Para muitos, o jogo proposto pela linguagem 
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é demonstrado para o leitor através de diferentes formas reflexivas, sendo que esse se 

sente atraído, interagindo e mudando suas escolhas existenciais. Assim, o leitor tem 

possibilidade de se autoavaliar enquanto partícipe do jogo, mudando as próprias 

perspectivas interpretativas, bem como as do autor. Johannes, enquanto autor, leva o 

leitor de modo criativo e poético a participar vicariamente das situações de vida 

identificadas a partir dos desejos. Cada um dos personagens é convidado pelo leitor a 

 

[...] emocionar a sua alma, adgitá-la de todos os sentidos possíveis, mas não 

por partes e em rajadas, e sim inteiramente. É necessário que ela descubra o 

infinito, que ela o conheça como o que mais próximo se encontra do homem. 

Que ela o aprenda, não pelo raciocínio, que é para ela um caminho errado, 

mas na imaginação, que é o verdadeiro meio de comunicação entre nós 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 209). 

 

A tarefa do existir de cada pseudônimo se dá a partir de uma reflexão do que 

é real. E essa tarefa é despertada pelos sentimentos melancólicos, a melancolia será, 

portanto, um estado de espírito voltado aos sentimentos reflexivos da interioridade do 

ser. Descobrir o posicionamento do ser de forma dissimulada e bem-humorada, leva o 

esteta a procurar estratégias e artifícios os quais usará na busca da interioridade. Essa 

ideia proporciona ao autor, leitor e ouvinte o aprofundamento das experiências lançadas 

pelo esteta no envolvimento completo das estratégias escolhidas. 

  De tal modo, na obra Diário de um Sedutor, os pseudônimos, através das 

estratégias utilizadas, convidam o leitor/ouvinte a refletir sobre as diversas situações 

propostas pelo esteta Johannes que, concomitantemente, é pseudônimo e autor da obra.  

Assim sendo, Johannes, posicionado diante das muitas situações experenciadas pela 

reduplicação dos personagens e das diversas possibilidades que a leitura permite, 

convida o ouvinte a enxergar além das aparências estéticas, mergulhando na profundeza 

da alma na tentativa de decifrar o seu próprio jogo. 

 O leitor, ao se deparar com as diversas reflexões e posicionamentos que a 

leitura da obra Diário de um Sedutor possibilita, se vê profundamente angustiado diante 

da perspectiva de identificação com o protagonista Johannes, que é apresentado como 

um sedutor frio e calculista. O foco de interesse kierkegaardiano é, pois, libertar o leitor 

do senso comum, uma possível Filosofia especulativa que o aprisionaria em algum dos 

estádios, tornando-o sujeito que se aproxima de si mesmo.  

O uso da pseudonímia talvez pudesse ser inútil se todos os leitores levassem 

em conta o fato de que o criador da obra literária pudesse ser um possível fingidor, um 



22 

 

acionador da mimese em suas evidências, buscando uma camuflagem do ser enquanto 

sujeito empírico. É preciso que o leitor acredite nas motivações do pseudônimo, 

identificando-se com ele, para sentir o quão vazia pode ser uma existência como a de 

Johannes, pautada somente na sedução.  

A possibilidade de reduplicação faz com que o leitor use a ironia como 

forma de enxergar a existência, descartando a superficialidade do envolvimento e 

provocando os desejos do objeto pensado. Dentro dessa ótica, Kierkegaard supera a 

proposta oferecida por Hegel, a dialética do senhor e do escravo, na qual o filósofo é 

detentor de um saber e o discípulo é tido como ignorante e passivo no processo de 

ensino e aprendizagem. O processo é dado através de uma dinâmica que envolve 

personagens reais em experiências concretas, o jogo teatral é vivenciado e sentido por 

ambos, escritor e leitor.  O leitor não é um ser anônimo, mas participa e contribui para 

essa reflexão. O escritor, por sua vez, torna pública toda sua produção, despertando no 

leitor a dialética que engendra sua obra, não deixando evidente seu posicionamento 

como irônico, e sim como técnico em artimanhas. 

 

1.1 O esteta dissimulado pelas reflexões irônicas estéticas 

 

A ironia é a forma com que o esteta Johannes demonstra o seu 

posicionamento diante das situações existenciais. Enquanto esteta e dissimulado, ele 

deixa claro em suas diferentes nuances a elaboração de estratégias para alcançar os seus 

objetivos. A dissimulação será como um fingimento. O esteta, enquanto jogador, finge 

uma falsa entrega, envolvimento que o liberta da culpa por suas ações “Minha Cordélia! 

O amor ama o segredo, ... ama o silêncio,...ama o murmúrio,...” (KIERKEGAARD, 

1974, p. 207). Através desse jogo irônico, o esteta não se entrega ao entusiasmo do 

envolvimento com Cordélia, distancia sua intenção enquanto sujeito, mas proporciona à 

sua vitima o que ele realmente deseja sentir.  

Johannes, esteta sedutor, personagem kierkegaardiano de angústia 

existencial, é fiel ao seu pacto com a estética “todas as jovens que aceitam confiar-se a 

mim podem estar certas de um tratamento perfeitamente estético” (KIERKEGAARD, 

1974, p. 190). De tal modo, Johannes executa todas as suas ações para despertar os 

sentimentos adormecidos em Cordélia.  
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Eu sou um esteta, um erótico, que apreendeu a natureza do amor, a sua 

essência, que crê no amor e o conhece a fundo, e apenas me reservo a opinião 

muito pessoal de que uma aventura galante só dura, quando muito, seis 

meses, e que tudo chegou ao fim quando se alcançam os últimos favores. Sei 

tudo isto, mas sei também que o supremo prazer imaginável é ser amado, ser 

amado acima de tudo. Introduzir-se como um sonho na imaginação de uma 

jovem é uma arte, sair dela, uma obra-prima (KIERKEGAARD, 1974, p. 

193) 

 

O esteta é um ser fascinado pela arte da sedução; e a arte, enquanto poética 

assumida por ele, proporciona momentos de autorreflexão, abordando temas 

perturbadores e camuflados pela sociedade. A existência é considerada pelo poeta uma 

obra de arte, ele reconhece na essência do objeto toda sensibilidade e aprofundamento 

do Ser. O esteta é um amante das estratégias de sedução, o poeta, por sua vez, é um 

artista das palavras, que reflete sobre a existência sem deixar cair no esquecimento 

todos os sentimentos experenciados pelo próprio ato de existir.  O sedutor aflora todos 

os possíveis articuladores de um escarnecer de desejos internos do ser, assumindo que 

“a minha arte reside em utilizar anfibologias para que me compreendam num sentido e 

se apercebam subitamente de que as minhas palavras podem ser entendidas também de 

outro modo” (KIERKEGAAD, 1974, p. 195). 

O esteta joga, mas também elabora as próprias regras do jogo. Destarte, 

Johannes triunfa a cada momento em que, dentro do jogo, Cordélia cede às suas 

investidas amorosas. Ele afirma “não quero ser um poeta para os outros; mostra-te pois 

em sonhos  te crio, e devorarei o meu poema, será esse o meu único alimento” 

(KIERKEGAARD, 1992, p. 38). Enquanto amante sedutor, o esteta Johannes é 

seduzido pelo próprio pacto de suas confidências em seu diário, suas lembranças são 

testemunhas das estratégias de sedução que ele cria para os personagens. 

 

Diz-se de mim que estou apaixonado por mim próprio. Isto não me 

surpreende, pois como poderiam reconhecer a minha disposição para o amor 

visto que só a ti amo, como adivinhariam, visto que só a ti amo. Estou 

apaixonado por mim próprio – por quê? Porque estou apaixonado por ti; 

porque é a ti que amo apenas a ti e tudo o que em verdade é teu, e é assim 

que me amo a mim próprio, porque o meu eu te pertence; se, por 

consequência, já te não amasse, deixaria também de estar apaixonado por 

mim próprio (KIERKEGAARD, 1974, p. 218). 

 

O esteta parece um homem comum, entretanto, é diferente. Ele consegue se 

infiltrar dentro da alma do ser com o interesse de apenas despertar os desejos 

adormecidos. A estratégia do jogador provoca uma dubiedade de sensações quando usa 
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a si mesmo para conservar o entusiasmo do jogo e manter o fôlego das investidas. 

Enquanto sedutor, percebe a evolução e o progresso da jovem no caminho do completo 

prazer e prefere manter-se alerta como um caçador. 

 

Não lamento o tempo que perco com Cordélia, se bem que seja bastante. 

Qualquer encontro requer, a maior parte das vezes, longos preparativos. Vivo 

com ela o nascer do seu amor. A minha presença é quase invisível, embora eu 

esteja visivelmente sentado junto dela. Uma dança que deveria realmente ser 

dançada por dois mas afinal o é apenas por um, eis a imagem que representa 

bem a minha relação com ela. Porque sou o segundo dançarino, mas invisível 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 202) 

 

O esteta, enquanto membro de uma sociedade pautada por valores éticos, 

transforma desejos em possibilidades. Se revelasse suas ideias e pensamento ao mundo 

seria o mesmo que se autocondenar diante da multidão. Por isso, ele manifesta-se 

apenas dentro do jogo, onde os jogadores se posicionam como peças fundamentais da 

existência. Johannes, portanto, vive o constante desejo de explorar todos os sentimentos 

do mundo, de forma semipoética ele cria, na maior parte do tempo, nomes para os seus 

próprios personagens e escolhe como musa das suas investiduras a personagem 

Cordélia. Com um interesse principal, convida Cordélia a traçar, inconscientemente, 

uma estratégia de sedução e prazer. A possibilidade de despertá-la provoca uma 

insatisfação diante do real mórbido a ponto de desaparecer o interesse das investidas. 

Sentir-se como um verdadeiro Don Juan, permite a Johannes que a figura 

do esteta fique completamente livre em suas ações, procurando aprisionar Cordélia em 

um universo de desejos e sensações. Assim sendo, conforme Álvaro Valls (1988, p. 

116) apud Grammont (2003, p. 27), levanta-se a hipótese de que Don Juan e Johannes 

seriam “um desdobramento da mesma figura, uma atuando espontânea e 

inconscientemente, como pura libido e atração musical, a outra, super-refletida e 

metódica”. 

Johannes é um ser voraz, assume-se como um sedutor e estrategista para 

que o vazio da sua dor existencial o leve a refugiar-se na esfera como um jogador dos 

desejos, aniquilando sua própria realidade e colocando-a a serviço da ironia e do 

mundo. 

 
O prazer da conquista é tão mais intenso do que a posse, que o Sedutor se 

aborrece profundamente quando consegue ligar-se a Cordélia por um laço 

legítimo: o noivado. O Sedutor não deseja possuí-la logo, deseja obtê-la 

como um gato brincando com sua presa, ou ainda, como um cozinheiro 
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preparando, com todo os requintes, o prato que ele próprio irá saborear. É 

preciso “construir” o outro como objeto de desejo e a satisfação produz um 

efeito contrário ao erotismo (GRAMMONT, 2003, p. 35). 

 

Johannes procura despertar em Cordélia e, possivelmente, também em 

outras figuras femininas o descontrole absoluto dos seus desejos. Assim ele assume ser 

o coautor da existência de sua “vítima”, demonstrando que essa é incapaz de chegar ao 

ponto final de sua própria satisfação existencial. Isso valida a linguagem que é 

manifestada autenticamente pelo esteta, pois ocultando os pensamentos e desejos 

Johannes descreve a mulher como um enigma, imagem simbólica do instante. Segundo 

Grammont,  

O Sedutor decide pensar a mulher sob a “categoria da aparência”, mas faz 

uma advertência: esse propósito não deverá ser compreendido em um mau 

sentido, como se a mulher, “destinada para mim, o fosse também para um 

outro” (2003, p. 38).  

 

O jogo irônico do esteta leva o leitor/ouvinte a se situar em um terreno 

metafísico, imanando a intenção de induzir os personagens a acreditarem que o 

aprisionar-se no jogo de sedução poderia deixá-los completamente livres para 

experimentarem todos os possíveis sentimentos e desejos. Para o esteta, “existir é uma 

arte” (KIERKEGAARD, 1974, pag.252), e provocado pela interioridade da própria 

poesia, coloca no olhar atento aos desejos subjetivos a essência da existência.  

Nesse jogo angustiante das reflexões, as ações existenciais são levadas a 

sério por Johannes, cuja intenção é despertar o leitor/ouvinte para qualquer 

entendimento que ele sinta ou deseje, dando-lhe a possibilidade de ser livre para viver, 

até a exaustão, o estádio estético. O gozo irônico da liberdade experimentada pelo esteta 

demonstra a sua insensibilidade diante do outro, levando à suposição de que é 

completamente mau nas suas ações existenciais. Grammont assevera:  

 

A contemplação, no pseudônimo, é uma doença aristocrática, caracteriza-se, 

sobretudo, por um desprezo pela condição humana. O esteta contempla, e tem 

todo tempo para isso. Para A., o tédio de viver e a sensação de já haver 

experimentado de tudo vêm acompanhados de uma eterna insaciabilidade, 

um vazio que clama por preenchimento (2003, p. 69). 

 

A dialética desses posicionamentos assumidos pelos pseudônimos aponta 

para uma subjetividade em suas ações, apesar de serem polêmicos, eles agem de acordo 

com as regras estipuladas pelo jogador. A liberdade desejada pelo esteta leva a uma 
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instabilidade da realidade efetiva. A artimanha é, pois, uma atividade astuta, 

configurada pelo gozo da troca de sensações, que lança o enigma das figuras irônicas da 

linguagem, provocando o interesse do jogo de poder e possibilitando a sensação de estar 

completamente livre, e é exatamente nesse gozo da liberdade que o irônico se abastece.  

As diversas sensações despertadas pelo jogo provocam no autor o 

ocultamento de si mesmo. Tais sensações proporcionam a liberdade das ações, 

permitindo que a comunicação indireta da linguagem fique com o esteta. Este, por sua 

vez, terá os direitos autorais e a possibilidade de ações objetivas de construção de 

enigmas que prevaleçam e sejam valorizados através das máscaras que sobreporão à 

verdadeira vontade da existência. 

O esteta visa a possibilidade das ações, maleabilidade que permite situações 

de estratégias reflexivas no âmbito de uma realidade buscada por ele. Dentro do estádio 

estético, “O esteta não vive: ele assiste à sua própria existência”. Esse é o perfil sóbrio, 

mas perturbador do esteta Johannes, que lança um olhar devorador sobre a sua presa, 

configurando a certeza de ter escolhido a jovem em quem despertará toda malícia. 

Envolvendo-a no gozo de uma verdadeira paixão, processo construído em uma dinâmica 

que absorve todos os sentimentos das personalidades reais. 

  Cordélia viverá na prática os prazeres desse sedutor, o jogo estratégico 

articulado a partir da possibilidade, será definido como “figura atraente da mulher no 

mistério impenetrável do pudor” (KIERKEGAARD, 1974, p. 127). Enquanto devorador 

insaciável, o esteta sedutor e poeta Johannes atormentará Cordélia através de um jogo 

sórdido, de modo que a jovem acabe escolhendo por si mesma ser seduzida. Ele, através 

das suas estratégias, sufoca Cordélia para alcançar todos os seus objetivos. Assim é o 

esteta, como articulador que é escolhe a crueldade como prazer, atormenta seu alvo de 

sedução em pequenas ações, supostamente manipuladas pelo acaso, provocando 

sensações conflitantes e perturbadoras.  

A obra Diário de um Sedutor inicia justamente com um encontro casual, 

despretensioso e insignificante. Momento em que Johannes, o esteta, se ver fascinado 

pela imagem de uma jovem moça saindo de uma carruagem, escolhendo-a, naquele 

instante, como sua vítima de sedução. E, a partir de então, será acometido pelas 

incertezas, acaso e dúvidas da existência: “Demoníaco acaso! Nunca te amaldiçoei por 

teres surgido, amaldiçoo-te porque, em absoluto, te não mostras” (KIERKEGAARD, 
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1974, p. 163). As variantes do tempo aumentarão, no esteta, a angústia da espera do 

conhecimento do seu objeto de desejo. 

 
Então, quando, por um acaso, voltar a encontrar onde menos o espere, a sua 

vez chegará. Se me reconhecer, se o seu olhar não certificar imediatamente, 

com certeza terei ocasião para a olhar de lado, e prometo-vos que recordará a 

circunstância. Nada de sofreguidão, nada de voracidade; o prazer deve ser 

bebido em vagarosos tragos; ela está predestinada, irei encontrá-la de novo 

(KIERKEGAARD, 1985, p. 27). 

 

Saborear as sensações e desejos de uma jovem donzela, desperta no esteta a 

reflexão sobre as ações existenciais, através dos enigmas elaborados a partir de suas 

estratégias de sedução. Conhecer o seu alvo será como decifrar momentos de angústias, 

Johannes demonstra que essa incerteza lhe proporcionará um verdadeiro gozo na 

construção das possibilidades de conhecê-la, “priva-se a pobre rapariga da sua 

possibilidade de travar conhecimento com o mundo, para já não mencionar as outras 

consequências perigosas que do fato podem advir” (KIERKEGAARD, 1974, p. 172). 

A dúvida proporciona ao esteta assumir diversos posicionamentos dentro do 

jogo, e as estratégias de conquista elaboradas por ele o leva a dissimulações de um ser 

calculista e velado. Dentro desse jogo, a dança das palavras é de fundamental 

importância no despertar da jovem. Pensar na overdose da dor existencial é uma 

tentativa de decifrar o jogo vivido pelo esteta, o que se assemelha a um dos conceitos de 

angústia pensados por Lacan (2005). Para esse autor, o sentimento do medo não é do 

que se conhece, mas, do que não se domina como um afeto, enquanto sentimento 

abstrato, uma vez que a angústia não tem a referida conexão com a verdade: “Que é a 

angústia? Afastamos a idéia de que seja uma emoção. Para introduzi-la direi que ela é 

um afeto” (pag. 23). 

Na singularidade e individualidade, o esteta se posiciona dentro do conceito 

lacaniano de angústia, no qual o desenvolvimento do sentimento da angústia não 

obedece a um caminho linear e progressivo. Para Lacan (2005), cada indivíduo age 

dentro da particularidade e circunstância oferecida pelo momento de ansiedade e espera. 

Assim, o esteta, enquanto ser, apresenta desejos reprimidos dentro de uma sociedade 

cuja vida deveria ser pautada pelo estádio ético, o que lhe provoca sentimentos de vazio 

existencial. Despertado pelas possibilidades de sensações e prazeres, o esteta, dentro do 

estádio estético, procura, enquanto ser irônico e dissimulado, preencher esse vazio 

através dos sentimentos do outro. 
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O Sedutor usa a metáfora do espelho para exprimir sua ação: deve agir com a 

fiel escravidão do espelho, o qual não pode guardar e ocultar uma relação de 

dominação da menina para o Sedutor - que depois este tratará de inverter - é 

um objeto que “reflete sem refletir”, só produz o reflexo sem a reflexão, 

própria da interioridade humana (KIERKEGAARD, 1985 apud 

GRAMMONT, 2003, p. 25). 

 

A autorreflexão do sujeito manifestada pela ironia privilegia a compreensão 

da estética. O jogo reflexivo, evidenciado pelo esteta, tenta igualar o sentido da poética 

e da ironia com elementos próprios dos pseudônimos, permitindo o posicionamento de 

cada personagem dentro do jogo. 

 

1.2 A ironia como jogo dos prazeres estéticos 

 

A pseudonímia vivida pelo esteta revela outra possibilidade do jogo. Isso 

permite ao autor interferir e conduzir o leitor a desvendar o sentido da interioridade 

vivida por ele, enquanto esteta. As múltiplas vozes apresentadas por Johannes põem em 

movimento todos os personagens despertados através dos estímulos criteriosamente 

experienciados pelo desejo de jogar. Dessa forma, o incidente será visto como uma 

casualidade das experiências, coincidências que alimentam a dúvida. 

Para Johannes pensar no acaso é a concretização do desejo, esperar faz parte 

do jogo. A própria ideia do donjuanismo é caracterizada por esse acaso. 

 

Don Juan é a imagem resultante do jogo de múltiplos acasos como essas 

ondas encapeladas na superfície do mar que compõem por um breve 

momento uma forma mal e mal esboçada: uma pessoa sem personalidade que 

reduz a aflorar a existência. [...] (FARACO, 2006, p. 121). 

 

Todos os momentos devem ser cautelosamente pensados pelo jogador, e o 

casual provoca o desejo de concretização na espera. Para um esteta, a paciência será 

uma virtude fundamental para alcançar o seu objetivo. O jogador não só estimula seus 

sentidos, mas corre em busca da conquista, vivenciando o desejo e a angústia de jogar. 

Nesse jogo, o acaso é um elemento de tensão, pois é impossível ao jogador antecipar a 

ação prevista pelo objeto de desejo. Por outro lado, correr riscos e ultrapassar limites é 

algo que o estimula a ser um articulador de táticas e estratégias, e lidar com as 

condições exteriores.  
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O papel do jogador é despertado pelo sentimento de persistência e 

sagacidade já que para vencer, em qualquer jogo, depende da inteligência e de uma 

astúcia sutil para envoltura do objeto desejado. O jogador sabe exatamente quando 

avançar ou recuar e como lidar, com sabedoria, com o seu oponente. No universo 

kierkegaardiano diríamos que o diálogo de Johannes apresenta a desestabilização do 

jogo enunciado, do jogo retórico das palavras, usado pelo autor/narrador/prefaciador 

para fazer valer sua visão de mundo. 

O jogo do esteta é transmitido através de um discurso kierkegaardiano, ou 

seja, irônico, definido por discurso retórico em que o sentido é o contrário do que se 

pensa. A raiz da ironia de Kierkegaard é socrática e alcança, sobretudo, as relações 

contextuais das escritas estéticas. Persuasivo, o esteta kierkegaardiano provoca 

circunstâncias de envolvimento de todos os jogadores, o autor representa à medida que 

se joga na existência. O prazer do jogo é atribuído ao ato representativo da existência, 

experiência e prazer de jogar e ser jogado, no ato de entrega do jogo. 

Do jogo estético, emerge a falsa ideia de engajamento da imaginação com o 

real, mas, também vincula-se à coisa dada, à burla, ao fingimento, à própria ilusão. A 

estética de Kierkegaard é recortada pelo jogo livre da imaginação, jogo esse dissolvido 

em possibilidades existenciais fictícias. O esteta é um fingidor que atua como condutor 

das ações e que finge a entrega para vivenciar o prazer da existência do estádio estético.  

O sedutor é um indivíduo que escolhe mergulhar no jogo da paixão, 

vivenciando as contradições da existência amorosa. Como finalidade de vida, ele opta 

pelo prazer, gozando pessoalmente a estética; e também gozando esteticamente a sua 

própria personalidade. Assim, ele sugere um engajamento de si mesmo para configurar 

a entrega do outro, mesmo tendo consciência de que esse entusiasmo o levará a 

caminhos de difícil escolha.  

 

1.3 A angústia irônica do jogo 

 

Kierkegaard utiliza-se da ironia como recurso literário e, influenciado por 

Sócrates, em sua tese O conceito de Ironia, constantemente referido a Sócrates 

defendida em 1841, investiga tal conceito.  Essa produção serve de referencial teórico 

para analisar a ideia de jogo. Na obra, ele apresenta a ironia, vista pela ficção dentro do 

jogo, de forma sistemática através de uma linguagem que proporciona uma possível 
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ressignificação dos conceitos. Expressão que não se encerra apenas na dimensão 

significativa da ironia, dicotomia entre o caráter da expressão e o pensamento irônico, o 

qual diz mais do que o pensamento objetivo é capaz de explicitar.  

O papel da ironia dentro do jogo é de proporcionar uma interioridade e uma 

exterioridade no pensamento e na busca de significado ou mesmo re-significando as 

palavras. Atestar o direcionamento irônico por detrás dessa realidade é presumir uma 

compreensão na imensidão que se dá além das palavras. O pensamento interfere nas 

diversas faces do enunciado enlaçado pelas estratégias irônicas entre as palavras, 

enigmas e relação de si mesmo dentro das estratégias elaboradas pelo jogador.   

O discurso irônico busca identificar uma possível relação de verdade entre o 

pensamento e a palavra, esta dialética proporciona um desconforto ao conjecturar a 

possibilidade de um pensamento sem palavras e de palavras sem pensamento. Dentro de 

uma estratégia de jogo, esses fenômenos se destacam pela necessidade de proporcionar 

ao outro uma sofisticação nas estratégias. De tal modo, compreender essa dimensão 

irônica pressupõe uma sofisticação nos artifícios, maiêutica despertada pela reflexão das 

ideias. 

Kierkegaard, ao se deparar com a proposta de que “todo pensar é um falar” 

(KIERKEGAARD, 1991, p. 215)     sugere que o estrategista manifeste suas ações a 

cada ideia, comunicando a existência através de um falso contentamento nas ações 

realizadas. O indivíduo dentro do jogo se sujeita a um estado melancólico diante de uma 

realidade obscura. Destarte, o sujeito, ao se submeter ao jogo irônico, angustia-se ao 

descobrir que a realidade não tem um sentido único ou não é imediatamente legível.  

O jogo irônico é considerado pelo esteta como uma arte sedutora por incutir 

nas suas vítimas uma ideia de seriedade dentro de uma possível vicissitude. E, quando 

depara com necessidades muitas vezes ocultas, as identifica e satisfaz sem nenhuma 

pretensão ou até mesmo omitindo uma falsa ideia de inconsciência das ações 

organizadas ao longo da existência. O saber despretensioso, mas estrategicamente 

carregado de objetivos, é motivado supostamente por proporcionar ao adversário ou à 

vítima uma elevação do estado psíquico de entrega e confiança no outro. Assim, jogar é 

saber manipular através de um caos, oferecendo ironicamente ao outro um conforto 

diante da realidade. A ironia do jogo está em oferecer uma falsa ideia de liberdade, 

parecer aprisionado na própria ideia que mantém o outro preso. De acordo com 

Kierkegaard:  
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quanto mais o irônico tiver sucesso com a fraude, quanto melhor aceitação 

sua moeda falsa tiver, tanto maior será sua alegria. Mas ele saboreia esta 

alegria sozinho e tem todo o cuidado para que ninguém perceba sua 

impostura  (1974, p.  217). 

 

Ironicamente o esteta saboreia as aceitações do jogo proposto: o caos, o 

acaso, as possibilidades e as escolhas como elementos das estratégias de sedução. 

Despertado pelo prazer da dúvida, a dissimulação irônica do jogo proporciona a todos 

os personagens uma possível alternativa, categoria compreendida indiretamente pelas 

dificuldades do aprisionamento do ser dentro da existência. Acredita-se que conhecer a 

vítima proporciona uma vantagem na suposta relação. Para o esteta, saborear essa falsa 

ideia de alegria é entender que o prazer de ser irônico é manusear os pontos fracos da 

vítima sem que a mesma perceba, isso proporciona ao jogador e sedutor uma sensação 

de sucesso dentro da fraude, saboreando sozinho seu lado demoníaco.  

A existência é extremamente absorvida pela figura do esteta como uma 

necessidade natural, cujas reflexões dos comportamentos estéticos apresentam  

características de um jogar falso, fingindo ser rebaixado para exaltar a suposta sabedoria 

do outro, e ainda demonstrando ser ingênuo para abstrair do outro um desarmamento 

das suas próprias ações. 

O esteta assume que ironizar é dissimular, manipular o ato de interpretar, 

despertar sentimentos conflituosos e duvidosos. Johannes, como dissimulador, procura 

fingir uma ideia de liberdade dentro de uma existência angustiante da arte de sedução, 

proporcionando à jovem Cordélia a possibilidade de uma liberdade, ideia de um falso 

envolvimento no jogo das palavras. Viver dentro dessa categoria poética é perceber que 

a liberdade é uma postura irônica, da qual o resultado do jogo se da pela exaustão das 

estratégias. 

O comportamento irônico, apresentado pelo jogo estético, é identificado a 

partir da dialética de uma realidade exterior oposta às necessidades interiores. A 

subjetividade dada por essa experiência proporciona um mascarado serviço de entrega à 

existência, preconizada pela ironia poética das palavras. Assim a ironia proporciona 

uma desestabilização mental dos excessos estratégicos manipulados pelo esteta, 

desfazendo o equilíbrio do estádio ético proposto pela realidade poética oferecida. 

Os personagens pseudônimos, de acordo com Kierkegaard, são lançados na 

existência como fio condutor entre o leitor e autor, não representando nenhum vínculo 
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com o real, mas proporcionando uma dinâmica de reflexão que desperta no leitor uma 

reflexão sobre sua própria existência. O pensador utiliza recursos de natureza literária 

para demonstrar a individualidade dos diversos tipos de ser:  

 
 [...] ao procedimento poético que dispõe todas as licenças em matéria de bem 

ou mal, de contrição ou alegria transbordante, de desespero ou orgulho, de 

sofrimento ou de lirismo, licença que não tem outro limite fora da lógica da 

ideia personificada (KIERKEGAARD, 1968, p. 425).  

 

Os escritos literários usados por Johannes constroem os artifícios da própria 

existência para expressar a necessidade do real. Kierkegaard eleva o sujeito autoral 

acima de si mesmo, através dos textos literários, demonstrando nas entrelinhas que seus 

leitores se encontram completamente seduzidos por seus argumentos.  Também, 

enquanto literato, ele não se permite fundir com a própria obra e, muito menos, 

identificar-se com a opinião de seus pseudônimos.  Enquanto filósofo, ele não deixou de 

ser influenciado pelo romantismo alemão preconizado por Schlegel; contudo, enquanto 

poeta, ele tinha consciência da irrealidade de suas criações, mantendo-se afastado dos 

personagens representados por meio dos pseudônimos que usa na obra. 

Assim, conforme Valls (2007), a proposta dos pseudônimos em 

Kierkegaard,  

constitui uma unidade na diversidade dos pseudônimos, nos jogos 

linguísticos, nos estádios da existência, nos estilos, nos argumentos, para 

assim levar o indivíduo singular a optar pela existência concreta, torná-lo 

atento, capaz de dissipar a ilusão das falsas perspectivas e dos prazeres 

momentâneos oferecidos que o levam a perder o essencial
   

 (VALLS, 2007, 

p. 38). 

 

O personagem Johannes é um esteta e, como tal, usa a sedução como 

dinâmica de desejo, provocando diversos sentimentos. Também usa de artifícios 

enganosos, por exemplo, tática de comunicação para conquistar seu alvo, Cordélia. A 

comunicação indireta é um recurso retórico empregado como disfarce dissimulado que 

cria no leitor uma possibilidade de identificação com os mais variados personagens, na 

expectativa de vivenciar a existência dentro de cada estádio e de fazê-lo sentir, com 

maior intensidade, o vazio de uma vida voltada para objetivos efêmeros. 

Os estádios da existência são divididos em três: estético, ético e religioso. 

Esses não se constituem em etapas fixas de um devir comum, mas significam 

possibilidades imaginárias de pensar a existência como múltiplos caminhos. Esses 

diversos caminhos despertam no homem alternativas de um universo de 
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acontecimentos, isentando-o de viver uma “experiência poética”. Eles representam, 

pois, percursos de uma dinâmica de experiências. O homem não precisa 

necessariamente passar por todos os estádios, ele pode permanecer por toda sua vida em 

apenas um.  

Para Kierkegaard (1974), o estádio é uma escolha que não implica 

continuação ou assimilação de fases anteriores, já que não são os estádios que se 

modificam, é o indivíduo que transforma sua própria interioridade de apreensão da 

realidade. A subjetividade dos estádios existenciais implica em não se poder passar de 

uma fase para outra, senão mediante o salto
1
, ou seja, a escolha absoluta. 

Kierkegaard é considerado um jogador que procura despertar e envolver o 

outro nesses estádios, a busca da existência através dos enigmas lançados pelos 

pseudônimos proporciona ao leitor um encontro alternativo em busca da verdade. Para o 

esteta, a linguagem será a ferramenta prática de execução dessas estratégias, pois 

elaborar argumentos de sedução, através da linguagem, leva o indivíduo a despertar em 

si mesmo sentimentos de puro envolvimento.  

Influenciado pela maiêutica socrática, Kierkegaard usa a dialética como 

método, no qual as premissas são aparentemente válidas, porém, não são conclusivas. O 

recurso irônico faz parte da construção dos diversos personagens. A ironia é 

considerada por Reichmann (1982) como zona-limite “a ironia é uma determinação da 

existência” (p. 154) que, construída dentro dos estádios da existência, absorve dois 

lados contraditórios, o ético e o sofístico, no qual o sujeito se contradiz em prol das suas 

necessidades. Kierkegaard (1979) apud Grammont (2003), assevera que: 

 

[...] sua vida é apenas possibilidade de existência, o esteta percebe a própria 

existência completamente vazia de sentido. No entanto, essa forma de pensar 

não leva apenas ao sofrimento do poeta, há algo nesse estado de espírito que 

se reverte em uma espécie de “zombaria” consigo mesmo, uma auto-ironia, 

como nessa apetitosa passagem; “minha concepção da vida é desprovida de 

sentido. Tenho a impressão que um mau espírito colocou óculos sobre meu 

nariz, nos quais uma das lentes aumenta prodigiosamente, enquanto a outra 

diminui tudo na mesma intensidade” (p. 83). 

 

                                                           
1
 Abismo, salto e intervalo.  A existência é um intervalo entre o ser e o pensamento, melhor dizendo, é o 

devir da liberdade, enquanto possibilidade que se concretiza em um ato de liberdade, é uma ação que 

produz o próprio existente. Os conceitos de salto, intervalo, invalida a relação direta sujeito/objeto. (Cf. 

KIERKEGARRD, Póst Scriptum. p. 115). 
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Somente através da lucidez o homem pode se lançar dentro desse recurso 

cômico, explorando o desejo absoluto de ridicularizar as contradições da existência. 

Assim o esteta Johannes, através desse recurso irônico, provoca sentimentos 

conflitantes e, ao mesmo tempo, seduz Cordélia. Na carta, abaixo, Cordélia demonstra 

sua agonia diante de tal situação 

 

Johannes! 

 

Não te chamarei, “meu Johannes, pois sei bem que nunca o foste; bem punida 

estou permitindo à alma que se deleitasse nesse pensamento; e contudo, 

chamo-te meu; meu sedutor, meu enganador, meu inimigo, meu assassino, 

autor do meu infortúnio, túmulo da minha alegria, abismo da minha 

infelicidade. Chamo-te meu e a mim chamo tua, e tal como outrora te 

lisonjeava ouvi-lo, a ti que orgulhosamente te inclinaste para me adorar, deve 

agora soar como uma maldição lançada sobre ti, uma maldição para toda a 

eternidade. Não te regozijes com o pensamento de ter eu a intenção de te 

perseguir, de me armar com um punhal para excitar a tua troça! Mas, para 

onde quer que fujas, ainda assim sou tua; vai até o fim do mundo, ainda 

assim serei tua; dá o teu amor a centenas de outras, ainda assim sou tua; sim, 

mesmo à hora da morte serei ainda tua. A própria linguagem de que me sirvo 

contra ti deverá provar-te que sua tua. Tiveste a audácia de iludir um ser tão 

completamente que tudo te tornaste para esse ser, para mim, e que terei o 

mais infinito prazer em me tornar tua escrava – pertenço-te, sou tua, tua 

maldição. 

 

Tua Cordélia. (KIERKEGAARD, 1974, p. 152). 

  

A existência e a filosofia kierkegaardiana estão impregnadas de reflexão, 

não devendo ser percebidas como condenação ou julgamento das ações humanas. 

Kierkegaard convoca na sua obra a figura do esteta que, diante da realidade, procura 

concretizar harmoniosamente a tarefa de reduplicação entre o saber e o agir, não 

permanecendo no campo da conceitualidade. 

O estádio estético é a representação da ousadia de viver em busca do 

verdadeiro prazer, sair das convenções sociais, levar alguém a construir uma ideia falsa 

dos próprios sentimentos, agir de forma irreverente, buscar saciar suas próprias 

necessidades no outro, através da elaboração de estratégias. O outro é apenas um rico 

objeto de prazer, a verdade é ocultada nas estratégias elaboradas pelo próprio sedutor, 

que tenta despertar no outro a fragilidade do desespero humano, propondo sentimentos 

duvidosos, difusos e perturbadores.  

No estádio estético Johannes será um devorador insaciável, através de 

diversos estudos, articula situações envolventes que proporcionam no outro um possível 

encontro e o despertar da sensualidade, enfim, do erotismo. Essa estratégia leva o leitor 
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a questionar o seu próprio estar no mundo e a sensualidade será o recurso usado pelo 

esteta, o qual será incapaz de se preocupar com o verdadeiro sentimento do amor. O 

romantismo de Johannes ressalta o compromisso de que “a vida se resumiria em uma 

tentativa para realizar a tarefa de viver poeticamente” (KIERKEGAARD, 1974, p. 146). 

Essa disposição é despertada por Eros, o deus do amor, capaz de demonstrar toda a 

sensualidade, erotismo e romantismo da arte da sedução. Arte que desperta na vítima, a 

jovem Cordélia, a possibilidade de concretizações dos desejos guardados. 

O amor é um sentimento manipulado por Johannes dentro do estádio 

estético. Ele não ama, mas desperta amor, não se permitindo apaixonar-se ou envolver-

se com a vítima. A sensualidade é a estratégia para provocar essa confusão emocional 

na vítima, proporcionando sentimentos de plena entrega espiritual, um sentimento falso 

de envolvimento, posse, domínio espiritual do outro. De tal modo, Johannes, como 

esteta, personifica o jovem Don Juan, figura lendária, envolvente, libertina e fictícia, 

que consegue explorar todo o erotismo, lançando-se no mundo da existência através do 

desafio da conquista de uma mulher com a alma pura. Ele (Don Juan) busca provocar 

na sua vítima um sentimento de explosão libidinal que ultrapassa o simples fato de 

existir por si mesmo, sufocando-a ao ponto de uma confusão mental de suas ações. 

Segundo Reichmann (1982), Don Juan é considerado “a encarnação da 

carne ou a inspiração carnal do espírito próprio da carne” (p. 79). Portanto, sendo 

extremamente sedutor, procura a soma de momentos para despertar o verdadeiro prazer 

de amar: “Vê-la e amá-la são uma só e a mesma coisa, mas tudo é instantâneo e, no 

mesmo instante tudo passa. Em seguida, isto se repete e assim ao infinito” 

(REICHMANN, 1982, p. 80). O Ser esteta, enquanto praticante do donjuanismo, 

procura envolver de forma irônica a sua vítima, seduzindo-a através do disfarce 

personificado de uma figura extremamente amável e cruel. Assim, produz momentos de 

pura hipnose, seduzindo-a ao ponto de criar uma dependência sufocante e mentalmente 

covarde.  

Para a figura do esteta isso será apenas um jogo, em que o jogador, através 

da aisthesis (que para os gregos significa sensação) envolve a vítima a fim de despertar 

nela a possibilidade de concretização dos próprios desejos. Desse modo, ela fica 

sufocada pelo jogo de possibilidades idealizadas pela aisthesis, experenciando 

sentimentos que será incapaz de controlar, permitindo-se mergulhar nas provocações de 

sedução do esteta. 
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Eros, figura grega simbolizada e representada pela imagem do esteta dotado 

de padrões sensuais, desperta o desejo de aventurar-se no abismo de uma louca paixão, 

se apossando do outro. Uma vez que ele mesmo nunca amou, leva o outro a um 

sufocante momento de entrega espiritual de si mesmo. O esteta busca, através de uma 

audácia erótica, a extensão do erotismo, “Eros gesticula, não fala; ou, se o faz, é apenas 

através de misteriosas alusões, de uma harmonia repleta de imagens.” 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 228). Da mesma forma, Johannes, através do silêncio das 

palavras, procura despertar, por meio dos gestos, interesse e domínio pela natureza 

feminina de Cordélia. As ações executadas por ele são apenas simulações para provocar 

“um amor agronômico tão puro e sincero, a ponto de quase me adorar como seu ideal.” 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 196).  

Dentro dessa proposta, Kierkegaard, através dos pseudônimos, usa o 

artifício irônico elaborado a partir de uma retórica para despertar no leitor o 

envolvimento com os personagens da obra Diário de um Sedutor. Possibilita, de tal 

modo, que o leitor se encontre, lançando-o num grito de alerta, a fim de que possa se dar 

conta do abismo em que estava e do distanciamento da relação consigo mesmo. Outro 

artificio que podemos considerar é a comunicação direcionada ao leitor, que pode ser 

direta ou indireta.  

Na obra, Diário de um Sedutor, a pseudonímia é um recurso da 

comunicação indireta que possibilita a identificação do leitor com a obra, já a 

comunicação direta está presente nos textos assinados pelo próprio Kierkegaard, como 

no prefácio da obra, em que o autor assume seu posicionamento, suas atitudes e 

argumentos.  A comunicação indireta se dá através dos pseudônimos, que propõem ao 

se enxergar num espelho em busca do autoconhecimento. Essa ambiguidade linguística 

explorada por Kierkegaard assume uma singularidade no existir, que é demonstrada 

através de cada estádio e exemplificada por meio dos pseudônimos. Segundo Valls, 

 
numas anotações dos Diários, diz que o objetivo da pseudonímia é ser um 

teatro vivaz da existência, pois cada personagem tem a capacidade de 

representar internamente os vários estádios dela, e ainda oferecer ao leitor a 

possibilidade de olhar-se no e confrontar-se consigo mesmo ( 2007, p. 13). 

 

Apoiando-se nos estádios da existência, Kierkegaard nos oferece uma 

análise da dinâmica de cada personagem dentro desses estádios. A comunicação torna-

se ambígua no processo de construção do esteta, simulando uma participação do leitor 
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na constituição da obra, através das diversas possibilidades de significações. Dessa 

forma, Kierkegaard utiliza propositalmente uma linguagem romanceada, cuja finalidade 

é envolver o leitor na construção poética. Essa construção será vivenciada e sentida no 

estádio estético, em que a sensação, o prazer, a sedução, o jogo, as surpresas e mistérios 

serão os riscos experimentados pelo próprio leitor. 

Nos estádios da existência, existir é uma tentativa de desvendar a 

hermenêutica kierkegaardiana, na qual o risco assumido por cada personagem criado 

pelo autor se propõe a promover um encontro dele consigo mesmo, sem fugir ou se 

iludir com a compreensão do jogo. A comunicação não é uma tentativa de explicar a 

existência, mas uma alternativa de se encontrar dentro dessa esfera de reflexão. Valls 

assevera: “Kierkegaard estabelece a retomada da maiêutica socrática, como 

reduplicação, visando estabelecer uma nova possibilidade de se fazer filosofia” (2007, 

p. 31). 
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CAPÍTULO II - O JOGO ESTÉTICO DO ESTETA SEDUTOR JOHANNES 

DENTRO DOS ESTÁDIOS ESTÉTICO E ÉTICO 

 

O jogo existe desde os primórdios da humanidade como arte provocante, 

sedutora e envolvente. Assim, pensar na articulação e estratégia de um jogo é antecipar 

sentimentos e possibilidades. A palavra jogo, derivada do latim jocus
2
, significa 

brinquedo, folguedo, divertimento, passatempo. Portanto, considerando as denotações 

possíveis pode-se ajuizar diversas outras significações como atividades livres, incertas, 

ardilosas. Kierkegaard (1974), como existencialista, busca nos estádios a vivência 

estética e o gozo do instante. O autor, caracterizado por uma incorporação pseudonímia, 

transfere ao indivíduo a responsabilidade de sua própria interioridade diante da 

existência. Portanto, experienciar essas particularidades nos estádios revela aspectos da 

escolha do indivíduo.  

Kierkegaard considera a vida como passos conscientes, caminhada gradual, 

capacidade de diferentes opiniões do indivíduo, em que a reflexão se vale de um 

pensamento literário sem limites, muitas vezes contraditório, incompreensível e de 

profunda interioridade. Nos estádios da existência a experiência estética visa 

essencialmente o gozo, o prazer do instante, das sensações de profunda satisfação e das 

experiências. O estádio ético é o combate à experiência externa, que propõe ao 

indivíduo um profundo conflito paradoxal entre o castigo e a sensação de recompensa. 

O sujeito busca conhecer a si mesmo através das experiências imanentes adquiridas 

pelas questões, pressupostamente, consideradas certas ou erradas das relações. 

Kierkegaard promove uma literatura em que o pensamento estético projeta 

uma tensão nas possibilidades de ser no mundo. Os personagens buscam um existir 

escondido, atrás de sombras, cujas aparências são projetadas dentro de uma realidade 

ficcional, buscando um viver do momento presente. Na obra Diário de um Sedutor, 

narrativa confessional que utiliza desse expediente para explorar a existência de um 

imaginário de falsas aparências, em que viver o prazer do instante, dentro de uma 

poética particular de desejos e vontades do eu, é fetiche de profundo impacto.  

                                                           
2
 FERREIRA, Antônio Gomes. Dicionário de Português Latim. Ed. Porto 1985.  
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Johannes, autor e sedutor, pseudônimo do personagem da obra, promove 

um jogo de palavras, cuja arte, livre do pensamento, alça voos de profunda interioridade 

de criação, “para tal fim não escolho o poético, mas o prosaico” (KIERKEGAARD, 

1974, p. 178). Essa criação é caracterizada por uma comunicação indireta das 

interpretações e usa um discurso dissimulado por uma competição entre os pseudônimos 

como estratégias intermediárias entre a figura de uma linguagem irônica e de uma 

poética.  A linguagem poética será uma ferramenta para incentivar a sua vítima a um 

processo de autoentrega, satisfação pessoal da existência, facilitando ao esteta atingir 

seu alvo.   

 
Mas como explicar então que o diário tenha tomado uma feição de tal modo 

poética? A resposta não apresenta dificuldades, resultando de possuir ele, na 

sua pessoa, uma natureza poética que não era, se o quiserem, nem 

suficientemente rica nem suficientemente pobre para distinguir entre a poesia 

e a realidade. O tom poético era o excedente fornecido por ele próprio. Esse 

excedente era a poesia cujo gozo ele ia colher na situação poética da 

realidade, e que retomava sob a forma de reflexão poética (KIERKEGAARD, 

1974, p. 147). 

 

A apreensão desse jogo se dará de forma abstrata, mas com profunda 

reflexão. A ficção o levará a esquadrinhar atividades lúdicas e empíricas de 

apresentação e envolvimento no cumprimento das regras que ele próprio cria,  

 
a pseudonímia configura-se como jogo literário sofisticado, artifício de 

insuperável denegação do eu da enunciação moderna, que potencializa a 

figuração da subjetividade, fragmentando o autor em vários outros  autores, 

destituindo-o da figura de  proprietário de textos (LEÃO, 2011, p. 96). 

 

 

O modo de existência apresentado pelo esteta dentro do jogo busca um 

aprofundamento do Ser na compreensão de si, perfazendo o jogo de forma que o 

indivíduo busque transferir-se do estádio religioso para o estético através de suas 

próprias necessidades. Os desejos mundanos são sensações avessas de uma significação 

do próprio ato de jogar; e o esteta, um ser ousado, atento às necessidades, percebe que o 

segredo do homem consiste em atenuar a admiração mútua. A tática está em mundus 

vult decipi
3
, esse processo oculta uma atitude de mistificação que contraria o sentido 

finito de um silêncio, permitindo que o próprio indivíduo seja partícipe das estratégias 

do jogo. O jogo dialético proposto é capaz de incluir novas aisthesis, reflexões de um 

imaginário literário, no qual imerge a figura do leitor transformando-o em responsável 

                                                           
3
 O mundo quer ser enganado, vide Reichmann (1982) 
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pela posição interpretativa dentro do próprio jogo, ora sendo questionador, ora autor, 

ora poeta e ora a própria vítima da existência. Dentro dessa existência o pseudônimo 

absorve uma identidade que sobrepõe os desdobramentos imaginários e fantasiosos do 

jogador dentro da esfera estética da escrita.   

 Adequar essa afirmação “o mundo quer ser enganado” aos estádios é 

reconhecer o devir das potencialidades de um desejo que, ao mesmo tempo em que se 

revela também se oculta. A identificação dessa expressão, aliada à necessidade do 

esteta, é vista como um olhar inconformado com as próprias ações, que representa o 

desequilíbrio do homem diante da sociedade. Para o esteta a sensação é percebida como 

forma de proporcionar o equilíbrio interior e dar segurança diante das incertezas. O 

esteta, portanto, na sua autoafirmação assegura a vítima de uma grande satisfação 

pessoal dentro do desespero das sensações. Decifrar o segredo do jogo estético requer 

grandes observações e aprofundamento na infinitude do outro. De tal modo, consciente 

dessa dimensão, o esteta se anula, omitindo um estado de profunda tolice para tirar 

maior proveito das circunstâncias elaboradas dentro do jogo estético. 

 
O segredo do embuste próprio para concordar com o mundo que quer 

ser enganado, consiste, de uma parte, em fazer clientela, em prender-

se a uma destas sociedades de admiração mútua, nas quais um e outro 

assistem-se pela palavra e pela escrita para a vantagem mundana de 

cada um e, de outra, em esconder à multidão, em não ser visto, para 

produzir um efeito fantástico (REICHMANN, 1982, p. 61). 

 

Na obra Diário de um Sedutor, Johannes busca redefinir a inconsistência da 

linguagem utilizada por ele para demonstrar de forma irônica as estratégias para 

alcançar o seu objetivo através do jogo. O esteta, enquanto jogador, procura satisfazer 

os desejos do outro nas jogadas articuladas por ele, o que representa a dissimulação do 

jogo dentro da esfera social e subjetiva.   

A pseudonímia é o jogo da estratégia estética, não somente do autor consigo 

mesmo, mas, sobretudo, ludicamente, com o leitor.  

 
O princípio estratégico, a lei que deve regular todos os  movimentos 

nesta campanha, será pois apenas entrar em contato com ela quando 

uma situação oferecer interesse.  O interessante constitui assim o 

terreno sobre o qual se deve travar a luta, e o potencial do interessante 

deve ser esgotado. A menos que me tenha iludido bastante, toda a sua 

natureza está predisposta nesse sentido, de modo que o que peço é 

precisamente o que ela dá, sim, o que ela própria pede. O essencial é 

adivinhar o que cada um pode oferecer e, consequentemente, o que ela 

pretende. É por isso que todas as minhas aventuras de amor têm 
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sempre uma realidade para mim próprio, constituem um elemento da 

vida, um período de formação de que estou bem seguro, e muitas 

vezes a ele se liga um talento especial adquirido: aprendi a dançar por 

causa da primeira jovem que amei, aprendi a falar francês por causa de 

uma bailarina (KIERKEGAARD, 1974, p. 177). 

 

Enquanto personagem, o esteta procura, através da poesia, superar todas as 

possibilidades de ação, “o que experimento então não é tanto o prazer, antes mergulho 

no campo das possibilidades” (KIERKEGAARD, 1974, p. 166), a busca de aprendizagem 

sobre suas vítimas torna-se um método aplicado para alcançar os objetivos pretendidos.  

A narração reflete a sedução do leitor e a poesia entra metonimicamente em um jogo de 

espelhos que, ao se refletirem, constituem nuances da linguagem. O esteta Johannes 

procura banalizar o que poderia ser insuficiente ou corriqueiro dentro da arte da 

conquista.  

 

Tive pois a idéia de acumular materiais para uma obra intitulada: 

Contribuição para uma teoria do beijo, dedicada a todos os eternos amorosos. 

Aliás, afigura-se-me curioso que nada exista escrito sobre este assunto.  E, se 

conseguir ultimar este trabalho, terei conseqüentemente preenchido uma 

lacuna que de há muito se faz sentir. Será tal lacuna literária devido ao fato 

de os filósofos não pensarem nessas coisas, ou porque não entendidos no 

assunto? (KIERKEGAARD, 1974, p. 226). 

 

Dentro das reflexões kierkegaardianas, o filósofo procura desenvolver sua 

ideia de verdade de forma não racional através da comunicação indireta. Sampaio 

(2010), em sua tese de doutorado, assevera que o pathos “é uma verdade ligada a uma 

espécie de condição existencial; relacionando suas ações e escolhas a cada estádio” 

(p.47).  

Kierkegaard através de suas reflexões desperta um modo de ser do próprio 

homem, caminhos de uma realidade subjetiva, singular de cada indivíduo. Esse devir de 

pensamentos que permeia a realidade provém de experiências e de uma liberdade eletiva 

de si mesmo, o homem escolhe ser e viver de acordo com sua necessidade e interesse. 

 

Agora, se alguém pudesse manter-se continuamente na cúspide do instante da 

eleição, se pudesse deixar de ser um homem, se, no mais profundo de sua 

natureza, não fosse senão uma idéia vaporosa, se a personalidade não 

significasse mais que um duende que participa, certamente, dos movimentos, 

mas que contudo permanece invariável, se tudo isso fosse verdadeiro, então 

seria absurdo dizer-se que pode ser tarde demais para que um homem eleja, 

visto que, num sentido mais profundo, não se poderia falar de uma eleição 

(REICHMANN, 1982, p. 117). 
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O homem kierkegaardiano é despertado pela ideia de possibilidade. Diante 

das múltiplas escolhas e caminhos as alternativas são expectativas de uma existência 

concreta. Ao optar por essa esfera da realidade, o homem se angustia diante dos 

sentimentos, através de uma perturbação do porvir. Essa realidade é efeito de um 

movimento de realização, concretização histórica de cada ser, através dos compromissos 

assumidos com a existência. 

Vivenciar a existência dentro dessa perspectiva leva a movimentos que 

atendem perfeitamente às escolhas feitas, característica de um indivíduo que vive o 

instante. Dentro dos estádios da existência os caminhos são concebidos de acordo com 

as diferentes sensações provocadas pela escolha, ou pelo que há de interessante na vida, 

desprezando tudo aquilo que é considerado banal ou insignificante. Despertado pelo 

exercício da vontade, o ser kierkegaardiano evita a monotonia, procura uma existência 

qualificada num mundo cheio de possibilidades. De tal modo, a vida não será apenas o 

simples fato de existir, pois a repetição das ações possivelmente levaria a uma vida 

entediante e de desespero.  

 

[...] o instante da eleição para mim, algo muito grave, não por causa do 

estudo profundo que implica a eleição entre duas coisas distintas e da 

multidão de pensamento que se referem a cada coisa em particular, senão, 

sobretudo, porque corro o risco de não ter, já um instante após, a mesma 

possibilidade de eleger porque, entendemos, algo já foi dividido e deve, pois, 

ser vivido uma vez mais (REICHMANN, 1982, p. 112). 

 

Ao se deparar com a capacidade de interiorização de suas escolhas, 

Kierkegaard identifica os estádios estético, ético e religioso como um modo possível de 

representar pessoalmente essas experiências, decisão de um devir de cada pessoa. A 

transição desses estádios se dar a partir de um “salto”, determinação que não ocorre por 

uma mediação coerente. A reflexão desse movimento perturbador dos estádios provoca 

o pathos, proporcionando sensações de extrema angústia e desespero capaz de despertar 

o indivíduo para uma existência no infinito. Explorado a partir do estádio estético na 

obra Diário de um Sedutor, o esteta Johannes utiliza dentro dos estádios as diversas 

alternativas experenciadas a partir de um salto quantitativo, cujos resultados são 

demonstrados dentro de uma imediaticidade.  

No estádio estético, o esteta é um indivíduo espontâneo, relaciona suas 

escolhas dentro de uma vida de pura variação das sensações entre o prazer sensual e o 

erótico, buscando constantemente o preenchimento da existência. Ele procura tirar da 
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vida o máximo de prazer possível no instante em que está vivendo. Sendo assim, nesse 

princípio, o esteta experencia o gozo da vida, isentando-se de todo e qualquer 

compromisso que o submeta a mudanças e que o leve ao fracasso. 

 
Nunca tive o hábito de me preparar para uma conversa, mas sou agora 

obrigado a isso a fim de poder falar com a tia, pois assumi o respeitável 

encargo de conversar com ela e encobrir assim as tentativas amorosas de 

Eduardo para com Cordélia. (KIERKEGAARD, 1974, p. 179) 

 

O esteta, sendo um autêntico sedutor, afugenta da própria vida a rotina, foge 

do tédio e se alimenta de experiências mundanas, articula seus artifícios para alcançar 

um possível objetivo. Ele reconhece que esse emaranhado de perspectivas proporciona 

um despertar das fantasias voluptuosas, e percebe que a monotonia anula todas as 

possibilidades de criatividade. O esteta investiga, dentro do estádio estético, as diversas 

brechas possíveis, anulando, a quase zero, o índice de desaprovação da sua vítima. O 

poder sedutor do esteta desempenha um papel fundamental para a sua complementação 

existencial e para a satisfação de uma realidade projetada no acaso.  

No estádio ético todos os interesses se voltam à materialidade, cujo objetivo 

de vida se resume às necessidades morais propostas pela sociedade, tais como: 

constituir família, obrigações matrimoniais, conduta moral respeitosa; sem apelo 

criativo que permita a eleição de uma possível vítima, pois esse não é o fim daquele que 

se encontra no estádio ético. Já para o esteta a mundanidade é o estado mais prazeroso, 

pois, segundo Reichmann (1982), a eleição é um ponto importante das ações do esteta. 

Para o autor: 

 

Agora, se alguém pudesse manter-se continuamente na cúspide do instante da 

eleição, se pudesse deixar de ser um homem, se, no mais profundo de sua 

natureza, não fosse senão uma ideía vaporosa, se a personalidade não 

significasse mais que contudo permanece invariável, se tudo isso fosse 

verdadeiro, então seria absurdo dizer-se que pode ser tarde demais para que 

um homem eleja, visto que, num sentido mais profundo, não se poderia falar 

de uma eleição. A eleição mesma é decisiva para o conteúdo da 

personalidade. Pela eleição, ela se funde no que elegeu e, se não elege, 

definha (1982, p. 117).  

 

Mesmo duvidoso, o esteta admite que o ser se aperfeiçoe com a repetição 

das ações, cuja existência sobrecarrega o peso das obrigações e possivelmente o leva a 

um estado patológico de angústia até a morte. A condenação de si mesmo induz o esteta 

a repensar a realidade humana, por muitos compreendidos como peso das escolhas. Para 
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ele o tédio é uma monotonia, e os pudores e repetições são manifestações de uma vida 

extremamente voltada ao que é terrestre, reconhecendo sem prudência que o peso das 

ações materiais o levaria a um desencantamento de si mesmo e do outro.  

O romantismo, segundo os estádios da existência (estético, ético e religioso) 

proporciona à realidade humana um lançar-se nessas categorias a fim de que seja 

interpretado, e também represente a descrição de instrumento de análise das relações em 

torno do homem e das coisas. De tal modo, as relações do homem com as coisas são 

constituídas pelas possibilidades de que ele dispõe para manipular apenas o que lhe 

interessa.  

A sua vida era demasiado intelectual para que ele pudesse ser um sedutor, no 

sentido vulgar do termo, embora por vezes se revestisse de um corpo 

parastático e fosse então, todo ele, sensualidade pura. Mesmo na sua aventura 

com Cordélia, tudo é de tal modo confuso que lhe era possível afirmar ter 

sido ele o seduzido (KIERKEGAARD, 1974, p. 148). 

 

 

Projetar ações para prover suas necessidades, requer do esteta uma troca de 

prazeres com maior ou menor intensidade. Diante dessas ações é possível antecipar a 

expectativa das projeções, de modo que as normas morais sejam cumpridas, garantindo 

que as relações humanas se desenrolem da forma mais pacífica e ordenada possível. 

Estabelecer normas e regras dentro da existência estética garante que as relações 

humanas desencadeiem uma categoria apenas descritiva.  

Assim, a categoria das possibilidades leva o esteta a reflexões como: 

impossibilidade do possível, necessidade do possível e por fim possibilidade do 

possível. O esteta reporta-se ao nada para problematizar as relações do homem com o 

mundo e consigo mesmo, recorrendo à angústia como tentativa de compreender 

habilidades de ação do acaso e das possibilidades. 

 

Estarei cego? Terá a minha alma perdido o seu poder visual? Vi-a, mas é 

como se tivesse sido uma revelação celeste, pois a sua imagem de novo 

desapareceu completamente para mim, e é em vão que dispenso todas as 

energias da minha alma para evocar. Se alguma vez a voltasse a ver, 

reconhece-la-ia imediatamente, ainda que fosse entre centenas de outras. 

Agora ela desapareceu e, com todo o seu desejo, a minha alma procura em 

vão alcançá-la. – Passeava eu em Lagelinie, aparentemente desatento e sem 

dar conta de quem me rodeava, quando de súbito a avistei 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 160). 

 

Deparar com o possível, desperta no esteta sentimentos conflituosos de 

profunda ansiedade, angústia e liberdade: “Já me não reconheço. Frente às tempestades 
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da paixão o meu espírito é como um mar enraivecido (KIERKEGAARD, 1974, p. 

161)”. Para ele o processo de escolha configura-se em angustiar-se, despertar a paz que 

está em repouso, equilibrar passos, possibilidades e certezas de uma relação harmônica 

entre os personagens. É, deste modo, sair do hemisfério do nada e envolver-se, 

Kierkegaard dirá: “Mas o que há, então? Nada. Mas nada, que efeito tem? Faz nascer 

angústia” (2010, p. 45). Isso se configura como possíveis sentimentos conflituosos 

acerca do pecado, conforme nos explica Battista Mondin (1983): “A angústia do nada, 

da proibição e do juízo ainda não é pecado, mas, no estado de liberdade no qual o 

espírito passa do sonho para a vigília, põe a inocência na possibilidade de pecar” (p. 74).  

Para Kierkegaard (1979) apud Valls (2007) a angústia é como que uma 

vertigem do indivíduo que se surpreende com a profundidade da sua possibilidade: 

 

A angústia pode ser comparada com a vertigem. Aquele, cujos olhos se 

debruçam a mirar uma profundeza escancarada, sente vertigem. Mas qual é a 

razão? É tanto o seu olhar quanto o abismo. Não tivesse ele encarado a 

fundura!... Assim também, a angústia é a vertigem da liberdade, que surge 

quando o espírito quer pôr a síntese, e a liberdade então fixa os olhos no 

abismo de sua própria possibilidade e aí agarra a finitude para segurar-se (p. 

66).  

 

A liberdade tanto atrai o esteta, como o afasta da sua busca de efetivação 

existencial. Vivenciar esse estado angustiante de liberdade atrai o homem a um estado 

de repouso de seu espírito; como também o repele das suas sensações diante do abismo 

sem fim de possibilidades. O homem, muitas vezes, prefere agarrar-se ao supérfluo, em 

detrimento do penoso caminho de constituir-se como indivíduo singular. Conforme 

Kierkegaard (1979) apud Valls (2010) “a angústia é uma antipatia simpática e uma 

simpatia antipática” (p. 46), portanto, o homem é chamado a sair do seu estado e 

escolher. Mesmo diante das incertezas e inúmeras possibilidades de escolhas, o esteta se 

vê obrigado a tomar consciência, ainda que negativa, da sua existência, isto é, pelo 

desespero de não se sentir realizado. 

A relação do homem consigo mesmo dentro da categoria da existência 

muitas vezes é dominada por desespero, ou seja, pela condição de encontrar 

possibilidades limitadas, impedindo que o futuro se feche diante de si mesmo. Desse 

modo, ao analisar a existência do esteta na categoria do possível nota-se que a 

possibilidade é entendida como um aspecto negativo ou ameaçador. Lançar-se na 

possibilidade de escolha, é para o esteta talvez jogar-se no abismo, perder-se no que é 



46 

 

mais concreto e aventurar-se no sedutor, conscientizando-se de que nessa dialética do 

amor o sentimento induz a um estado precário, é uma astúcia que provoca conflitos. 

Johannes considera que o casamento, dentro do estádio ético, é uma evolução, portanto, 

perceber os progressos de Cordélia faz parte do jogo. Ele afirma: “Quando se ama não 

se segue pelas estradas largas. Apenas o casamento se encontra no meio da estrada real” 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 219). 

Enquanto sedutor, o esteta procura provocar impressões profunda na alma 

de sua vítima. Aparentemente ingênuo, Johannes instala através de gentilezas, situações 

agonizantes para surpreender e envolver Cordélia. A sedução, para ele, é um estado 

presente, cujos sentidos estão voltados para o fenômeno erótico, demarcando os limites 

e as confluências do certo e do errado, do que é proibido e do que é prazeroso. A 

palavra sedução, de origem latina seducĕre , significa atração, encantamento e fascínio, 

além de ser um artifício impulsionador do fenômeno erótico através da recriação e 

reinvenção do próprio corpo. O esteta sedutor vive em função do exercício poético da 

imaginação erótica e sensual do gozo.  

 

Primeiro gozava pessoalmente a estética, após o que gozava 

esteticamente a sua personalidade. Gozava pois, egoisticamente, ele 

próprio, o que a realidade lhe oferecia, bem como aquilo com que 

fecundava este realidade. No segundo caso, a sua personalidade 

deixava de agir e gozava a situação e a ela própria na situação [...] 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 147). 

 

O gozo é uma realidade para o esteta, é um prazer provocado por pequenas 

doses de encantamento, artimanhas desenvolvidas por sutilezas libertadas pelos desejos 

secretos dos rituais ou truques oferecidos pelo esteta à sua vítima, “Não seduz, deseja. 

Este desejo tem um efeito sedutor. É até este ponto que pode seduzir. Ele goza da 

plenitude do desejo” (REICHMANN, 182, p. 80).O erotismo, por sua vez, é uma 

necessidade própria da sexualidade humana. Acentuar os enigmas propostos por 

Kierkegaard é comprometer-se com o impulso vital que se relaciona a algumas posturas 

moralistas e antieróticas que desconfiguraram a ideia de sagrado do erotismo, enquanto 

algo imundo, sujo e repulsivo. 

Kierkegaard (1974) propõe um erotismo poético “repouso da ação erótica, 

como um passatempo, e não como o bem supremo” (p. 228). O autor considera o 

encantamento das verdades apresentadas nos rituais de sedução, sem deixar que caiam 

na promiscuidade ou na banalização dos desejos. A comunicação literária do erotismo 
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não vislumbra apenas uma poesia do jogo das palavras, mas, na tentativa estética de 

reinventar o corpo através da palavra, é uma poética corporal do prazer enquanto 

liberdade do gozo das sensações. A literatura e a poesia percebidas dentro da obra, 

Diário de um Sedutor, desviam a linguagem de sua função, o erotismo representado no 

jogo dos corpos, é metaforicamente uma erotização da linguagem, literatura sedutora e 

erotismo poético. Imaginação que potencializa o desejo constante do outro. 

 
As minhas cartas acertam no alvo. Desenvolvem a sua alma, se não 

mesmo o seu erotismo. Para tal, aliás, as cartas não servem, mas sim 

os bilhetes. Quanto maior é o caminho já percorrido pelo erotismo, 

tanto mais curtas as cartas se tornam, mas vão tocar com maior certeza 

no ponto erótico (KIERKEGAARD, 1985, p. 213). 

 

A sedução e o erotismo são levados pelo esteta com grande seriedade, pois 

ambos complementam a ideia de satisfação do absoluto e proporcionam ao esteta uma 

relação transcendente com o estético e o religioso.  Bataille (1987) afirma na sua obra 

que: “A consciência do erotismo, ou da religião, exige uma experiência pessoal, igual e 

contraditória, da proibição (interdit) e da transgressão” (p. 24). A ligação entre os 

estádios apresenta, muitas vezes, um laço de experiência erótica como forma de 

interiorizar tais experiências. 

A narrativa do Diário de um Sedutor engrena discussões semânticas onde o 

jogo refletido dentro dessa significação envolve não só os personagens, como também o 

próprio leitor. Johannes articula sua poesia convocando o leitor a entrar em um jogo de 

espelhos poéticos, reflexões de uma linguagem de sedução. Dessa forma, o leitor torna-

se conivente e cúmplice das estratégias literárias oferecidas como artifício do jogo. 

O jogo estético apresentado pelo engajamento da imaginação do real vincula 

o fingimento da própria ilusão. As relações contextuais da escrita emergem da 

resignificação da própria realidade. Destarte, a pseudonímia age como vozes dentro da 

escrita que ressoam no diário, representando para o autor/leitor uma estratégia literária e 

agindo como expressão estética do princípio irônico. Os pseudônimos intermedeiam 

pontos existenciais dentro de uma literatura reflexiva. A sedução na poesia despertada 

pelo diário provoca caminhos de estratégia textual, configurada pelo próprio jogo 

literário e potencializada pela pseudonímia, que se figura como a subjetividade dos 

autores.  

O autor, com essa escrita literária procura privilegiar sua imaginação e 

fantasia, recorrendo à ironia da estética romântica para despertar outras possíveis 
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interpretações. O esteta, na obra Diário de um Sedutor, deixa claro que não abre mão do 

prazer, pois é alguém capturado por suas próprias fantasias. As interpretações das ações 

e leituras das cartas marcam o posicionamento da história da consciência do eu, e como 

consequência uma insuficiência da linguagem para representar a realidade, ou seja, 

artifício irônico cuja linguagem nega a si mesma, tornando-se por excelência presença 

nas diversas formas de narrativa. 

A concepção do eu dentro do olhar estético autoafirma uma realidade 

absoluta, reformulando a interpretação de conceitos de reprodução empírica dentro do 

jogo de simulação, fingimento, não redutível à mimeses.  Johannes, imagem de pura 

libido, por se encontrar em um espaço que proporciona as diversas estratégias para o seu 

jogo, procura despertar a perturbação da alma, sofrimento que se prolonga a cada 

encontro provocado pelo desencontro. Prolongar a espera proporciona uma verdade das 

sensações vividas. O jogo irônico da verdade sentimental, apresentada no discurso das 

relações kierkegaardianas, impulsiona a quebra do instante cada vez que emerge a 

possibilidade existencial do encontro, engajamento da imaginação com o real.  Iludir 

constitui-se em um jogo sedutor e angustiante da estratégia da comunicação, da dialética 

da pseudonímia e da existência, sugerindo uma falsa liberdade de escolha. 

A ideia de desejo, apresentada pelo esteta, dentro do jogo, sugere 

movimentos de possibilidade, pressentimento absorvido pela posse e posicionamento 

em pontos estratégicos. O desejo desperta uma manifestação de momentos de prazer, 

dor e melancolia. O desejo não se encontra em destaque no outro, ele é descoberto 

através do que o esteta pode desejar, mas não deseja. A possibilidade estimula a 

aisthesis no jogador. Cada novo olhar parte do desejo de ser reconhecido, 

principalmente no jogo, em que jogador e leitor são cuidadosamente guardados para 

aflorar no amanhecer do esteta. 

Existencialmente o esteta joga para não ser culpado por uma realidade não 

vivida, aprisiona dentro de si o desejo e prefere explorar Cordélia através do jogo de 

sedução, no qual a satisfação é uma garantia, mas o vazio existencial sentido por ele 

permanece através da dor angustiante que ocasiona uma sequencia de esvaziamento de 

si mesmo. O esteta através do pseudônimo Johannes passa a ser o objeto de desejo e 

sente a vida pulsar em si, durante seu existir. A subjetividade o torna guia de si próprio. 

Conduzir a vida apenas para não ocorrer o processo de individualização. 
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Como é belo estar apaixonado e como é interessante saber que se está. Eis a 

diferença. Poderá irritar-me pensar que, pela segunda vez, ela desapareceu 

diante dos meus olhos. Mas, em determinado sentido, isso dá-me prazer. A 

imagem que dela possuo parece ser uma imagem oral real, ora ideal, da sua 

figura. Evoco agora essa imagem perante os meus olhos; mas é justamente 

porque representa a realidade, ou porque a realidade lhe foi causa, que ela 

possui um certo encanto. Não sinto qualquer impaciência pois ela é 

certamente de Copenhague e, de momento, isso me basta. Esta possibilidade 

constitui a condição para que a sua imagem possa realmente aparecer – e é 

necessário beber o prazer a lentos tragos. E como não estaria tranquilo, eu 

que ouso considerar-me o filho dileto dos deuses, a quem coube a rara 

fortuna de se apaixonar uma vez mais? É no entanto algo que nenhuma arte, 

nenhum estudo, pode fazer desabrochar; é uma dádiva. Mas se consegui fazer 

um novo amor, quero também ver durante quanto tempo conseguirei mantê-

lo. Tratá-lo-ei com maior carinho que aquele que dei ao meu primeiro amor. 

A sorte não nos badeja muitas vezes, devemos pois aproveitá-la o mais 

possível quando se apresenta; o mal está em que não é de modo algum difícil 

seduzir uma jovem, mas sim encontrar uma que valha a pena ser seduzida 

(KIERKRGAARD, 1974, p. 169) 

 

O esteta pauta sua existência pelo impulso, conduz e assume as 

particularidades das circunstâncias guiadas pela consciência das suas angústias: “A cada 

indivíduo na geração, tal como a cada dia, basta seu tormento” (KIERKEGAARD, 

2010, p. 09).  

 

2.1 O estádio estético como gozo da existência 

 

Gozava a vida, pensamento persistente do esteta Johannes na busca 

incessante de realização dos seus desejos. O esteta dispensa a pluralidade ética dentro da 

esfera estética, reflexão que proporciona na vítima distrações perturbadoras através dos 

enigmas expostos. A ideia de gozo apresentada pelo esteta dentro do estádio estético 

pertence a uma filosofia kierkegaardiana interpretada a partir de uma angústia 

existencial, cujos caminhos percorridos dentro dos estádios da existência confirmam o 

júbilo do prazer auferido.  

O esteta representado dentro da existência interpõe o desejo de 

concretização das ações, desespero de uma sensualidade, dúvida fundamentalmente 

encontrada para viver dentro do jogo irônico do estádio estético, pois a ele basta-lhe o 

seu próprio prazer. O esteta é um investigador e como tal busca a verdade embutida em 

uma arte, cujo caminho persiste em uma investigação de reconstruir artifícios que 

tenham efeito fantástico nos seus métodos.  
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Ao despertar possíveis reflexões, o esteta conduz sua vítima a uma espécie 

de infinitude das sensações, tornando-a membro participativo da esfera do saber. Isso 

permitirá unir a ironia à estética, ao mesmo tempo em que o esteta e a vítima se 

angustiam ante uma existência pré-determinada pelo gozo do jogo do estrategista. 

 

Corais, o vosso peito enche-se demasiado para poder lançar fora o ar de uma 

só vez; há irritação no vosso olhar; um altivo desprezo; os vossos olhos, onde 

brilha uma lágrima, suplicam; lágrima e súplica são igualmente belas e 

aceito-as com igual direito, pois será o número da casa? Mas que vejo eu?  A 

mostra de uma casa de quinquilharia! Bela desconhecida, será talvez uma 

ação revoltante da minha parte, mas seguirei o caminho que se me abre [...] 

(KIERKEGAAD, 1974, p. 154) 

 

Johannes, como ser ambicioso, articula todos os remates de suas 

experiências, deixando bem claro que sua atuação é apenas dentro de uma categoria 

imediata, tornando a ironia como uma exigência reflexiva dentro de uma capacidade de 

sofisticação em abrir caminhos lúdicos e tortuosos para adentrar poeticamente na vida 

da jovem Cordélia.  

Por outro lado, como sedutor, e enquanto personagem de uma realidade 

estrategicamente fictícia, busca através de movimentos enigmáticos uma realidade 

sufocante, proporcionando estímulos apresentados pela manipulação dos desejos. A 

fuga de si mesmo é alimentada pelas estratégias, sustento necessário de uma mente 

reflexiva que se deixa sufocar pelo peso da própria realidade. Assim sendo ele sugere 

uma fuga de uma experiência romântica em que prevalecendo apenas a experiência 

sedutora. 

Se um homem fosse incapaz de manter na memória uma imagem da beleza, 

nem sequer no instante da sua presença, ver-se-ia obrigado a desejar estar 

sempre afastado dela, nunca demasiado próximo para assim poder ver a 

beleza do que aperta nos braços, e que já não vê, mas poderia rever se se 

afastasse, e que afinal, no momento em que lhe é impossível ver esse objeto 

por estar próximo dele, no momento em que os seus lábios se unem num 

beijo, será mesmo assim visível para os olhos da sua alma [...] 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 154). 

  

Johannes não busca a sedução como forma de conformação da experiência, 

a posse espiritual é o ápice do prazer, é o modo de promover um momento de 

confluência das sensações dos estádios estético e religioso. O prazer de Johannes não é 

a Cordélia, mas a arte de envolvê-la, “de modo algum me interessa possuí-la no sentido 

grosseiro, o que importa é fruí-la no sentido artístico” (KIERKEGAARD, 1974, p. 196). 

Portanto, seduzi-la é um gozo que reflete nele mesmo. Na escrita do diário utilizando a 
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poética de uma realidade como forma de expressão, ele usa a sedução de forma 

meramente ficcional, busca emergir do den Enkelte 
4
 o prazer em viver a realidade 

como elemento para submergir e reviver a poesia. O prazer do esteta está em si mesmo, 

reviver a palavra utilizando uma realidade compactuada pela leitura de um diário, cuja 

retrospecção dos fatos é artifício íntimo de sedução. Em linhas gerais há uma 

convergência nesse estádio estético, entre o discurso anunciado e a prática cotidiana den 

Enkelte, coerência entre o que se fala e o que se faz. 

Reichmann (1982) corrobora que é preciso gozar a vida, e que para o esteta, 

diante das diversas concepções da existência, é fundamental que suas ações e 

pensamento girem em torno de si mesmo. O desejo movimentado em torno do prazer 

adentra numa pluralidade na esfera da imediação, proporcionando um desregramento da 

felicidade, do acaso e da própria concepção de amor.  

 

Como são sedutores os caminhos do amor, e como é interessante descobrir 

até onde se atreve a chegar uma determinada jovem! Continuei a atear o 

fogo; o espírito, os ditos graciosos, a objetividade estética, contribuíam para 

tornar o contato mais livre e, no entanto, nunca foi ultrapassada a mais estrita 

docência (KIERKEGAARD, 1974, p. 231). 

 

O desejo é uma sensação de prazer pressentida pelo esteta, em que o 

erotismo alimenta e lança toda a sua criatividade, permitindo o tempo todo estar atento a 

cada inquietação. O desejo o levará a mergulhar em dor, silêncio, impaciência absorvida 

pelas variáveis e esgotamento de seu objeto. O desejo também irá despertar nele o amor 

não sentimental, mas com intenso sentimento sensual estético promovido pela dialética, 

em que o mesmo não conhece as preocupações. Tudo para o esteta está no momento.  

 

É em vão que busco, nas posições do amor, a configuração nodal em que os 

amantes falam, juntos, do seu afeto. A isto, responderia eu: Tanto melhor se a 

buscas em vão, pois tal configuração de modo algum pertence à extensão real 

do erotismo, ainda que nele se introduza o que é interessante. O amor é 

demasiado substancial para se alimentar de conversas, e as situações eróticas 

demasiado graves para com elas se sobrecarregarem. São silenciosas, calmas, 

têm contornos, nitidamente definidos e, contudo, são eloqüentes como a 

música do colosso de Mêmnon. Eros gesticula, não fala; ou se o faz, é apenas 

através de misteriosa alusões, de uma harmonia repleta de imagens 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 228). 

 

                                                           
4
 Em dinamarquês a palavra indivíduo, pode ter dois significados. Individ no sentido mais genérico, e den 

Enkelte no sentido mais pleno a que Kierkegaard se refere como sendo a sua categoria; vide Sampaio 

(2010). 
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A representação da esfera do desejo cria sensações ineficazes quanto aos 

sentidos, alusões aos fatos e a uma expectativa do mistério proporcionado pelas 

palavras.  De tal modo, dissipar a mentira através da crítica e da comunicação direta só 

aumentaria o distanciamento entre os interlocutores e o autor, acentuando a polêmica e 

o conflito. Mais uma vez se verifica que a comunicação indireta é utilizada na obra 

como um embuste, uma incógnita que se expressa nos pseudônimos, na forma literária 

do distanciamento e da dialética entre a palavra e verdade.  

A pseudonímia problematiza a autoridade do agente do discurso ao eleger 

um labirinto de vozes e máscaras que atuam em diálogo com o leitor. O sujeito empírico 

é deslocado para trás dos pseudônimos porque o importante é o eco da sua voz através 

do discurso. O que se fala já não é tão relevante, mas o como se fala, pois a imagem, 

apresentada por Johannes, que reflete as figuras captadas pelos espelhos criam a ideia 

de multidão de seres dentro de uma mesma obra, espelho “que reflete sem refletir, que 

só produz o reflexo sem a reflexão, própria da interioridade humana” (VALLS, 2000, p. 

53). Isso inspira o sedutor, desperta-o para o lado artístico, poético e também científico, 

ele assume que é um cientista da arte de sedução, e que sua técnica consiste em um 

método cansativo de elaboração de suas estratégias. O espelho proporciona uma 

reflexão quando capta a imagem em que os sentimentos externalizados por uma 

interioridade de emoções conseguem proporcionar diversas sensações. Nesse caso, a 

pseudonímia faz toda diferença porque se trata de uma estratégia literária que tem o 

efeito de romper com o modelo dos tratados filosóficos. Por esse ínterim, os 

pseudônimos usados por Kierkegaard dão à escrita poética um distanciamento que se 

configura como manifestação de uma falta de profundidade e de consciência de si 

mesmo, descontínua transição de desejos e prazeres. 

 

Hoje escrevi, por outrem, uma carta de amor, o que me dá sempre grande 

prazer. Começa porque é sempre assaz interessante aprofundar uma tal 

situação, e isto com pouco dispêndio. O cachino bem cheio, ouço a história, e 

são-me postas em frente dos olhos as cartas da donzela em questão. 

Interesso-me sempre vivamente pelo modo como uma jovem se exprime por 

escrito. Ei-lo pois ali, apaixonado como um pombinho, lê-me as cartas e é 

interrompido por lacônicos comentários, deste jaez: Ela escreve bem, tem 

sentimento, gosto, prudência, não é decerto a primeira vez que ama, etc. Em 

segundo lugar faço uma boa ação. Ajudo jovens a unirem-se; depois tomo o 

que me cabe. Por cada par feliz lanço as vistas sobre uma nova vítima; torno 

duas pessoas felizes e, quando muito, apenas uma infeliz. Sou honesto, pode-

se confiar em mim, nunca esganei ninguém que me tenha aberto o coração. 

Da minha parte, há sempre um pouco de comédia – mas, enfim, isso apenas 

representa os legítimos emolumentos. E por que têm tanta confiança em 

mim? Porque sei as línguas clássicas, sou assíduo nos meus estudos e guardo 
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sempre para mim próprio as minhas pequenas histórias. E por certo que 

mereço esta confiança, não é assim? Pois se nunca abuso dela 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 197). 

 

Para o esteta, a arte de seduzir está em saborear cada passo de desejo oculto 

que se revela e aprisionar a alma da sua vítima a um depósito de infinitas possibilidades, 

sem se revelar como um verdadeiro artista. O fingimento da sua insignificância 

enquanto ser demonstra o quão articulosas são as suas intensões. Muitos consideram o 

esteta apenas como um caçador voraz, porém ele representa muito mais.  Pois, além do 

prazer que sente por sua presa, ele dá a ela grande importância, nisso consiste o seu 

sucesso como articulista que é “Se ela fosse capaz de prever alguma coisa, eu ter-me-ia 

enganado no caminho e as minhas relações perderiam o seu sentido” 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 197), ele não caça para ficar com o prêmio e sim pelo gozo, 

prazer proporcionado pela ideia de estar existindo. 

Enfim, a ideia de gozo não está no indivíduo intrínseco, mas nas ações e 

realizações externas oferecidas a ele como possibilidades desconexas de sentimentos.  

A escolha é um elemento crucial para que o esteta passe a viver plenamente 

o modo de vida estético, não sendo assim conduzido à vida ética. 

 

2.2 O estádio ético experiência de uma realidade incógnita  

 

O esteta vivenciando a experiência nos diversos estádios: estético, ético e 

religioso, busca através de uma concordância existencial um modo de expressar suas 

sensações. A existência dentro desses estádios proporciona ao indivíduo o despertar 

para diversas reflexões, seja pelo prazer, pela possibilidade e ou pela estabilidade 

emocional.  

A realidade, portanto, é um enigma a ser decifrado pelas experiências, 

muitas vezes, ocultadas por desejos também ocultados do indivíduo diante da 

movimentação circunstancial do existir.  Kierkegaard, como grande influenciador do 

existencialismo pós-moderno, percebe como a angústia exerce ascendência sobre o 

comportamento em cada den Enkete nos diversos estádios, através da falta de uma 

essência definida. O esteta busca na experiência do existir o devir das aisthesis, 

manifestação de uma pseudo ideia de liberdade. Ele reconhece que, diante das diversas 

posições assumidas pelas escolhas, vistas como uma perturbação do desconhecido, o 
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desespero proporciona um desequilíbrio na relação. Assim, Johannes, ao se deparar com 

o compromisso sugestiona “Alea Jacta est 
5
”, movimentação de um desespero a partir 

da dúvida do porvir. A ideia martirizante sufoca o indivíduo, as sensações de angústia e 

desespero são circunstâncias que despertam o rompimento da relação com Cordélia, 

levando-o a sensações capciosas acerca da possibilidade.  

O estádio ético é um dos elementos importantíssimos para o 

desenvolvimento emocional do homem nesse estádio. Entre escolher se comprometer 

com Cordélia, assumindo-a no estádio ético, tendo que se responsabilizar por ela; ele 

escolhe a sim mesmo, pois como esteta que é, suas preocupações devem estar voltadas 

par si. O esteta nesse estádio escolhe viver para si mesmo, cujos interesses estão em 

realizar suas vontades e desejos. O indivíduo não deixa de viver e sentir os seus 

prazeres, mas limita-os através das regras morais que o conduz a agir de acordo com os 

costumes sociais, quando se encontra no estádio ético. O esteta entente que nesse 

estádio o Ser precisa voltar para si mesmo, sem perder a sua personalidade, mas, 

prevalece ao que é imposto pela sociedade. Le Blanc (2003) entende que: 

 

Se o homem se contentasse apenas em cumprir suas obrigações, seria 

somente um escravo, o escravo do dever. Com o tempo, as obrigações 

tornam-se hábito, e o hábito é a expressão de uma ausência: a da 

personalidade. O dever cumprido como uma tarefa é apenas mecânico; mas o 

homem não faz o bem por hábito, não é justo só por hábito, deve querer fazer 

o bem, deve querer ser justo, deve-se investir nessas ações: é este o valor 

eterno da personalidade ( p. 64). 

 

Dentro da esfera ética o indivíduo vive para justificar as suas ações perante 

a sociedade, pressupondo que o esteta abandone as fantasias consideradas mundanas. 

Isso provoca uma avalanche de perturbações, pois a ética é voltada para as questões 

relativas ao homem e as suas afinidades com o outro, “a moralidade, em si, está no 

geral, e a este título é aplicável a todos.” (KIERKEGAARD, 1974, p. 141).   

A escolha será para o indivíduo kierkegaardiano um exercício do pathos da 

vontade, uma expressão própria da eleição da ética dentro da esfera das probabilidades. 

Eleger o estádio ético é reconhecer a existência como uma validade eterna das relações. 

Trata-se, assim, de uma qualificação da existência, os estádios 

kierkegaardianos são condições qualitativas da existência do ser, e não de acúmulos 

quantitativos, como se em um ou outro estádio houvesse mais vida que nos demais, ou 

como se houvesse uma progressão entre eles. Portanto, na existência ética o indivíduo 

                                                           
5
 A sorte foi lançada. (N.do.E) KIERKEGAARD, 1974, p. 230. 
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está consciente da significância de suas escolhas em cada instante. Ora, o que se 

escolher então? 

 

Eis-me pois noivo. Cordélia também, e isto é, pouco mais ou menos, tudo 

que ela sabe sobre este assunto. Se ela tivesse uma amiga a quem falar com 

sinceridade, provavelmente diria: Que sentido atribuir a tudo isto? Na 

verdade não o entendo. Há qualquer coisa nele que me atrai, mas é em vão 

que tento encontrar o quê. É certo que tem um estranho poder sobre mim, 

mas amá-lo? Não, e creio que tal nunca sucederá; no entanto, julgo que 

suportarei bem viver com ele e, portanto poderei também chegar a ser feliz 

com ele; estou quase certa de que não exigirá muito e mim, desde que eu 

tenha a paciência de o suportar. Minha pobre Cordélia! Ele exigirá talvez 

mais e, em contrapartida, menos tolerância. – De entre todas as coisas 

ridículas, é o noivado que tem o primeiro lugar (KIERKEGAARD, 1974, p. 

199). 

 

A existência propõe que o indivíduo viva uma vida instável diante das 

possibilidades, ou seja, viva a realidade conforme os caminhos e suas diversas 

alternativas de escolhas, essas devem ser pautadas por suas necessidades. São essas 

probabilidades que elevam as prováveis escolhas nas relações que os indivíduos 

estabelecem ao longo de sua existência, independente do estádio em que estejam. Isso 

pressupõe uma ideia de livre arbítrio, pois é o próprio indivíduo que fará suas escolhas. 

Nisso consiste o denominado livre arbítrio, expressão claramente 

conceituada por Santo Agostinho, que diferenciou os conceitos de livre arbítrio e 

liberdade. Assim, conforme Agostinho o primeiro é a possibilidade de escolher entre o 

bem e o mal; enquanto que segundo é o bom uso do primeiro
6
. Isso significa que nem 

sempre o homem é livre quando põe em uso o livre arbítrio, depende sempre de como 

usa essa característica. O livre arbítrio está mais relacionado à vontade. Porém, uma 

distinção entre os dois é que a vontade é um ato ou ação, enquanto que o livre arbítrio é 

uma faculdade. Por isso, Johannes, diante da fuga, escolhe a si mesmo. Ao fazer essa 

escolha, elege aquilo que lhe dá mais prazer na sua vida cotidiana. Essas decisões, por 

sua vez, implicam em resultados concretos como a ideia de se despertar para o 

verdadeiro amor: “Pessoalmente não procuro histórias – verdade se diga, não encontrei 

poucas –, procuro o imediato. O eterno fundamento do amor, é o fato de os indivíduos 

nascerem um para o outro no seu instante supremo” (KIERKEGAARD, 1974, p. 203). 

Os significados dos eventos que externamente se passam e que, assim interiorizados, se 

tornam subjetivamente significativos para o indivíduo. Todavia, a realidade é uma busca 

                                                           
6
 Disponível em: http://www.significados.com.br/livre-arbitrio. Acesso em 28 jun 2014. 
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incessante de compreensão do indivíduo em sua existência, em que a tentativa de existir 

desperta um processo de interiorização. 

O esteta Johannes é um sedutor que busca dentro da sua existência a ideia 

de interiorização de suas ações a partir da uma reflexão. Valls (2000) assevera que ele 

“sofre de um problema de excesso de cerebralização” (p. 58), todas as formas de 

experenciar a existência é metodicamente articulada. O esteta seduz, podemos dizer 

então que as sensações são controlados por essa obsessão, então a possibilidade de 

buscar essa configuração de amor seria a ideia de um amor filosófico “tendo passado 

pela ironia” (VALLS, 2000, p. 59). 

No estádio ético, o esteta entende que “o destino mais profundo da mulher é 

ser companheira do homem” (KIERKEGAARD, 1974, p. 173), amar é sempre uma 

ideia complementar, muitas vezes carregada de angústia. O amor é uma das principais 

substâncias para a concepção de envolvimento mais longínquo e duradouro, “o amor 

traz em si mesmo a categoria do eterno, quer se trate do amor supersticioso, aventureiro, 

cavalheiresco, quer do amor ético, mais profundo e ligado a uma forte e viva convicção 

do amor religioso” (REICHMANN, 1982, p. 93).  

O esteta dentro do estádio ético é um ser de obrigações, estabelece para si 

tarefas como a de amar, constituir obrigações que transfiguram a ideia natural do ser em 

busca da existência, como ocorre no estádio estético. O estado consciente passa, pois, a 

ser a sua própria possibilidade, eliminando todas as formas de manipulação de desejos, 

ou probabilidades de atuar fora dos limites impostos pela própria existência.  A ética é o 

que desperta no Ser um dever por meio de fidelidade, uma vida comprometida com a 

existência. Assim ele será despertado para a tarefa de reconstruir a si mesmo de forma 

sociável, em que suas obrigações e compromissos sejam deveres de consciência interior, 

“a ética traduz admiravelmente essa dupla natureza: leva em conta tanto a 

especificidade das consciências como propõe máximas gerais” (BLANC, 2003, p. 62).  

Ainda no estádio ético, o Ser se realiza através de fatos com representação 

do eterno, personalidade que se concretiza na certeza do dever cumprido, engajando-se 

nas ações do cotidiano, “a expressão da ética na sociedade é o casamento” (BLANC, 

2003, p. 64). Representa, por conseguinte, a interiorização de uma busca implícita de 

princípios vitais absorvidos pela consciência mental e espiritual. Portanto, encerrando a 

reflexão em torno do jogo estético do esteta dentro dos estádios estético e ético, 

buscaremos no capítulo seguinte analisar o tom confessional de Johannes dentro da 
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obra, valendo do gênero textual – diários, por meio dos quais foram tecidas suas 

investidas de esteta.   
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CAPÍTULO III- DIÁRIOS, MOMENTOS CONFESSIONAIS ESTÉTICOS DE 

UM ESTETA 

 

Kierkegaard como filósofo literário assumiu de maneira pessoal o estetismo 

dentro da sua obra. De forma íntima, ele extrapola os níveis de sofisticação, audácia e 

autoconsciência das reflexões literárias nos estádios do conhecimento. Assim, os 

autores pseudônimicos kierkegaardianos proporcionam momentos estéticos, envolvidos 

por doses homeopáticas de sedução, prazer, reflexão, desespero e tortura. Despertado 

pelos desafios do estetismo, o esteta não se preocupa com o continuísmo das suas ações, 

busca na estratégia a satisfação de uma necessidade que o favorece no amanhecer 

erótico da vítima, e a sensação de que só a conquista pode curá-lo de um sentimento que 

também humilha. Gardiner entende  

 

que o homem que vive esteticamente não está realmente no controle, seja no de 

si mesmo, seja no de sua situação. Ele existe tipicamente ins Blaue hinein; ele 

tende a viver “para o momento”, pelo que quer que o instante fugaz traga como 

diversão, excitação ou interesse (2013, p. 53). 

 

Contemplar a vida a partir dessa ótica desencadeia sentimentos perversos de 

possibilidade, dedicar-se em estratégias dentro de uma esfera prática provoca sensações 

de vitalidade diante da existência.  

O estetismo, como é compreendido no sentido generoso e de certo modo 

idiossincrático de Kierkegaard (GARDINER, 2013) são maneiras ou ações sofisticadas 

pela busca do prazer pelo prazer. Sendo, portanto, uma atitude ou doutrina relacionada à 

arte, prevalecendo os valores estéticos na vida e na literatura.   O esteta, dentro das 

inúmeras rupturas de seus valores sociais de natureza humana, passa a existir enquanto 

atitude de quem vive no instante, construindo um mundo voltado para a ideia de 

representação da arte enquanto imaginação, viver para colher o que há de interessante 

na vida. 

Johannes, como esteta, autor e narrador, despertado pelo estetismo, vive 

uma “experimentação ginástica”
7
 com a possibilidade de experiências sedutoras e 

persuasivas. Assim ele proporciona no outro; que aqui podemos considerar: a vítima, o 

leitor ou o seduzido; denominações diversas que podemos dar ao “outro”, uma vez que 

                                                           
7
 Na esfera prática pode ser vista, de fato, como análoga à sofismação na teórica. Pois, qualquer que 

sejam as variantes, a vida sempre será vista em termos das possibilidades de contemplação ou desfrute, e 

não de projetos a serem realizados ou ideais a serem promovidos (GARDINER, 2013). 
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este está sempre à disposição do esteta; uma dinâmica penetrante de desejo e reflexão.  

As estratégias poéticas usadas dentro do jogo literário alimentam a existência 

constituída através da ironia. Logo, o indivíduo esteta evita a repetição, vive saboreando 

situações da vida que o despertam para novas ações, não permitindo cair em 

experiências que desemboquem em ações monótonas, ou seja, cair no tédio levaria o 

esteta a sair do estádio estético e entrar no desespero. De tal modo, para Gardiner 

(2013), as práticas estéticas dentro da esfera do relacionamento são vista sob uma 

condição onde a realidade vista de fora é basicamente uma incógnita, uma realidade 

sujeita as condições de um mundo externo e passivo, a satisfação do esteta com as ações 

ficam a cargo de todas as circunstancias oferecidas, ou seja, independe da sua vontade. 

Diante do pacto com o leitor, Johannes, dentro da obra Diário de um 

Sedutor, como autor, convoca o leitor a desenvolver, criar e imaginar sentidos, “visões 

contrastantes, como se estivesse entrando nas mentes de personagens caracterizados em 

um romance ou uma peça” (GARDINER, 2013, p. 49), sensações e reflexões da 

existência.  Ao deparar com esse universo de sedução, nas narrativas estudadas nesta 

pesquisa, constatamos que o esteta propõe um agir estético voltado para o fascínio da 

sedução (do imaginário), encarando o prazer como “sentido perverso e demoníaco” do 

pensamento e complementação da existência. O esteta evita a repetição, não permitindo 

que ações de rotina anulem o atrativo das experiências práticas mais promissoras.  

Analisar o símbolo ou a encarnação do esteta, nessa ótica, é voltar-se para 

personagens marcantes da literatura romântica, como no caso do autor personagem 

Johannes; o personagem Visconde Valmont do romance As Ligações Perigosas; e o 

famoso Dom Juan, que seduziu mais de mil mulheres na Espanha, bem como outros 

personagens igualmente extremamente sedutores e envolventes explorados pela 

literatura. 

Neste capítulo, cujo objetivo precípuo é abordar as diferentes formas 

literárias de escrita, a partir da produção de cartas-diários, nos ateremos em analisar 

duas obras: Diário de um Sedutor, objeto de nossa pesquisa, escrita por Johannes, 

personagem kierkegaardiano, no ano de 1843; e As Ligações Perigosas, de autoria de 

Choderlos de Laclos, produzida em 1741. Essas duas obras estão estruturadas em cartas 

que representam momentos confessionais de um esteta, e nelas o leitor é parte 

importante, pois é ele o responsável pelo aspecto imaginativo e envolvente da obra. A 

opção em analisar também a obra As Ligações Perigosas se deve ao fato de que ela, 
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assim como Diário de um Sedutor, tem como personagem principal um esteta, sendo 

Visconde de Valmont da primeira; e Johannnes da segunda. Outro aspecto em comum 

nas obras, apesar de terem sido produzidas em séculos diferentes, 1741 e 1843 

respectivamente, apresentam a estrutura de cartas confessionais em forma de diários. 

Também podemos verificar tanto em uma, como na outra o recurso da estratégia de 

sedução como forma de criar um emaranhado que envolva a sua vítima amorosa e os 

demais personagens da obra, a fim de atingir seu objetivo, seduzir de forma cruel e 

covarde a sua presa, visto que se trata de um “caçador voraz”. 

A literatura em forma de romance epistolar aparece no início do século 

XVII. Esse tipo de literatura chega ao auge nesse mesmo século, ocasião em que foi 

escrita a obra As Ligações Perigosas. Nessa obra, por se tratar de um romance epistolar, 

possibilita revelar nuanças de uma sociedade em declínio voltada para as aparências 

morais.  O livro As Ligações Perigosas retrata a história de um período anterior à 

Revolução Francesa, onde um romance literário de sedução e tramas estrategicamente é 

elaborado a partir do interesse de satisfação de duas figuras de um alto círculo social. O 

volume é constituído por cartas trocadas entre os personagens, ao todo 175. Essas cartas 

compõem os múltiplos focos narrativos, cujos aspectos linguísticos têm como 

característica a utilização predominante da primeira pessoa do singular e do tempo 

verbal presente do indicativo, que ao longo do livro, tornam-se mais complexas, 

passando da voz solista à multiplicidade de vozes.  

Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos, escritor do romance, entrou 

para a história da literatura universal como o autor da obra As Ligações Perigosas, por 

ter representado, em função do tema e da forma como abordava as mulheres da 

sociedade de então, uma ousadia para a época.  Contudo, ao longo do tempo, a obra 

perde a sua proeminência; e Laclos passa apenas a organizar as cartas vividas pelos 

personagens protagonistas: Visconde de Valmont e Marquesa de Merteuil.  Na obra, 

esses personagens representam pessoas respeitadas da aristocracia francesa, que 

desvelam como serem inescrupulosos, imorais, vingativos e exímios conquistadores e 

mestres na destruição da honra alheia, inversamente, aficionados e bem-sucedidos na 

arte de construir uma reputação conveniente ao seu estado e sexo, enfim, experientes 

dissimuladores e simuladores, autênticos libertinos na arte do prazer.  

As Ligações Perigosas se moldam a partir do confronto pelo poder e 

domínio, influência exercida pelos estetas Marquesa de Merteuil e Visconde de 
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Valmont, personagens libertinos que não medem esforços para desenrolar seus planos 

de destruição moral, e sentimentos vingativos contra os coadjuvantes da história 

Madame de Volanges, Cécile de Volanges, Danceny, Sra. de Tourvel, Sra. Rosemonde, 

Prévan e Conde de Gercourt. O romance é, pois, constituído de personagens 

dominadores, como a Marquesa de Merteuil, o esteta Visconde de Valmont, e outros 

que serão vítimas, como a Sra. Tourvel e a jovem Cécile, esta se deixa envolver e ser 

seduzida, como mostra essa passagem: 

CARTA 2 - Volte, meu caro visconde, volte a Paris!  O que faz você, o que 

ainda poderá fazer ao lado de uma tia velha que já o fez herdeiro de toda a 

sua fortuna? Venha imediatamente! Eu preciso de você. Tive uma ideia 

excelente, cuja execução muito estimaria confiar-lhe. Estas poucas palavras 

deveriam ser o suficiente: honrado com minha escolha, você deveria vir, com 

pressa e interesse, receber de joelhos minhas ordens. Mas você está abusando 

de meus favores, mesmo depois de não mais querer deles beneficiar-se... Por 

isso, tendo eu de optar entre o ódio eterno e a excessiva compreensão, você 

tem muita sorte que minha bondade tudo supere. O que eu desejava era 

calmamente informa-lo sobre um plano meu. Contudo jure-me que, como fiel 

cavalheiro, não vai entregar-se a nenhuma outra aventura antes que esta que 

lhe proponho chegue ao fim. É digna de um herói. Você vai servir ao amor e 

à vingança (LACLOS, 2008, p. 17). 

 

A realidade da obra provoca uma intriga extremamente envolvente de um 

grupo da nobreza francesa. Durante certo tempo a troca de cartas secretas desenvolve 

um poder persuasivo e sedutor dos personagens nos segredos de alcova.  

 
CARTA 44 - Compartilhe de minha alegria, minha bela amiga! Estou sendo 

amado. Triunfei sobre aquele coração rebelde. Em vão ele ainda dissimula. 

Minha habilidade certeira surpreendeu seu segredo. Graças a meus diligentes 

cuidados, sei tudo o que me interessa. Desde a feliz noite de ontem, 

reencontro-me em meu elemento. Voltei a ser eu mesmo inteiramente. 

Desvendei um duplo mistério, de amor e de iniquidade. Vou gozar de e 

vingar-me do outro. Vou apressar-me em ir de prazer para o outro. A simples 

idéia de fazê-lo me deixa de tal modo inebriado, que me é bastante difícil 

recorrer à prudência e pôr um pouco de ordem neste relato que tenho de lhe 

fazer (LACLOS, 2008, p. 95). 

 

A intriga está focada nos interesses da Marquesa de Merteuil, amante do 

Visconde de Valmont, que despertada pelo sentimento de vingança contra a suposta 

amiga Madame de Volange, estimula uma falsa ideia de confidente para tirar-lhe o que 

poderia ser de interessante e prudente dentro da sociedade. O esteta sedutor e libertino 

Visconde de Valmont estimulado pelo jogo, dissimulado, seduz a jovem Cécile, ingênua 

e sonhadora que se torna alvo de um jogo de personagens perigosos. Identificar-se nesse 

jogo é desenvolver uma sobrevivência, afinal o esteta é persuadido por outra esteta 
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articulista: a Marquesa de Merteuil. Ela, além de controladora, não se deixa envolver 

para não perder o controle de todos.  Já Cécile, aprisionada pelos padrões sociais, viveu 

em um convento, e por essa formação se sentia insegura diante dos desejos e sensações, 

despertados pelo Visconde de Valmont. Assim, relacionar-se com um esteta acende uma 

sensação de estar viva, os sentimentos carnais afloram com o entardecer das paixões. 

Influenciada pela “dissimulada”, Marquesa de Merteuil, Cécile faz dela sua 

confidente, configurando uma imagem distorcida do real:  

 

CARTA 97 - Ah! Meu Deus! Como estou aflita, sra. de Merteuil! Como me 

sinto infeliz! Quem vai consolar minha dor? Quem vai me aconselhar-me 

nessa confusão em que encontro? O sr. De Valmont... e Danceny! Não! A 

lembrança de Danceny me leva ao desespero! (LACLOS, 2008, p. 224).  

 

O Estetismo vivenciado nessa situação permite um controle maior dos 

personagens, amiga da Marquesa de Volanges, mãe de Cécile, a Marquesa de Merteuil 

disfarça o seu jogo e o controle das suas ações, permitindo negligenciar e, ao mesmo 

tempo, fazer parte desse conflito, vivendo uma experiência estética, que é capaz de 

reconhecer o desejo da mesma experimentação artística, sem ser despertada por 

qualquer sentimento.  O realismo existencial assegurado pela Marquesa de Merteuil, nas 

suas ações e conselhos, provoca na jovem Cécile uma sensação de mundo pronto, cuja 

lógica coordenada pelo tempo e espaço é de expectativas. Os interesses são sufocados 

pelo jogo, inconscientemente dominado, portanto, deparar com a possibilidade de 

deformação de si, expõe a jovem a frustrações diante das verdades existenciais, 

permitindo uma autoanálise sem muita vitória, pois viver essa experimentação artística 

do esteta aflora ainda mais a própria natureza biológica do ser.  

O jogo proposto pela Marquesa de Merteuil estimula em si mesma diversos 

sentidos, como o intelecto-sentimento-vontade, enquanto atividade humana. O que 

incide em sentimentos de vingança e prazer. De tal modo a esteta Marquesa de Merteuil, 

além de dissimular estratégias dentro de uma conduta considerada humana, desarticula o 

aspecto racional do outro, aflorando o apetite sensível dos desejos, demonstrando-se 

verdadeira tirana na arte de seduzir. 

O intelecto é visível através do jogo estratégico do esteta. Assim, 

demonstrar a arte de despertar o outro através de estratégias é evidenciar o outro, seja de 

forma inconvencional ou irônica. Provocar o outro é muitas vezes desarticular a si 

mesmo, eliminando as suas sensações e desejos. É saber conduzir um enigma até o 
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momento do seu deciframento, sem deixar que sua vítima se perca no meio do caminho.  

Já vontade é não ter certeza da vitória, mas saber que existe um sentimento a ser 

despertado. É provocar o outro até ser sufocado por si mesmo. 

 

Você percebeu muito bem quantos obstáculos se interpuseram ontem em 

nosso caminho. Durante todo o dia, não pude entregar-te a carta que tinha 

para você. Não sei se encontrarei mais facilidade hoje. Temo comprometê-la 

ao utilizar mais zelo do que destreza (LACLOS, 2008, p. 190). 

 

Por sua vez, o sentimento é algo provocativo para o esteta que tenta de todas 

as formas ser movido pelas sensações do outro. O prazer é algo mais apetitoso de sentir, 

configurando-se em sensações maiores que o próprio desejo de satisfação de si mesmo. 

O esteta, dentro do jogo, se alimenta de possibilidades, a dúvida o provoca e o faz ser 

mais racional. Criar esse aspecto de atividade libidinal produz uma satisfação no 

significado da existência. 

Ao mesmo tempo em que estimula o prazer, o esteta seduz.  Assim ele 

provoca uma confusão mental no outro e também corre o risco, dentro do estádio 

estético, de apaixonar-se. O esteta tenta combater esse sentimento ou vontade, mas o 

jogo torna-se muito mais excitante e provocativo. Isso podemos verificar no Visconde 

de Valmont que, apesar de fazer parte do jogo, envolve-se ainda mais pela artimanha 

que ele próprio apresenta. Nesse sentido, no jogo apresentado por ele pela Marquesa de 

Merteuil, o alvo se modifica. Portanto, a presidenta de Tourvel, personagem secundário 

na história, amiga da mãe de Cécile, passa a ter a mesma atenção dispensada a Cécile, 

alvo inicial. O mesmo não se aplica à Marquesa de Merteuil, pois essa é exceção à 

regra, soube dominar suas emoções e resistir às investidas de Valmont. 

Dentro do jogo, o esteta, Visconde de Valmont, propõe a Cécile que se 

apaixone pelo jovem Danceny, cavaleiro que dela se enamora. A intenção do esteta 

sedutor é de esquivar-se da culpa de ter sido ele o responsável por despertar Cécile para 

a aisthesis.  Ambos (Cécile e Danceny) são manipulados pelo Visconde. Este em 

conluio com a Marquesa de Merteuil, ultrapassa as questões morais da época, 

explorando apenas o lado libidinal. Assim, simula ser amigo do amado de Cécile com o 

objetivo de vingar-se da Marquesa de Volanges, mãe da adolescente. Por sua vez, com a 

finalidade de continuar no comando do jogo, a Marquesa de Merteuil se torna amante de 

Danceny ao mesmo tempo em que estimula Cécile a entregar-se a Valmont. Agindo 
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desse modo, a Marquesa deixa transparecer que assim o faz para educar a jovem para as 

possibilidades da vida.  

Desse modo a trama se desenvolve, os personagens fingem ser amigos. Para 

disfarçar a condição de dissimulados e amantes, conduzem a existência como que em 

um teatro de marionetes, onde todos se entrelaçam e delineiam caminhos de acordo com 

os interesses e prazeres de cada um. Tais personagens oscilam entre a possibilidade de 

amar e viver apenas o momento presente, no prazer do instante. As cartas-diários, 

estrutura textual da obra, representam, pois, as formas únicas de eternizar emoções 

conflitantes, desejo e paixão andam juntos dentro do jogo. O esteta, ao viver a 

experiência estética, rejeita as regras da tradição nas relações cujo desejo e sedução se 

interpõem, “é capaz de maquinar tudo o que um homem pode permitir-se de horrores 

sem se comprometer. E, para ser cruel e maldoso sem correr perigo, escolheu as 

mulheres como vítimas” (LACLOS, 2008, p. 31).  

Portanto, na consciência da criação artística da mimese ou da representação 

idealizada pela natureza e beleza perfeita, o esteta extrapola as questões éticas e morais 

proclamadas pela textualidade do mundo natural por meio do eu e de novos sentidos de 

experiências. O pensamento do esteta é, pois, caracterizado pela ruptura, fragmentação 

dos sentimentos e pela dolorosa reflexão acerca da existência. Longe dos preceitos 

tradicionais da época, o indivíduo desloca os valores da sociedade dentro de um estádio 

ético, em que o eu é voltado para a compreensão da dimensão humana com a 

predominância da religião. Laclos (2008) pondera que o esteta procura satisfazer com 

maestria duas paixões favoritas, a glória da defesa e o prazer da derrota. 

O esteta Visconde Valmont se opõe às críticas do dogmatismo metafísico e à 

razão pura para perceber o real, busca na possibilidade o elixir para investir na satisfação do 

processo inconstante de modalidades da ficção do sujeito. Através das diversas cartas 

reunidas dentro do diário os autores, Laclos e Johannes, assumem compromissos com a 

interioridade descrita em um papel, sugerindo discussões do ser e da existência pela via 

poética e ficcional. Provocam discussões do problema da existência e sugerem o 

envolvimento do leitor com os personagens e com o estetismo. 

Laclos e Johannes, considerados autores estéticos dos livros, criam 

subterfúgios para não permitir que a vida se desemboque no tédio e, portanto, não caia 

no desespero. Provocar o jogo de sedução leva cada personagem a criar uma vida 

paralela. Uma existência voltada a proporcionar o verdadeiro prazer. Ser esteta, nesta 
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ótica, proporciona um envolvimento criativo da própria existência, impendido uma 

mesmice das ações diárias. Gardiner (2001) assevera que: 

 

o indivíduo que vive esteticamente não está realmente no controle, 

seja no de si mesmo, seja no de sua situação. [...] Sem compromisso 

com nada permanente ou definido, disperso no "imediatismo" sensual, 

ele pode pensar ou agir de uma forma num momento e de outra mais 

tarde. Sua vida, portanto, não tem continuidade, falta-lhe estabilidade 

ou objetivo; ele muda de rumo conforme o humor ou as 

circunstâncias, "como uma carta mágica, da qual se pode depreender 

um sentido agora e outro depois, dependendo de como se olha para 

ela". (p. 53). 

 

 

O estetismo provoca desafios que alimentam a própria essência humana 

dentro dos estádios estéticos dos personagens.  Johannes e Visconde de Valmont são 

estetas, personagens caracterizados por essa forma de existência, em que a 

descontinuidade das ações desperta estratégias que visam a certeza da aceitação nesse 

envolvimento. Estimulados pelos desafios do início da conquista e pelo prazer em 

provocar no outro sentimentos talvez jamais vividos pela intensidade, o articulador se 

desenvolve não só nas ações, como também em pensamentos poéticos.  

 

Primeiro gozava pessoalmente a estética, após o que gozava 

esteticamente a sua personalidade. Gozava pois egoisticamente, ele 

próprio, o que a realidade lhe oferecia, bem como aquilo como que 

fecundava essa realidade; no segundo caso, a sua personalidade 

deixava de agir, e gozava a situação, e ela própria na situação 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 147). 

 

 

O prazer despertado pela beleza da arte de seduzir provoca nos personagens 

Johannes e Visconde de Valmont vivem esteticamente longe do controle de si mesmos 

e de suas ações. O esteta vive para o momento, age envolvido pelo interesse e excitação 

do agora, imediatismo sensual. A descontinuidade o desprende da estabilidade e 

objetivos, mudando de opiniões e possibilidades conforme as circunstâncias oferecidas. 

A estratégia elaborada a partir desse jogo de sedução é ponderada e calculista, o 

personagem adota características dentro de uma contemplação de realização de suas 

necessidades. 

3.1 A carta – diário enquanto gênero textual do jogo estético 
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Para além da reflexão em torno do esteta e de sua angústia existencial, é 

importante ressaltar, nesta pesquisa, os gêneros textuais em que foram estruturadas as 

obras Diário de um Sedutor e As Ligações Perigosas. Na primeira, os textos foram 

escritos em forma de “cartas diários”, nas quais temos apenas o envolvimento dos dois 

personagens: Johannes e Cordélia.   Johannes, como esteta, utiliza-se dessas cartas 

diários para por em prática seu jogo estético de sedução. Através dos registros de seus 

mais íntimos sentimentos, ele enreda e manipula seu alvo de sedução (Cordélia), 

fazendo-a partícipe inconsciente do jogo estético. Ainda nessa os personagens das cartas 

apresentam interesses diversos, um almeja seduzir e o outro deixa-se seduzir. Nesse 

contexto, as cartas servem como confissões dos sentimentos que cada um alimenta 

dentro de si.  

De tal modo, a ficção apresentada na obra proporciona um movimento dos 

personagens, no qual a fantasia se mistura ao real, proporcionando uma perfeição nas 

ações, cujo objetivo da conquista torna-se secundário. O autor, através das cartas, leva o 

leitor a enxergar aquilo que está oculto, provocando nele (o leitor) uma seriedade e 

convencimento de que ele também é personagem articulador e protagonista da história. 

Dentro das cartas não há uma sequência de ações e sim interpretações de um cotidiano, 

que oferecem ao leitor intervalos de possibilidades e uma inquietude nos envolvimentos 

estratégicos do sedutor. Como estratégia, Johannes vê nas cartas uma maior 

possibilidade de atingir Cordélia. Elas não são aqui usadas apenas como recurso textual, 

mas também como arma no jogo de sedução empreendido pelo autor/personagem. 

Assim, ele discorre: 

As cartas, afinal, são e serão sempre um meio inapreciável para causar 

determinada impressão numa jovem; as palavras escritas têm, bastas 

vezes, uma influência muito maior que a palavra viva. Uma carta é 

uma comunicação cheia de mistério; comanda-se a situação, não se 

sente o constrangimento de uma outra presença, e creio que uma 

jovem prefere estar completamente só com o seu ideal pelo menos em 

certos momentos, precisamente aqueles em que o seu ideal tem sobre 

ela um maior domínio. (KIERKEGAARD, 1974, p. 226). 

Já na segunda obra, As Ligações Perigosas, cuja história compõe vários 

personagens, as cartas são utilizadas como meio de comunicação em que todos estão 

envolvidos. Também nessa obra, através das cartas endereçadas, os personagens 

enredam e são enredados dentro da proposta estética, cuja intenção é o envolvimento de 

todos no jogo de sedução. Contudo, diferentemente da primeira obra, a segunda não 
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utiliza as cartas apenas para seduzir os interlocutores, mas estabelece-se, por meio delas, 

uma rede de intrigas e desavenças, na qual todos os personagens estão emaranhados. 

Aqui também não se observa a construção em forma de diários, como na primeira, pois 

não existe apenas a intenção de seduzir, mas uma disputa velada pelo poder. Os 

personagens tanto primários, quanto secundários estão presos às intrigas da Marquesa 

de Merteuil e do Visconde de Valmont. 

Os recortes das cartas abaixo exemplificam como a trama se desenvolve e 

como os personagens estão envolvidos na rede de intrigas comanda pelos estetas 

(Marquesa de Merteuil e o Visconde de Valmont) 

 

Carta 5 - DA MARQUESA DE MERTEUIL PARA O VISCONDE DE 

VALMONT: 

 

Sabe, visconde, que sua carta está tomada por uma insolência pouco comum 

e que, se quisesse, poderia até ter me zangado? Mas ela me provou 

claramente que você está louco. Apenas isso o salvou de minha indignação. 

Amiga generosa e sensível, esqueço a injúria que me fez para tratar apenas do 

perigo que você está correndo. Por mais tedioso que me seja arrolar 

argumentos, cedo à necessidade que você tem de escutá-los agora.  

 

Você! Desejando possuir a presidenta de Tourvel! Mas que capricho ridículo! 

Reconheço bem essa sua cabeça dura, que apenas deseja o que pensa não 

poder obter. Como é essa mulher? Feições regulares, se você quiser, mas sem 

qualquer expressão; passavelmente bem-feita, mas sem graça, sempre vestida 

de maneira risível, com rendinhas que lhe cobrem o peito e um espartilho que 

lhe chega até o queixo. Digo-lhe como sua amiga: bastariam duas mulheres 

como essa para que você perdesse sua reputação. Você se recorda daquele dia 

na Igreja de Saint-Roch
8
,quando ela recolhia as esmolas e você me agradeceu 

tanto por eu ter-lhe feito notar o espetáculo que ela estava dando? Posso vê-la 

ainda: levada pela mão de um jovem varapau de cabelos compridos, prestes a 

tropeçar a cada passo que dava, vestia com uma gigantesca saia armada que 

sufocava as pessoas quando ela se esgueirava entre os bancos e corando a 

cada reverência que fazia ao agradecer. Quem diria naquela ocasião que você 

desejaria essa mulher? Vamos, visconde, tenha vergonha! Recupere a 

consciência perdida! Prometo guardar segredo. 

 

Além do mais, veja os aborrecimentos que o esperam. Que espécie de rival 

você terá de enfrentar? Um marido! Não se sente humilhado apenas com essa 

palavra? Que vergonha se você fracassar e, pior ainda, que pequena a fama se 

vencer. Digo mais: não espere prazer algum. Podem as beatas dá-lo? [...] 

(LACLOS, 2008, p. 23). 

 

 

 

Carta 44 - DO VISCONDE DE VALMONT PARA A MARQUESA DE 

MERTEUIL: 

 

Compartilhe de minha alegria, minha bela amiga! Estou sendo amado. 

Triunfei sobre aquele coração rebelde. Em vão ela ainda dissimula. Minha 

habilidade certeira surpreendeu seu segredo. Graças a meus diligentes 

                                                           
8
 Igreja freqüentada pela aristocracia parisiense da época (citação da própria obra). 
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cuidados, sei tudo o que me interessa. Desde a feliz noite de ontem, 

reencontro-me em meu elemento. Voltei a ser eu mesmo inteiramente. 

Desvendei um duplo mistério, de amor e de iniquidade. Vou gozar de um e 

vingar-me do outro. Vou apressar-me em ir de um prazer para o outro. A 

simples idéia de fazê-lo me deixa de tal modo inebriado, que me é bastante 

difícil recorrer à prudência e pôr um pouco de ordem neste relato que tenho 

de lhe fazer. Tentemos, apesar de tudo [...] (LACLOS, 2008, p. 95). 
 

 

Carta 105 - DA MARQUESA DE MERTEUIL PARA CÉCILE 

VOLANGES: 

 

E então? Vejo, minha pequena, que está muito zangada e envergonhada e que 

esse sr. De Valmont é mesmo um homem muito mau, não é? Mas como! Ele 

ousa tratá-la como a mulher que mais ama! E lhe ensina o que você estava 

morrendo de vontade de saber! Na verdade, que comportamento 

imperdoável! E você, de sua parte, quer guardar sua pureza para seu 

namorado (que não abusa dela); apenas aprecia no amor os males, não os 

prazeres! Nada melhor para que se transforma numa personagem perfeita de 

romance. Paixão, infortúnios, a virtude acima de tudo, que coisas lindas! 

Diante desse cortejo brilhante de emoções, com toda a certeza, você se 

cansará de tédio, mas continuará a demonstrá-las muito bem.  

Ora, ora, ora! A pobrezinha! Sinto muitíssimo! E seus olhinhos ficaram 

vermelhos no dia seguinte! E o que me diria dos de seu amante? Vamos, meu 

belo anjinho, seus olhos não ficarão assim para sempre, e nem todos os 

homens são como Valmont. [...] (LACLOS, 2008, p. 249). 
 

É possível verificar, através das cartas acima, que a Marquesa de Merteuil 

dissimuladamente ora se posiciona a favor do Visconde de Valmont, ora contrário a ele. 

Na carta de número 5 percebe-se que a marquesa enaltece Valmont e denigre a imagem 

da Presidenta de Tourvel, o que é aceitável, uma vez que a presidenta é persona não 

grata da Marquesa. Contudo, na carta 105, endereçada a Cécile, verificamos uma 

postura contrária de Merteuil, agora ela passa a macular a figura de Valmont. Dessa vez 

por querer conquistar a confiança de Cécile e se tornar guardiã dos segredos da moça. 

Assim sendo, com essa articulação, ela se vingará da mãe Cécile, por quem nutre um 

ódio de traição. 

 

Carta 2 - DA MARQUESA DE MERTEUIL PARA VISCONDE DE 

VALMONT NO CASTELO DE: 

 

[...] Tive uma idéia excelente, cuja execução muito estimaria confiar-lhe. 

Estas poucas palavras deveriam ser o suficiente: honrado com minha escolha, 

você deveria vir, com pressa e interesse, receber de joelhos minhas ordens. 

Mas você está abusando de meus favores, mesmo depois de não mais querer 

deles beneficiar-se... Por isso, tenho eu de optar entre o ódio eterno e a 

excessiva compreensão, você tem muita sorte que minha bondade tudo 

supere. O que eu desejava era calmamente informá-lo sobre um plano meu. 

Contudo, jure-me que, como fiel cavalheiro, não vai entregar-se a nenhuma 

outra aventura antes que esta que lhe proponho chegue ao fim. É digna de um 

herói. Você vai servir ao amor e à vingança. Enfim, será uma patifaria a mais, 

para que conste em suas memórias, sim, em suas memórias, pois desejo um 
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dia vê-las impressas. Eu própria vou encarregar-me de escrevê-las. Mas 

deixemos as memórias de lado e voltemos ao que nos interessa.  

 

A sra. de Volanges vai casar a filha. Trata-se ainda de um segredo, 

confidenciou-me ontem. E quem você pensa que ela escolheu para genro? O 

Conde de Gercourt? [...] (LACLOS, 2008, p. 18). 

 

 

De tal modo, verificamos que a opção em construir a história através de 

cartas e diários foi elemento preponderante para que as narrativas se desenvolvessem tal 

qual intencionavam os autores, o estetismo. Pois, segundo Kierkegaard (1974), “por 

consequência, o seu diário não é de uma precisão histórica nem uma simples narrativa, 

não foi redigido de modo indicativo, mas sim no conjuntivo” (p. 146). Os autores, ao 

optarem por essa construção literária, dão à obra um caráter imediatista, trazendo à baila 

a cena do acontecimento no instante em que é narrado “a narrativa dá, muitas vezes a 

sensação de que tudo acontece naquele próprio instante, sendo a vida dramática de tal 

modo intensa que, por vezes, se diria que tudo decorre perante os nossos olhos” 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 146). 

Kierkegaard (1974) ressalta que o diário compõe a história, e esse preenche 

os vazios que por ventura surjam no decorrer da narrativa, por essa razão qualquer tipo 

de cronologia pode ser negligenciado pela realidade histórica. Assim sendo, para o autor 

o diário não passa de uma tentativa poética que o obrigaria ao silêncio, dado que essa 

composição textual é reservada ao registro íntimo dos sentimentos e vivências. 

Entretanto, por meio de suas cartas-diário, ele divide com seu objeto de sedução 

(Cordélia) os seus mais reservados segredos com o objetivo de envolvê-la no seu jogo 

de sedução. 

As cartas-diários, abaixo, que Johannes endereça a Cordélia exemplificam o 

teor confessional de um diário e ao mesmo tempo compartilham informações (próprio 

das cartas) que o esteta deseja levar ao seu objeto de sedução como forma de lhe 

envolver no seu jogo estético. 

 

Minha Cordélia! 

 

Como poderá subsistir um reino dividi contra si própria? Como poderia eu 

subsistir, pois que estou em luta comigo próprio? A propósito de quê? De ti, 

para encontrar alguma paz, se for possível, pensando que estou apaixonado 

por ti. Mas como poderei encontrar essa paz? Uma  das potências em luta 

constantemente pretende convencer a outra de que é ela quem realmente 

possui o amor mais profundo e mais sincero; e, no instante seguinte, é a outra 

que o pretende. Não me sentiria em muitos cuidados se a luta se travasse 
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exteriormente a mim, se, por exemplo, alguém ousassem estar apaixonado 

por ti ou ousasse não o estar, pois o crime seria o mesmo; mas destroça-me 

esta luta interior, esta única paixão na sua dualidade.  

 

Teu Johannes (KIERKEGAARD, 1974, p. 217). 

 

 

Minha Cordélia! 

 

Acreditas que aquele que, em sonhos, repousa a fronte sobre a Colina dos 

Elfos vê a imagem da Sílfide? Não o sei, mas sei que ao repousar a fronte 

sobre o teu peito, sem fechar as pálpebras, e lançando um olhar para cima, 

vejo o rosto de um anjo. Acreditas que aquele que repousa a fronte sobre a 

Colina dos Elfos poderá manter a sua tranquilidade? Não o creio, mas sei que 

ao inclinar a fronte sobre o teu seio, este se agira demasiado para permitir ao 

sono que desça sobre os meus olhos. 

 

Teu Johannes (KIERKEGAARD, 1974, p. 230). 

 

O gênero diário é, portanto, usado por Johannes como uma expressão de 

comunicação para escriturar a sua própria existência como Ser esteta. Desse modo ele 

ousa nessa atividade expor sua privacidade. A ousadia alimenta a coragem do esteta, 

provocando nele desejo e criatividade na exploração da existência. Enquanto gênero 

textual confessional, diário é uma palavra originária do latim, diarium, que significa 

registro diário de experiências pessoais, cuja linguagem utilizada é pessoal, objetiva e 

de foro íntimo; organizado pela data em que as informações foram registradas. No que 

se refere a texto literário, o diário é a composição de caráter íntimo mais comum, o qual 

registra experiências de uma pessoa e/ou pensamentos e sentimentos. 

Enquanto prática literária, o diário é um tipo textual bastante antigo, mas 

que conserva as mesmas características, ou seja  um registro do cotidiano de caráter 

íntimo dos sentimentos e emoções do escritor. Os relatos encontrados nos textos 

jornalísticos, apesar de trazerem informações diárias, não se caracterizam como diários, 

uma vez que ali não estão expressos sentimentos íntimos do autor do texto. Também 

nos prontuários podemos encontrar registros diários, contudo não se trata do gênero em 

questão, pois esses não escrituram sentimentos e emoções. 

 Nesse sentido, nos ateremos ao gênero diário literário, estrutura textual em 

que foram escritas as obras “Diário de um Sedutor e As Ligações Perigosas”. Nessas 

obras constatamos que são exploradas diversas aquisições existenciais, seduções, 

segredos e revelações. A linguagem enquanto reflexão permite que o indivíduo 

mergulhe em momentos de extrema intimidade e extravasamento de si mesmo. A escrita 

de um diário possibilita a construção de uma identidade. Assim ao registrar os seus 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Data
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sentimentos, o esteta explora na ação escrita o momento vivido, preserva a memória do 

fato ocorrido e o eterniza. 

 

O diário não passa de uma tentativa poética, ou obrigar-me-ia ao 

silêncio, o que, dada a forma como me tornei confidente, não poderia 

recusar. Ai de mim, nada existe no mundo tão totalmente impregnado 

de sedução e tão maldito como um segredo (KIERKEGAARD, 1974, 

p. 150). 

 

A escrita desse gênero literário confessional permite um relato da sua (ou 

não) própria vida, mas enquanto as memórias são uma volta ao passado, os diários e as 

cartas são uma tentativa de guardar e reviver o presente. Essa narrativa guarda dentro de 

si uma escrita de possibilidades, segredos de uma busca daquilo que a vontade 

determina. 

Para o leitor, a leitura de uma obra em forma de diário o faz sentir como se 

estivesse diante de uma produção não retocada, ao mesmo tempo em que pode se ver na 

narrativa não se insere nela como personagem. O que pode ser considerado com um 

caleidoscópio, que produz, a partir de suas diversas imagens, a espontaneidade e 

imediatismo do jogo articulado pelo esteta.  

Portanto, os textos escritos em forma de diário provocam no leitor uma 

ilusão de profundo envolvimento com a história que está sendo narrada em função do 

seu caráter confessional, quando na verdade a intenção do esteta, ao produzir esse tipo 

de texto, é apenas prender o leitor no seu jogo estético.  

 A interpretação das ações do esteta nesse tipo de narrativa requer uma 

análise diferenciada, despertando uma investigação cautelosa. A palavra carregada de 

mistério pode enganar o leitor, portanto, decifrar esse enigma é despertar nele (o leitor) 

a possibilidade de adentrar num espírito investigativo de releituras que o auxiliarão na 

compreensão do universo dos personagens, construindo uma falsa sensação de 

envolvimento e camuflagem da ironia desenvolvida. O olhar de subjetividade de ambos, 

leitor e esteta, concentra um monólogo interior. Tal monólogo provoca questões e 

possibilidades através de um método de linguagem em que os personagens mesmo 

falando de si mesmos despertam a multidão dentro de si, criando uma diversidade de 

sensações, ponto de vista no qual narrador e leitor escutam a sua própria palavra.   

Uma questão crucial se faz necessária dentro desse universo literário 

confessional, específico de um diário a ser explorado, é o que diz respeito à sua 
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publicação, pois ao passar do âmbito privado para o domínio público coloca em xeque 

seu caráter “secreto”.  Destarte, as confidências sobre si mesmo sofrem modificações e 

recortes a partir da interpretação de quem ler, transformando-a numa espécie de ficção 

em que o caráter de texto espontâneo é calculado.  

O ato de transgredir as ações, como uma espécie de espelho, desperta no 

leitor o desejo de se vê refletido, como uma possível envoltura do continuísmo das 

ações. As obras, ao despertar sentimentos conflituosos, deparam com situações 

perturbadoras e sufocantes nas estratégias de sedução e dissimulação, atos de completa 

loucura, ao deparar com o interesse da simulação oferecida pelo esteta ao despertar as 

paixões.  

Assim sendo, vê-se que o Visconde de Valmont é um verdadeiro esteta, e 

como tal não foge às suas características.  Estimular o surgimento de multifaces no jogo 

é como recriar uma agonia por parte dos personagens e, ao mesmo tempo, articular 

como simulação uma louca e irônica paixão pelo amanhecer dos sentimentos, nada mais 

interessa somente o jogo. Ironicamente essa representação escrita desemboca num papel 

articulista da representação social, face enigmática de uma representação absoluta 

diante da existência. A carta abaixo exemplifica as multifaces de Valmont ao se mostrar 

preocupado com Cécile e com sua reputação. 

 

CARTA 84 - DO VISCONDE DE VALMONT PARA CÉCILE 

VOLANGES: 

 

Você percebeu muito bem quantos obstáculos se interpuseram ontem em 

nosso caminho. Durante todo o dia, não pude entregar-lhe a carta que tinha 

para você. Não sei se encontrarei mais facilidade hoje. Temo comprometê-la 

ao utiliza mais zelo do que destreza. Por isso, não me perdoaria uma 

imprudência que se tornasse demasiado nociva para você e que causasse o 

desespero de meu amigo, com isso tornando-a eternamente infeliz. 

Entretanto, sei como o amor é impaciente, sei como deve ser penoso, em sua 

situação, ter de tolerar algum atraso quanto ao único consolo que poderia ter 

nesse momento [...] (LACLOS, 2008, p. 190). 

 

Na escrita de sua carta Valmont utiliza muitos artifícios linguísticos de 

comunicação, que dentro do jogo articulado negam a si mesmo. O romance marca um 

processo de puro fingimento empírico da realidade dentro de uma dimensão erótica. 

Ironicamente as palavras podem enganar ao transmitir uma consciência do eu tornando-

se um desafio para essa reprodução. O que também desperta no leitor uma atenção e 
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maior compreensão das sutilezas das entrelinhas da escrita, artifício estético de uma 

realidade criada a partir de uma visão completamente enigmática do jogo do cotidiano.  

A janela da reprodução empírica da realidade dentro da narrativa literária 

alimenta o próprio artifício estético como jogo de simulação. A liberdade da escrita 

exonera a consciência poética e filosófica de qualquer oposição ao livre jogo da fantasia 

como necessidade de uma literatura mais elaborada a partir de um desenrolar estratégico 

do intelecto em fundamentar cada ação do esteta dentro de um jogo perigoso, 

articulando, assim, seus próprios interesses e valores. 

Os personagens esteta das obras analisadas, ao se depararem com as 

possibilidades de conquista, não se preocupam em supervalorizar o aparente, discurso 

inicial do estetismo, mas provocar uma ação de “esgotamento intelectual” da figura da 

vítima, sendo, pois, surpreendidos em suas próprias armadilhas de sedução. A 

irracionalidade dos sentimentos empíricos, despertados a partir de uma verdadeira 

dimensão platônica do eu ideal e do eu empírico, causam a ideia de uma falácia de 

sentimentos.  As ações de conquista buscam uma racionalidade que vão além da própria 

imaginação, aflorando um lado artístico e criativo das estratégicas e probabilidades que 

o sedutor utiliza. Ou ainda de diversos elementos externos, como as estações do ano, 

recursos musicais, literários (cartas e diário) que lhe garantam a certeza de um possível 

envolvimento com sua vítima.   

A sensualidade despertada pelo erotismo da linguagem apreende não só o 

jogo literário, mas também o próprio leitor, oferecendo-lhe uma sensação de completa 

sedução a partir dos encontros causais “Os nossos caminhos cruzam-se por todo lado.” 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 174).  Representados por características do físico-atrativo 

ou intelectual-estratégicos empreendidos por Johannes, Visconde Valmont, ou de 

caráter vingativo explorado pela Marquesa de Merteuil “Você bem vê que o amor não 

me cega. Às oito horas devorarei sua liberdade, mas você vai retornar às dez, para jantar 

com o belo alvo de nosso plano, pois tanto a mãe como a filha jantarão aqui” 

(LACLOS, 2008, p. 19). 

A sedução proporciona à vítima uma espécie de hipnose. O desenrolar nesse 

gênero literário provoca uma relação bastante conflitante com o leitor. A atmosfera 

estética envolvida através de uma força sedutora despertada pelas potencialidades da 

leitura consegue absorver toda apreensão e desespero tanto dos personagens, quanto do 



74 

 

leitor. Ao acorrentá-los dentro desse romance, provoca neles uma sensação de que estão 

caindo em um abismo de encantamento. 

A sensualidade, o erotismo e o desejo são atributos perturbadores, 

indivisíveis na sua essência e enquanto possibilidades são isentas de reflexões e 

propensas a dúvidas constantes, podendo chegar muitas vezes à categoria do desespero. 

 

O erotismo espiritual é muito diferente do erotismo físico. Até o presente foi 

acima de tudo, o erotismo espiritual que tentei desenvolver em Cordélia. A 

minha presença pessoal deve agora transformar-se, deixando de ser apenas 

um estado de alma acompanhante, devendo tornar-se uma tentação 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 227). 

 

 

A imediaticidade vivida dentro do estetismo provoca um caçador voraz, 

carnívoro na capacidade de ações estratégicas e uma incapacidade em perceber os 

sentimentos da vítima. A escolha desse modo de existência vista pela descontinuidade, 

desperta no indivíduo sentimentos de superficialidade, onde não há uma relação 

harmoniosa com a própria essência cultural da vida. O indivíduo dentro desse jogo 

despertado pelo estetismo não age de maneira superficial, mas procura práticas que 

exijam aprofundamentos em suas reflexões, conhecimentos que envolvam uma 

mecânica oculta do aparecer e do ser. 

O caráter imediato do indivíduo estético difere do indivíduo que organiza 

sua existência dentro dos estádios éticos. Experenciar uma vida ética exige um 

comportamento voltado para as relações mais objetivas, um fazer consciente das ações 

morais, sociais e políticas, comprometidas com os interesses da sociedade. 

 No estetismo o esteta visa à imediaticidade, demonstra que o instante é o 

ponto inicial para despertar sensações divergentes e comoventes, abstrai-se da 

superficialidade, provoca profundas reflexões hermenêuticas do próprio instante. 

Situações passíveis de erros que podem ser conduzidas a um movimento infinito de 

desejos “o que experimento não é tanto o prazer, antes mergulho no campo das 

possibilidades.” (KIERKEGAARD, 1974, p. 166). Os estetas, ao vivenciarem essa 

atitude de estetismo dentro das obras, estão conscientes da possibilidade de um 

comportamento dialético das circunstâncias. “Todo amor tem o seu mistério, e também 

o amor pérfido desde que nele exista o necessário elemento estético.” 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 170). Enquanto seres autônomos, eles buscam as 
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informações da sua vítima lentamente, articulando estrategicamente alimentar sua 

aventura para obter um aclaramento das resoluções estéticas.  

O estetismo proporciona ao esteta a probabilidade de adicionar novas 

modalidades às suas vítimas como forma de atingir as estratégias de manipulação. Esse 

envolvimento de diversas pessoas lhe possibilita atingir maior articulação de suas ações, 

diminuindo ao máximo o risco de falhas. A legitimação do esteta ao estetismo cria um 

fenômeno de compromissos morais que estimula uma concepção cultural dentro da 

sociedade e um grau de dificuldade que não o preocupa, “eu não temo nem as 

dificuldades cômicas, nem mesmo as que são trágicas; de entre elas, as únicas que 

receio são as dificuldades enfadonhas” (KIERKEGAARD, 1974, p. 164). O ethos 

praticado dentro da vivência do esteta passa a proporcionar um prazer, favorecendo as 

estratégias de possibilidades vislumbradas dentro do jogo. 

O esteta percebe que tudo faz parte do jogo ocasionado pela teatralização 

dos movimentos, comportamento moral e cultural do próprio desenrolar da conquista. 

Valmont e Johannes triunfam a cada investida, calculando os espaços marcados e 

escolhendo palavras e gestos para marcar sua vitória em cada ação. 

 

para nada perder de um tempo cujos momentos eram todos preciosos, 

examinei cuidadosamente o local e, desde logo, marquei o teatro da minha 

vitória [...] Julguei que devia dar um pouco de animação a essa cena 

agonizante; por isso, disse, com ar de despeito: „Vossa firmeza devolve-me a 

minha. Pois bem, senhora, ficaremos separados; mais separados ainda do que 

pensais; e vos regozijareis à vontade com vossa obra‟ (LACLOS, 2008, p. 

237-238). 

 

 

Os dois estetas libertinos apropriam de regras para simular e dissimular as 

aparências do essencial, conduta expressiva que demonstra descuido pelas aparências 

morais. Johannes e Valmont, despertados pelo prazer das sensações, procuram construir 

sua natureza de indivíduos não responsáveis. Mergulhados no universo da idealidade, 

ele usufruem da ironia socrática para determinações conflituosas, sugerindo uma forma 

indireta de evocar o daimon, “instrumento de exercício do seu método peculiar, onde a 

maiêutica e a dialética são potencializadas pela via da ironia” (GRAMMONT, 2003, p. 

52). 

A vida social, estimulada pelas estratégias, cria uma relação curiosa e 

confusa para a farsa operada numa vida estetizante. Isso leva o esteta a não se submeter 

a um paradigma das concepções românticas, ou seja, viver sufocado pelo imaginário da 
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materialização do desejo, e da não concretização do interesse. Nesse contexto, a ação 

tida como expressão de um desejo reprimido pelo esteta cria a ideia de que são seres 

monstruosos e que dentro de uma sociedade caberia medidas emergenciais, uma delação 

da imagem do esteta. Tal ação apenas demonstra a figura de um personagem criativo e 

audacioso que assume ser ele mesmo, fugindo da monotonia e dos comportamentos 

moralistas e representativos de um ideal de civilidade apresentado dentro de uma 

sociedade impregnada de valores morais e religiosos.  

 

 

3.2 As personas do esteta sedutor e literário, janelas da existência 

 

Os indivíduos dentro dos estádios da existência despertam para uma 

mobilidade de reflexões através das estratégias, procurando um envolvimento muito 

grande com cada personagem, seja ele o esteta poeta sedutor, a vítima ou seduzido, ou 

ainda, o leitor ou ouvinte. A movimentação dessas categorias de personagens provocam 

sentimentos conflituosos como prazer, euforia, erotismo, desespero, descompromisso, 

irreverência, etc.. Esses sentimentos, muitas vezes, geram ações que serão despertadas 

pelo jogo de dissimulação das sensações. Estas, por sua vez, são desenvolvidas por uma 

auto percepção da fuga de si mesmo, ocasionada por um artifício estético do jogo e 

elaborada a partir do fingimento e da artimanha não redutível a mimeses, mas, 

demonstrado pela descontinuidade da realidade das experiências como forma de 

preenchimento do modo de ser e de existir. 

Os pseudônimos kierkegaardianos buscam dentro desse universo de ações 

possibilidades para o preenchimento de um vazio, expressão executada através da 

comunicação indireta a partir de uma ironia, em que os personagens criam uma 

movimentação das estratégias, dando a ideia de uma multidão de pessoas ou máscaras 

ao estabelecer o ponto do imaginário e do real. Os pseudônimos passam por estádios 

cruciais e fatigantes para sua existência, experenciando a sobrevivência dentro de um 

labirinto em que os personagens ou máscaras requerem faces filosóficas e poéticas. Pois 

assim é que irão articular e despertar as estratégias a partir de um imaginário irônico 

aguçado e profundamente filosófico ao provocar momentos de lucidez e perturbação no 

deciframento dos enigmas propostos.  

Os enigmas serão, portanto, peças importantíssimas dentro do jogo de 

linguagem, funcionarão como espelhos dentro de um labirinto em que cada personagem 



77 

 

terá um papel a desenvolver dentro para a trama. “A riqueza literária encontra-se no fato 

de que cada pseudônimo possui a sua identidade” (GRAMMONT, 2003, p. 109).  O 

jogo de espelhos proporcionado pelo autor, desperta a fantasia de uma criação 

consciente da importância de cada personagem ou quebra-cabeça para o desenrolar da 

história. 

O esteta dentro do jogo de espelhos participa da sua história, enquanto autor 

movimenta o seu personagem sufocado pelas reflexões de momentos filosóficos, apesar 

de extravasar suas reflexões através de uma literatura poética, cujas palavras tornam-se 

criadoras e manipuladoras de seus próprios ideias e valores, ato próprio do seu 

reinventar. 

Na parede oposta está suspenso um espelho; ela não repara, mas o espelho 

sim. Com que fidelidade soube ele captar a sua imagem; é como um escravo 

humilde que prova a sua dedicação pela fidelidade, um escravo para quem ela 

tem importância mas que nenhuma importância possui para ela, que pode 

ousar compreendê-la, mas não tomá-la. Este infortunado espelho que tão bem 

sabe captar a sua imagem, mas não captá-la, este infortunado espelho que não 

pode guardar a sua imagem no segredo do seus esconderijos furtando-a ao 

olhar do mundo inteiro, mas antes apenas sabe revela-la a outros como, neste 

momento, a mim! (KIERKEGAARD, 1974, p. 154) 

 

 

A criação literária através da palavra manipula o seu próprio destino, 

embora os românticos procurassem escapar das barreiras circunscritas do conhecimento 

por meio da liberdade criadora ou da criação inconsciente do mundo. Assim, Friedrich 

Schlegel expressa: “a reflexão era processo engajado nas formas do intelecto e da 

imaginação” (SCHLEGEL, 1994, p. 12-19). O jogo irônico da imaginação representado 

como forma de construção de uma identidade leva os indivíduos kierkegaardiano e 

laclosdiano ao desespero, “Forças celestes! Minha alma foi destinada à dor! Dai-me 

uma outra destinada à felicidade!” (LACLOS, 2008, p. 264) sensação perturbadora e 

conflitante de um estado emocional alterado por uma confusão mental de uma reflexão 

estética do intelecto, despertado pelo juízo lógico da própria ação.  

Estrategicamente a ironia é que permite ao poeta um fazer literário 

redirecionado aos personagens seja pela possibilidade de distanciamento, enquanto 

sujeito, ou da relação de criação das ações dos personagens.  

(...) Com o auxílio de um pouco de ironia, o segundo instante desse momento 

torna-se um dos mais interessantes, e equivale a um desnudamento espiritual. 

É necessário ter poesia bastante para não trair o encanto do momento, e o ator 

deve ter sempre o seu papel de cor (KIERKEGAARD, 1974, p. 175), 
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O jogo proporcionado dentro da trama promove uma reflexão sobre a arte, 

convidando cada personagem a participar do processo de criação desses fazeres 

literários.  

Hoje fiz uma alusão ao caso. Creio saber contar uma história de modo a não 

se perder o fio da meada e sem que o desenlace chegue demasiado cedo. E o 

meu prazer é manter in suspenso os que me escutam, verificar através de 

pequenas reações episódicas o final que preferem para a minha narrativa, e 

enganá-los durante o seu curso. A minha arte reside em utilizar anfibologias 

para que me compreendam num sentido e se apercebam subitamente de que 

as minhas palavras podem ser entendidas também de outro modo 

(KIERKEGAARD, 1974, p. 195). 

 

A possibilidade provocada pelo jogo de espelhos, a duplicidade de palavras 

e possivelmente de enganos proporcionam aos indivíduos criarem falsas identidades, ou 

um fingimento estético da própria existência. Gadamer (1997) considera o modo de 

existência da obra de arte um jogo, que não se esgota na subjetividade do jogador e 

tampouco no que ela representa enquanto objeto concebido. O movimento 

proporcionado pelo jogo encena um rito teatral do próprio ato de vivenciar essa 

representação. A imprevisibilidade do movimento de ir e vir do esteta kierkegaardiano 

diante das estratégias sugere uma representação do jogo encenado pelos jogadores.  

Desse modo, o jogo torna-se autorepresentativo, em que todos os personagens se 

colocam como participantes e responsáveis por criar uma verdadeira entrega às 

experiências conflitantes sugeridas.  

 

Não é a relação que, a partir do jogo, de dentro para fora, aponta para a 

seriedade, mas é apenas a seriedade que há no jogo que permite que o jogo 

seja inteiramente um jogo. [...] Aquele que joga sabe muito bem o que é o 

jogo e que o que está fazendo é, apenas um jogo‟, mas não “sabe” o que ele 

sabe nisso. (GADAMER. 1997. p. 175). 

 

As estratégias apresentadas dentro desse estetismo procuram potencializar a 

busca de cada personagem, seja poeta, vítima ou o próprio leitor. O jogo textual das 

palavras, levado pelo caminho do artificio literário, potencializa a forma literária da 

compreensão de si mesmo através da busca insuperável de si. Os fragmentos literários 

apresentados pelo tipo narrativo epistolar, como os diários, recorreram a reflexões 

filosóficas para garantir a contribuição da existência.  

O jogo literário proporciona uma diversidade de recursos enigmáticos 

apresentadas pelos personas que agregam à existência um referencial de escrita 
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subjetiva, intencional, ficcional e simplesmente narrações psicológicas existenciais 

carregadas de metalinguagem.  

Cordélia! Que nome magnífico! – Fico em casa e, como um papagaio, 

exercito-me a tagarelar, digo: Cordélia, minha Cordélia. Tu minha Cordélia! 

Não posso deixar de sorrir ao lembrar-me da prática com que um dia, num 

instante decisivo, pronunciarei estas palavras. É sempre necessário fazer 

estudos prévios, tudo deve estar sempre bem ensaiado (KIERKEGAARD, 

1974, p. 175) 

Dentro dessa linguagem enigmática a filosofia, enquanto palavra, é revelada 

ao mundo através de diversas maneiras, formas e expressões, proporcionando ao sujeito 

momentos reflexivos e, ao mesmo tempo, inconscientes das consequências de suas 

ações. Logo, o diário é uma dessas expressões em que os sentimentos são sonhados ou 

pressupostamente experenciados. Como na obra Diário de um Sedutor, os personagens 

agem dentro de um realismo, evidenciado por uma linguagem entre grupos que se 

envolvem, se relacionam e intercomunicam suas sensação de trocas de vida. Isso 

também se percebe na obra As ligações perigosas com as personagens Cécile e a 

Marquesa de Merteuil: 

 

Foi apenas hoje, senhora, que entreguei ao sr. de Valmont a carta que me deu 

a honra de escrever. Fiquei quatro dias com ela, apesar do pânico constante 

que tinha de que a encontrassem comigo; mas a escondi com muito cuidado 

e, quando me sentia infeliz, encerrava-me em meu quarto para relê-la 

(LACLOS, 2008, p. 262). 

 

Dentro do estetismo, o enigma proposto, ao mesmo tempo em que revela, 

esconde a possibilidade de interpretação. Gardiner (2013) entende que Kierkegaard 

(1985) define a linguagem como um método irônico em que o homem marca a sua 

existência, contextualizada por suas inquietações nos estádios estético, ético e religioso. 

Isso provoca no indivíduo uma desconstrução de si, ou seja, ocultação de suas ações 

para uma exaltação das estratégias. É através da comunicação indireta que a linguagem 

e suas ponderações se evidenciam e sustentam todas as reflexões dialéticas apresentadas 

dentro da obra. 

O teatro de máscara provocado pelas “cartas-diários” é uma forma de 

comunicação e uma tentativa de resposta à possibilidade da dúvida na consciência do 

homem, despertada pela ironia que nega todos os fenômenos de identidade como uma 

forma de passagem, contradição da consciência. A dúvida e a ironia são negatividades 

subjetivas do sujeito kierkegaardiano, sendo que a movimentação da ironia estabelece 



80 

 

um vir-a-ser, momento de uma afirmação ou de negatividade de tudo, certeza apenas da 

dúvida, que pressupõe uma possibilidade de resposta.  

A ironia vivenciada pelo erotismo das palavras provoca uma capacidade de 

se entrega nas relações e um envolvimento maior consigo mesmo e com o outro.  O 

esteta que vive as suas relações seja pseudônimas, ou interpessoais escondem dentro de 

si um desespero de se revelar diante do mundo, mas é um profundo conhecedor da arte 

da entrega pela busca da verdade. O esteta é tido como persona, que em latim significa 

máscara. 

A identidade pessoal representada pela máscara da ironia é muitas vezes 

camuflada por uma melancolia que nem sempre atinge uma lógica nas ações. O esteta, 

ao deparar com a ironia dentro do jogo, se vê obrigado a tomar uma decisão, assumir-se 

como esteta dentro do estetismo para poder expressar o prazer da existência, ou 

vivenciar uma postura ética, onde as sensações dão lugar a pequenas obrigações “doses 

homeopáticas da ética”. 

O esteta é um ser ativo, paciente e obstinado pelos seus objetivos, a 

literatura poética considera a poesia uma das formas mais apropriadas de representação 

da articulação dos interesses do esteta, “É necessário que a conheça em toda a sua vida 

espiritual, antes de iniciar o me ataque” (KIERKEGAARD, 1974, p. 174). Através dos 

estádios estético, ético e religioso, experenciados pelo esteta e representado pelas 

questões existências, o receptor é levado a uma identificação de cada personagem da 

trama, proporcionando uma análise de cada persona. Assim sendo, o Ser assume ser 

esteta ou sedutor, despertando todas as potencialidades do outro a partir do desejo.  A 

vítima ou o seduzido, aquele que se deixa seduzir, será conduzido por um caminho de 

entrega e de completo aniquilamento dos seus pensamentos e desejos; e o leitor ou 

ouvinte automaticamente é convocado a assumir uma posição dentro da leitura. 

A comunicação indireta, própria dos diários, facilita toda essa expressão de 

ações. Cada persona, ao se deparar com os desafios, lança na existência dos personagens 

a sobrevivência de suas ideias e de satisfação dos seus desejos.  

 

Os nossos caminhos cruzam-se por todo lado. (...) Posso desperdiçar 

como simples bagatela encontros que, muitas vezes, me custaram 

várias horas de espera; não me encontro com ela, limito-me a aflorar a 

periferia da sua existência. (KIERKEGAARD, 1974, p. 174) 
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Os pseudônimos como peças fundamentais do jogo estético na obra 

kierkegaardiana despertam uma interioridade nos jogadores, que se perdem na ideia de 

verdade existencial. Enquanto ação, a própria estratégia provoca uma reflexão do peso 

da realidade nos personagens partícipes da trama, causando um “exacerbatio cerebi
9
, 

em relação ao qual não dispunha a realidade de estímulo suficientemente forte, a não ser 

de um modo fugidio” (KIERKEGAARD, 1974, p. 147), que pela confusão mental da 

angústia proporciona uma imagem distorcida da verdade.  

 

3.2.1 Ao Poeta Sedutor  

 

Johannes é um sedutor erotizado pela possibilidade, filósofo pelas 

estratégias enigmáticas no preenchimento de um vazio, poeta pelos enigmas e 

estrategista pelas articulações. Age dentro de características peculiares entre o abismo 

do silêncio e a movimentação dialética das ações e das palavras para despertar em cada 

personagem da trama um sentimento de pertença ao jogo, sendo, portanto, peças 

fundamentais desse. Valmont, esteta na arte de sedução e convencimento de suas 

artimanhas, é despertado pelo desafio da conquista, insere na trama uma entrega total na 

arte erótica; e uma completa sofisticação no compromisso assumido pelo estetismo. 

A solidão da existência para o filósofo Kierkegaard desenvolve o 

aparecimento do esteta, a partir do qual explora o lado criativo e imaginário para a 

construção do Johannes autor, personagem e sedutor que, ao ser estimulado pela ironia, 

provoca o nascimento do filosofo poeta, artista das palavras que age dentro de uma falsa 

realização, a fim de concretizar suas fantasias estéticas, buscando em um horizonte 

longínquo a satisfação da sua capacidade de sobrevivência e inspiração criadora. 

Agora que, no meu pessoal interesse, me decido a passar a limpo a cópia 

exata de uma outra que, com o coração em sobressalto, consegui em tempo 

adquirir, rabiscando-a à pressa, não posso libertar-me da sensação de ser 

oprimido por uma angústia difícil de dominar. (KIERKEGAARD, 1974, p. 

145). 

Já Laclos, em sua obra literária, promove situações para que seus 

personagens criem subterfúgios que atinjam os objetivos dos articuladores. Não 

somente a conquista como satisfação pessoal, uma vez que ele sente prazer em despertar 

excessos de sensações: “Digamos a verdade: em nossas maquinações, tão frias quanto 

                                                           
9
 Exaltação da mente 
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fáceis, o que chamamos felicidade é apenas prazer” (LACLOS, 2008, p. 27). De tal 

modo o estetismo será explorado a partir de uma libido das ações, palavras e reflexões. 

A arte de seduzir ou assumir um papel de manipulador dos sentimentos dentro da trama 

não só despertar os personagens, mas também os convence da importância do seu papel 

de sedutor, enquanto construtores e ocupantes de um vazio existencial, sentimento 

muitas vezes despertado pela contemplação e reflexão de um envolvimento.   

A atividade poética, caracterizada pelo jogo de palavras, é explorada pela 

literatura com o objetivo de envolver a vítima. Essa atividade é vista como arte 

enigmática que desperta o imaginário, permite que o outro crie uma ideia de 

possibilidades, provoca uma dubiedade de ações corrompidas pelo próprio interesse. 

Dentro de uma categoria explosiva do inconsciente da natureza humana, essa atividade 

expressa sensações através da fala, da escrita e dos pensamentos. Barthes (2013), em 

seu livro O Prazer do Texto, aborda sobre as diversas intenções do escritor ao expressar 

o seu imaginário por meio de referências textuais. 

Marcar bem os imaginários da linguagem, a saber: a palavra como unidade 

singular, mônada mágica; a fala como instrumento ou expressão do 

pensamento; a escrita como transliteração da fala; a frase como medida 

lógica, fechada; a própria carência ou a recusa da linguagem como força 

primária, espontânea pragmática. O imaginário da ciência (a ciência como 

imaginário) toma a seu cargo todos esses artefatos: a linguística enuncia de 

fato a verdade sobre a linguagem, mas somente nisto: “que nenhuma ilusão 

consciente é cometida”: ora é a própria definição do imaginário: a 

inconsciência do inconsciente (BARTHES, 2013, p. 41). 

 

A palavra enquanto manifestação linguística do indivíduo permite uma 

maleabilidade entre as articulações do o ser e do existir, reflexões que despertam uma 

concepção de liberdade e, ao mesmo tempo, um aprisionamento das emoções. O poeta 

traz dentro de si a aisthesis como auxílio na transcendência artística, explorando todas 

as formas racionais e irracionais de absorção do outro. Ele vai à caça de algo que o faça 

abstrair sensações no lócus desse universo de significado do próprio ato de existir 

dentro da linguagem poética. 

O poeta sedutor, enquanto escritor, está sempre envolvido num emaranhado 

de ideias, sensações e palavras  

como criatura de linguagem, o escritor está sempre envolvido a guerra das 

ficções (dos falares), mas nunca é mais do que um joguete, por que a 

linguagem que o constitui (a escritura) está sempre fora de lugar (atópica); 
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pelo simples efeito da polissemia (estádio rudimentar da escritura), o 

engajamento guerreiro de uma fala literária é duvidoso desde a origem 

(BARTHES, 2013, p. 43). 

 

Expressar a poética como atividade estética no indivíduo é tentar construir a 

si mesmo através das diversas máscaras, projetando múltiplas emoções por meio dos 

estímulos humanos. Observamos que muitas vezes a anima do mundo exterior, 

projetada na materialidade do externo, absorve do homem a capacidade de extrapolar 

suas sensações, despertadas através da arte de comunicar. A própria estrutura do jogo de 

palavras propõe ao homem uma familiaridade com essa linguagem carregada de 

reflexões e emoção, elevando o outro a algo que transcende a própria conjuntura da arte 

enquanto jogo de palavras.  

Minha Cordélia! 

O que eu sou? O modesto narrador que segue os teus triunfos; o bailarino que 

se curva sob os teus passos quando te ergues na leveza da tua graciosidade; o 

ramo sobre o qual te repousas um instante quando estás cansada de voar; a voz 

de baixo que se submete ao devaneio do soprano, para o deixar subir ainda 

mais alto – o que sou? Sou o peso terrestre que te prende à terra. Então, que 

sou eu? Corpo, massa, terra, pó e cinzas – tu, minha Cordélia, tu és alma, e 

espírito.  

Teu Johannes (KIERKEGAARD, 1974, p. 220). 

 

As palavras manifestadas dentro desse tipo de literatura proporcionam uma 

espécie de prazer, rompendo com o enfadonho cansaço de uma rotina culturalmente 

impregnada. Desperta, assim, para uma euforia do ego, uma fruição do imaginário e, 

ultrapassando os limites de uma leitura extremamente envolvente e sedutora, 

proporciona ao outro aquilo que ocultamente ele deseja. 

A ideia de jogo serve para proporcionar a liberdade pelo prazer do jogo 

poético da palavra diante da função do intelecto. Para Kant (2005), a eloquência é a arte 

de tratar a função do intelecto como livre jogo da imaginação; já a poética é a arte de 

dar a um livre jogo da imaginação o caráter de função do „intelecto‟. Assim sendo, 

podemos considerar que a expressão poética da linguagem institui uma explosão 

imaginaria das palavras a partir de uma literatura filosófica. Despertado pela retórica 

das palavras, o sedutor inicia um pacto consigo mesmo de um despertar ao fazer 

poético. A metalinguagem usada pelos pseudônimos proporciona aos personas um 
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compromisso intelectual, elaborando e reformulando suas próprias estratégias. Pensar 

em uma linguagem reflexiva, enigmática é sair das convenções e ultrapassar uma lógica 

sequencial de ações. Pois a linguagem, ao mesmo tempo em que informa, desperta 

sensações, euforia, conflitos, e assume o compromisso de envolver e convencer a si 

mesmo, os personagens e o leitor. 

Ao ser capturado pela arte literária de seduzir, Johannes e Valmont 

demonstram uma espécie de fetiche poético para alcançar e envolver suas vítimas. As 

estratégias articuladas a partir do jogo de sedução levam os personagens a articularem 

com o leitor desenrolar da trama. Na verdade, na obra Diário de um Sedutor o jogo é 

proposto pela imagem de espelhos poéticos, reflexão simples feita por meio de uma 

poética em que a profundidade existencial leva todos os personas a um compromisso 

significativo com a leitura/escrita. As Ligações Perigosas, além da literatura teatral, do 

emaranhado de personagens, procura despertar no leitor um envolvimento de carácter 

vingativo, artifício usado corriqueiramente pelas pessoas da sociedade. 

 

3.2.2 Ao Seduzido 

 

Ainda que não seja intenção desta pesquisa aprofundar no tema referente ao 

erotismo comumente presente nas obras artísticas, vale ressaltar que às vezes ele é 

considerado como algo pornográfico, sugerindo uma obscenidade no pensamento e na 

exaltação da prática da sexualidade em todos os âmbitos. Isso é comum também nas 

artes literárias, pintura e expressões artísticas. O indivíduo, ao se deparar com essa 

explosão libidinal, muitas vezes comedida pelos valores éticos e morais, se escondem 

por trás de representações imaginárias e criativas. Deste modo, os artistas em suas obras 

expressam diversos tipos de desejos, muitas vezes considerados até patológicos, 

levando a uma problemática que sugere uma excitação sexual, e proporcionando ao 

indivíduo um êxtase estético das sensações no âmbito da arte, enquanto reflexão 

literária.  

 A sedução é considerada como algo transcendente, dentro do conceito 

estético promove sensações que levam ao outro a um estado de transe, total entrega de si 

mesmo e a um completo abandono das ações moralistas que afugentam a sua vontade 

enquanto ser. A imediaticidade que ocasiona a verdade é vista dentro de uma ótica 

sedutora que proporciona ao esteta e à vítima escolhida uma espécie de hipnose. O 
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esteta foca em formas perfeitas de enigmas e que envolvam sua presa dentro dessa 

armadilha.  

 

Com o auxílio dos seus dotes espirituais, sabia tentar uma jovem, sabia atraí-

la a si, sem se preocupar com possuí-la, no sentido literal do termo... Posso 

imaginar como ele saberia conduzi-la ao ponto culminante em que tinha a 

certeza de ser ela capaz de tudo lhe sacrificar. (KIERKEGAARD, 1974, p. 

147). 

 

Entregue pela timidez e muitas vezes por uma coragem obscura, o esteta se 

atreve a atos de extrema loucura, a jovem Cordélia e Cécile, mulheres interessadas em 

uma “fuga” ou aprisionamento de sua existência, buscam pequenos momentos que 

preencham os seus interesses. Aprisionadas por uma alma insensata e carregada de 

questões moralistas as moças cheias de tabus vivem uma verdadeira fuga. O esteta, ao 

elaborar suas ideias estratégicas, se atreve a verdadeiros atos loucos que de algum modo 

parecem interessar às suas vítimas.  

 

A alma é apaixonada, violenta e, sem que reflexões insensatas e vãs a tenham 

despertado para as coisas estranhas, ela sente uma necessidade do que é 

excepcional.  A minha ironia a propósito da maldade dos homens, o meu 

troçar da sua covardia e morna indolência, interessam-na (KIERKEGAARD, 

1974, p. 188). 

 

Tem-se a impressão de que os enigmas conflituosos apresentados pelo esteta 

não são para serem resolvidos pelas vítimas, ainda que sejam despertadas pelo jogo 

estético e absolutamente ignoradas pelo seu envolvimento nesse jogo. O esteta como 

excelente professor analisa cada passo demonstrando calma e serenidade. É preciso 

conduzir a representação “uma influência perturbadora; mas não tem a menor idéia da 

lei que regula esse movimento” (KIERKEGAARD, 1974, p. 174). Portanto, de forma 

ousada, o esteta, ao deparar com a entrega das suas presas, pode ir um pouco mais 

longe. 

Meu Deus! Como a senhora é bondosa! Como foi sensível ao perceber que 

seria mais fácil para mim escrever-lhe do que falar. Pudera! O que tenho a 

lhe dizer é muito difícil. Mas a senhora é minha amiga, não é verdade? Claro 

que sim, minha amiga querida (LACLOS, 2008. p. 63).  

 

 

Cordélia e Cécile devem aprender serem irônicas dentro da esfera social, 

mascararem seus sentimentos, sorrirem ironicamente sem formularem um conceito 

apropriado, uma vez que não saberem qual será o próximo passo do esteta.  
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Continuo a ser um enigma para ela, mas um enigma que não tem desejos de 

resolver e que a irrita, sim, que a indigna mesmo. [...] Por outro lado, 

represento tão bem o meu papel, que ela sente perfeitamente a inutilidade de 

tentar desmascarar-me. Por vezes, conduzo a representação um pouco mais 

longe até levar Cordélia a sorrir da tia, às escondidas. Mantenho 

invariavelmente uma seriedade extrema, mas ela não consegue deixar de 

sorrir. Eis a primeira falsa lição; é necessário ensiná-la sorrir ironicamente; 

mas este sorriso atingir-me-á quase tanto como à própria tia, pois ela não 

sabe em absoluto o que pensar de mim. (KIERKEGAARD. 1974, p. 39). 

 

Johannes e Valmont, enquanto aprisionadores de almas, elevam o estetismo a 

uma espécie de labirinto. O que lhes permite constatar uma perturbação e uma possível 

unificação de suas vítimas, obrigando o autor a entrar nesse universo do jogo escritural. 

Esse jogo é utilizado como forma de envolver a vítima, impedindo-a de se livrar da teia 

tecida pelas palavras. Os estetas dentro dessa unificação lúdica do personagem e do ser 

escolhem momentos para explorarem toda a arte da conquista, afinal o esteta seleciona a 

sua vítima antes de seduzi-la. Para ele, com uma mulher menos natural, mais 

coquetterie
10

, as relações não são belas nem interessantes, mas picantes, o que deve vir 

em último lugar. Ao experimentar ações de um desejo, o esteta desperta as sensações, 

mas não o desejo da fantasia. Por isso, diante do jogo, algumas regras são importantes 

para o esteta, como contar com o acaso para voltar a vê-la, evitar saber onde ela mora, 

para não privar-se da surpresa e está certo de que quando voltar a encontrá-la saberá que 

a reconhecerá e que foi reconhecido por ela. 

 

Ela era um enigma que enigmaticamente possuía a sua própria solução, um 

segredo, e que podem valer todos os segredos dos diplomatas perante este? 

perante este enigma? e que palavra poderá ser tão bela como a que o resolve? 

Como a linguagem é cheia de significados, como é concisa: resolver – quanta 

ambiguidade nessa palavra! (...) Tal como a riqueza da alma é um enigma, 

também enquanto a língua se não solta e assim o enigma se resolve, é a 

jovem um enigma. (KIERKEGAARD, 1974, p. 166). 

 

Portanto, podemos aferir que o esteta mergulha no acaso para se posicionar 

diante das possibilidades, imergir nesse experimento de sensações o leva a caminhos de 

prazer e investiduras nos movimentos de uma imagem que não se vê.  A figura feminina 

envolvida pelo encanto das impressões caminhava lentamente na condição “estranha 

saciedade pueril” (KIERKEGGARD, 1974, p. 173). 

 

                                                           
10

 Substantivo feminino. Desejo de agradar, de ser elegante.  "Suas roupas são selecionados com 

faceirice".  Elegance. (Tradução nossa). (KIERKEGAARD, 1974, p.161) 
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3.2.3 Ao Leitor 

  

A arte é algo que transcende a própria existência. Kierkegaard como 

existencialista vive dentro de uma dimensão sensorial, absorvendo a interioridade de 

cada lugar e de cada possibilidade. Despertado pela aisthesis e pela busca de 

compreender a verdade através de uma linguagem dinâmica, poética, irônica, sedutora e 

envolvente desperta os diversos estímulos perceptivos e convocar o leitor e ouvinte para 

ser participe da sua obra. A dinâmica de envolvimento configura dentro do processo de 

sedução em que o esteta absorvido pelo ideal poético, procura novas teorias que 

sobrepõem os valores éticos e morais para vivenciar essa existência. 

O termo palavra vem do latim verbum, manifestação linguística do 

individuo. Enquanto autor Kierkegaard buscou dominar esse termo através de suas 

diversas obras como manifestação das suas inquietações existenciais. Muitas vezes 

Kierkegaard se manifesta como autor, personagem, outras como pseudônimo, outras 

irônico, ou como o simples papel do leitor. Ele brinca com as diversas máscaras usadas, 

transferido ao personagem do texto a importância devida e fazendo-o cumprisse na 

movimentação literária.   

 

[...] fui arrastado para aquele mundo nebuloso, para esse mundo de sonhos 

onde, a cada instante, somos assustados pela nossa própria sombra. É em vão 

que, muitas e muitas vezes, lhe tenho tentado escapar; estou ainda incluído na 

galeria das suas personagens como um espectro ameaçador, como uma 

acusação muda. (KIERKEGAARD, 1974, p. 150) 

 

Kierkegaard como esteta, vive dentro da esfera do jogo como um Ser 

anônimo. Desvia sutilmente o desenrolar da narrativa, desconstrói o próprio jogo, muda 

o desempenho de suas estratégias, mas o objetivo a ser alcançado continua legível.  O 

jogo proposto, vivenciado pelo estetismo e experenciado pelo esteta através do 

poetismo das palavras, proporciona ao leitor um mergulho em seu próprio labirinto de 

espelhos, evidencias que partem de uma intuição da experiência enquanto leitor e de um 

conhecimento reflexivo de uma ideia de verdade. 

O jogo das palavras representados no texto por uma dialética da 

representação da realidade convida ao leitor a um envolvimento com situações 

inconscientemente possíveis de verdade através de uma realidade imaginária. A análise 

ficcional do autor proporciona ao leitor uma absorção e um convite a esse imaginário 
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não ficcional, interpretações confusas de uma realidade empírica dos conceitos 

expressados pela descrição de um estado de espírito seguro e repleto de certezas dos 

sentidos que demonstram um retrato fiel da satisfação de si mesmo. 

O texto absorvido pelo jogo das palavras provoca o leitor a selecionar 

imagens visuais, textuais imaginárias e auditivas da realidade representada pela 

narrativa, “O texto tem necessidade de sua sombra: essa sombra é um pouco de 

ideologia, um pouco de representação, um pouco de sujeito: fantasmas, bolsos, rastos, 

nuvens necessárias, a subversão deve produzir seu próprio claro-escuro”. (BARTHES, 

2013, p. 41) proporcionando um desdobramento entre o sujeito enunciativo e 

configuração do texto no tempo e espaço, instrumento do processo escrito, onde o leitor 

é convidado a envolver-se. 

A escrita poética permite uma construção alternativa de uma realidade, 

fronteira entre a verdade e a mentira. O texto ficcional apresentado ao leitor procura 

desenvolver uma construção de significados, capacidade imaginária da linguagem 

através de um jogo de possíveis fingimentos e ocultação de uma verdade. Narrar 

verdades ou mentiras é parte de uma capacidade de compreensão de um nível de 

envolvimento ao mundo textual, imitado pela relação de verdade aceitável ou não pelo 

leitor. O mundo descrito dentro de uma obra pode ou não ser uma transferência do 

mundo real. Cabe ao leitor reconfigurar a narrativa oferecida, elementos muitas vezes 

que partem da aceitação implícita pelo autor do jogo literário apresentado. 

À medida que o leitor incorpora ou se sente seduzido pelos personagens 

constrói vínculos e estreitam essa relação entre ficção e realidade. O texto descrito 

através de diário permite ao leitor uma construção imaginária dos intervalos, entre a 

troca das cartas. A relação estabelecida entre ficção e realidade possibilita ao leitor uma 

prática onde a ausência do real pressupõe suposições passiveis de uma realidade.  

Essa ausência de fatos permite ao leitor uma construção do imaginário, 

elaboração de uma mimese entre as possibilidades existente de mundo. O envolvimento 

com o mundo literário ficcional ou não ficcional permite realidades intercaladas, limites 

de uma realidade ou de uma imagem aparentemente sedutora do “real literário”. 

 

Como sentir prazer em um prazer relatado (enfado das narrativas de sonhos, 

de festas)? Como ler a crítica? Um único meio: visto que sou aqui um leitor 

em segundo grau, cumpre-me deslocar minha posição; esse prazer crítico, em 

vez de aceitar ser o seu confidente – meio seguro de perdê-lo posso tornar-me 

o seu voyeur; observo clandestinamente o prazer do outro, entro na 
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perversão; o comentário faz-se então a meus olhos um texto, uma ficção, um 

envoltório fendido. (BARTHES, 2013, p. 25) 

 

O texto descrito através de um diário permite uma análise de entendimento, 

carregado pela realidade empírica do jogo textual das palavras proporciona ao leitor 

uma identificação social e sentimental da época, aguçando ainda mais a ordem 

emocional, espacial e cronológica do jogo da atividade imaginária.  A mimese literária 

proporciona momentos de profunda reflexão do ser, permitindo que o leitor dentro do 

espaço de ação e de introspecção se redescubra na encenação, processo lúdico do 

fingimento. 

O texto descrito por cartas dentro do estetismo é carregado de enigmas, 

estratégias e articulações poético-filosóficas criando um jogo estético do presente, 

caracterizado pelo diálogo entre as informações presentes e os dados ausentes, 

proporcionando um cenário de atividades imaginárias do autor e do leitor sejam 

movimentados pelo jogo das comunicações literárias, dando a cada um a possibilidade 

de que todos possam construir novos significados.  

O envolvimento do estético ao texto cria uma perspectiva nova para os 

conceitos. As palavras diante das articulações textuais promovem uma dinâmica entre o 

autor-texto-leitor. A movimentação dessa dinâmica permite que cada item crie sua 

representação, aspectos de uma representação das palavras e ações, propõe 

interpretações entre o texto e a leitura do texto e do mundo apresentado dentro desse 

universo literário, onde a realidade sugere um novo pacto de leitura entre leitor e autor.                                         

O jogo apresentado estabelece um paralelo interessante entre o leitor como referencial 

de uma realidade e estabelece o imaginário como conexão com a realidade ou existência 

e o autor que procura dentro dos signos das palavras um modelo fiel de uma realidade 

desprendida de uma mimese aparente. As atividades de sedução do autor refletem no 

leitor um processo de perspectiva e criação literária entre o texto aparente e diferenças 

entre as semelhanças.  

O discurso literário apresentado dentro da trama desperta um modelo de 

personagens em que as imagens sugerem uma duplicação da realidade, desvinculando 

toda a ideia da fantasia, da ficção e da realidade. Provocado pelo jogo de múltiplas 

projeções, o leitor se depara com uma realidade recortada na qual ele se identifica ou 

não pela leitura, pelo autor dentro da criação ou não ou pelo poder que tem de articular 

toda a trama ficcional do texto. 



90 

 

Dentro desse mundo literário Kierkegaard proporciona ao leitor uma 

estrutura de mundo intertextual, frações de uma personalidade poética marcadas pela 

consciência imaginária e um modelo de ironia romântica. A estratégia intertextual do 

autor configura uma relação de profundo envolvimento entre todos os sujeitos do 

discurso, jogos de combinações que se estendem com o movimento estético do status 

das ações do campo textual. O leitor, ao se comprometer com a ficção do texto, se 

permite também o envolvimento dentro do jogo de ilusão e com o compromisso de 

efetivar a história fora dos limites do texto, enxergando-se como sujeito fora da escrita. 

Johannes enquanto autor e pseudônimo articula e se responsabiliza por 

despertar as ações dentro da trama através da comunicação indireta, método que 

explorar o imaginário ficcional e criar o seu próprio espaço dentro da escrita como 

personagem e como autor-leitor ou escritor-leitor. Johannes sela um pacto com o seu 

leitor ao explorar toda forma de sedução nessa ironia, criando elementos dentro do 

próprio sistema através do contrato estabelecido entre autor e leitor, cuja 

regulamentação certifica que o discurso será comprometido, sobretudo, como discurso 

encenado.  

A estratégia apresentada por Kierkegaard é de que todos enxerguem o seu 

papel dentro da obra, ou melhor, fora dos limites do texto, proposta assumida apenas 

como prefaciador, jogada irônica que sua posição se dissolve na escrita, obrigando o 

leitor a vê-lo fora da ficção.  O campo textual se efetiva a partir do pseudônimo, ficção 

do real e o ficcional despertado pelo autor dentro do jogo, articulação que cria pelo 

mundo representado e pelo mundo apreendido através da própria realidade. 

Kierkegaard, ao se posicionar dentro dessa realidade ficcional apenas como leitor, 

apreende o mundo imaginado, efeito projetado pelo jogo de um mundo empírico. Os 

pseudônimos dentro do texto desestabilizam uma possível conexão entre o eu pessoal 

kierkegaardiano e o eu do personagem, ideias provocantes de uma movimentação do 

jogo e re-significando o conteúdo do texto. 

 

 

 

 

 

 



91 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi orientada por uma leitura analítico-interpretativa da obra 

“Diário de um Sedutor” de Søren A. Kierkegaard, recorrendo às obras “O Conceito de 

Angústia” (2010), “O conceito de Ironia constantemente referido a Sócrates” (1991) do 

mesmo autor, entre outras, como forma de enriquecer o debate aqui proposto. Nesse 

sentido, também estabelecemos um diálogo com Pierre Ambroise Choderlos de Laclos 

(2008) que assim como Kierkegaard utiliza o estetismo para a tessitura de seu texto, 

servindo-se desse recurso para justificar, bem como revelar uma existência angustiante. 

Nessa discussão constatamos que o estádio estético aponta para a necessidade de que se 

viva o momento, sem se deixar influenciar pelas obrigações morais, apresentadas pelo 

estádio ético. 

A opção em adotar a obra de Laclos como suporte de análise desta pesquisa 

se deve ao fato de ser uma literatura que apresenta a sedução como desencadeadora do 

jogo estético, possibilitando abranger o estilo literário, cujo gênero textual é cartas-

diário. Além do mesmo estilo e do gênero literário, outro aspecto que se observa tanto 

em Kierkegaard, quanto em Laclos é o jogo de sedução que os estetas (Johannes e 

Visconde de Valmont) empreendem ao longo de todo o texto, com o objetivo precípuo 

de seduzir suas vítimas (Cordélia e Cécile), aflorando nelas sentimentos conflituosos. 

As reflexões das pseudonímias, bem como os estádios da existência o 

estético, o ético e o religioso, sendo que os dois últimos (ético e religioso) carecem de 

aprofundamentos que extrapolem os limites deste estudo. Essas reflexões, a nosso ver, 

induzem-nos à crença de que os estádios e o estetismo são reflexões que demandam 

muitas análises. Ajuizamos, pois, que os impasses acerca dos estádios, estético e ético, 

condicionam o indivíduo a diversas práxis, em que as relações interpessoais não são 

suficientes para a construção de uma autenticidade do Ser dentro desses estádios.  

Ao término dessas páginas, não conclusivas, percorremos a obra Diário de 

um Sedutor do filósofo Kierkegaard para dar sustentação à nossa pesquisa, pois foi nela 

que encontramos elementos plausíveis para a análise aqui empreendida. Ainda que o 

nosso foco estivesse voltado para a obra Diário de um Sedutor, autores como 

Reichmann, Valls, Grammont, entre outros, foram imprescindíveis nesta discussão, bem 

como subsidiaram os apontamentos estéticos dentro da realidade kierkegaardiana. Uma 

vez que os estádios estético e ético são considerados um dilema na batalha de 
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preenchimento existencial do homem, e as diversas máscaras criadas por ele, dentro das 

esferas do saber kierkegaardiano, representam possibilidades de superação do estetismo. 

A problematização da pseudonímia, de que trata o primeiro capítulo desta pesquisa, e as 

diversas formas de atrair sua vítima por meio de estratégias enigmáticas dão ao esteta 

Johannes, autor e personagem, alimentado pela carência existencial de reflexões, o 

status de pesquisador em categorias de escolhas, e também a envergadura de esteta que 

com habilidade utiliza diversas formas de persuasão, com o objetivo de que sua vítima 

se encante pelos seus métodos. 

Também nesta análise foi possível abranger a respeito dos pseudônimos, e 

sobre o modo como Johannes se utiliza dessa ferramenta para alcançar os seus 

objetivos. As vozes experenciadas pelo esteta, através dos pseudônimos, é um jogo de 

linguagem literária em que as máscaras são necessárias para que não se revele sua 

verdadeira intenção. Assim, constamos que a comunicação indireta foi empregada para 

que se pudesse percorrer os caminhos dos estádios da existência, proporcionando ao 

indivíduo uma movimentação complexa para se encontrar como sujeito dentro da esfera 

existencial.  

O paradoxo vivenciado pelo esteta, muitas vezes, proporciona, diante das 

escolhas, sentimentos perturbadores como angústia, desespero e inquietação, aistheses 

provocadas pela incerteza diante da escolha. A ironia é a farsa sustentada por Johannes, 

essa o motiva para as provocações na sua vítima, Cordélia, jovem, bela e inocente. Ele 

assume de forma confidencial um pacto para transformá-la em uma excelente amante, 

cumprindo de forma sarcástica, despertar toda a sensibilidade de suas estratégias na arte 

da sedução poética. O esteta sedutor é um jogador na arte de amar, situação em que cada 

conquista aflora novos desejos de permanência dentro da esfera estética do jogador. Ele 

é paciente e, mesmo diante de tantas possibilidades, revela ser insaciável, hipnotizando 

sua escolhida através dos possíveis encontros e desencontros.  

Portanto, Johannes, como esteta que é, goza de cada jogada, alimentado 

pelo seu cúmplice “o leitor”. Este assume um papel decisivo dentro da realidade estética 

de sedução e prazer, buscando muitas vezes multiplicar as imagens e proporcionar o 

reflexo angustiante de si mesmo, enquanto sujeito. Podemos, assim, asseverar que o 

personagem tem a capacidade de representar internamente os vários estádios, e ainda 

oferecer ao leitor a possibilidade de olhar-se no espelho e confrontar-se.  
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O segundo capítulo, a nosso ver, ponto alto deste estudo, retrata o jogo 

estético de Johannes enquanto autor, sedutor e pseudônimo de Kierkegaard. A arte do 

esteta fica estrategicamente visível quando deparamos com os estádios da existência e o 

seu compromisso em seduzir a jovem Cordélia. Gozar a vida é uma realização, somente 

possível no estádio estético. O esteta vive a concretização de suas investidas, e, de tal 

modo, alimentado pela ideia de prazer, manipula todas as formas de possibilidades, 

compromisso de um verdadeiro pesquisador em prazeres. As experiências são, pois, 

vistas como fuga de uma mente, cuja reflexão assombra até os mais íntimos desejos. O 

esteta sugere um escoamento de emoções através do romantismo. A poética proporciona 

um (re)viver do indivíduo, através da leitura do diário, confissões de uma intimidade 

cotidiana de uma jovem perturbada pela ideia de felicidade e realização dos seus 

desejos. 

Não se pode desconsiderar que no estádio estético o esteta busca encontrar a 

sua imagem através da ideia dos espelhos, manipulando sua vítima para não enxergar o 

vazio dessa. E essa consciência produz nele o desejo de despertar em sua vítima uma 

aisthesis de possibilidades e concretizações de uma vida plena nas suas relações. O 

estádio ético é um momento importantíssimo, é quando o esteta revela a sua intenção de 

moralidade, desespero angustiante de concretização das escolhas. Ao deparar consigo 

mesmo, ele induz seus desejos, condicionando suas intenções a questões mais objetivas, 

consciência de quem reconhece um envolvimento repleto de razão interior. Talvez o 

amor seja o sentimento mais natural que se configura nesse estádio, absorvido pelos 

deveres morais, busca concretizar esse sentimento como comprometimento de uma 

tarefa e conscientização interior de sua natureza humana. Nesse contexto, a ética exerce 

um peso fundamental para esse estádio, é quando a representação dos fatos cotidianos o 

leva a interiorização de princípios conscientes da ideia de fuga e de viver a 

imediaticidade do instante. 

O terceiro capítulo em que se relacionou a obra Diário de um Sedutor com 

outro tipo de literatura romanceada: As Ligações Perigosas, observou-se que ambas  

apresentam aspectos semelhantes enquanto gênero textual (diários-cartas e cartas-

diários). A sedução, também, é outro artifício igualmente presente nas duas obras e, 

tanto em uma como na outra, representam estratégia para a concretização dos desejos 

estéticos, bem como a presença do esteta enquanto sujeito devorador  
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As Ligações Perigosas é um romance epistolar em que há dois estetas a 

Marquesa de Merteuil e o Visconde de Valmont, um com poder de manipulação e 

convencimento, enquanto articulista, e o outro um verdadeiro sedutor que põe em 

prática todas as artimanhas elaboradas pela Marquesa. O jogo de sensações é 

alimentado pelo estetismo, possibilidades de experenciar diversos prazeres sem 

preenchimento do vazio existencial. O jogo é proporcionado através de cartas, em que 

as palavras conduzem todas as sensações despertadas. O teor confessional apresentado 

dentro dessas cartas propõe um verdadeiro avalanche de sensações, ora prazerosa, ora 

angustiante. Afinal, as cartas muitas vezes apresentam uma falsa ideia de compromisso 

com a vítima, proporcionando nela uma ilusão de intenções e desejos, até então, 

camuflados. 

Na obra Diário de um Sedutor, temos apenas um esteta, Johannes e é 

somente ele que consegue articular todo o jogo, manipulando a vítima, fazendo-a 

vivenciar uma verdadeira multiplicidade de sensações. O estetismo está presente dentro 

do jogo e, ao perceber o quão vazia é a sua existência, o esteta busca realizar o seus 

desejos através de uma espécie de compromisso consigo mesmo em despertar 

verdadeiro amanhecer das emoções, camuflando e, ao mesmo tempo, exonerando sua 

culpa. 

Enfim, o jogo proporcionado a partir dessa ideia de escrita tem o objetivo de 

convidar o leitor a ser um partícipe dessa esfera literária, aparecendo como multifaces 

dentro do jogo. O que interessa é levar o leitor a angustiar-se através das transgressões, 

pois, desse modo, ele se sentirá esteta sedutor, vítima seduzida e poeta de palavras e 

ações, tal qual o autor, daí sua posição de partícipe da obra. As multifaces apresentadas 

pelos personagens provocam e despertam para o pathos, simulação e dissimulação da 

própria realidade empírica oferecida como livre jogo da fantasia do leitor, enquanto 

desenrolar estratégico de um intelecto perturbado pelas questões da existência.  

Afinal, fica evidente que Kierkegaard talvez não tenha resolvido todos os 

problemas existenciais dentro desse tipo de discussão, mas proporciona ao indivíduo 

adentrar nos desafios existenciais através das categorias dos estádios. Esses 

apontamentos revelam problemas quanto a sua eficácia, mas proporciona ao 

pesquisador-leitor uma possibilidade de compreensão desse universo. Nós, enquanto 

leitores, ficamos desejosos por compreender mais sobre a problemática existencial 

apresentada por esse gênero literário, em que muito companheiros pesquisadores 
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kierkegaardianos tentaram diminuir essa inquietação, como Reichamann, Valls, Laclos, 

Gardiner, Grammont e outros, mas reconheço que todas as questões angustiantes 

apresentadas ultrapassam os limites da própria linguagem oferecida pelos diversos 

autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 1ª edição brasileira 

coordenada e revisada por Alfredo Bosi; revisão e tradução de novos textos Ivone 

Castilho Bendedetti. - 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

______________, Nicola. História da Filosofia. Trad. Antônio Ramos Rosa. Lisboa: 

Editorial Presença, 1970. 

 

ADORNO, T. Kierkegaard. Caracas: Monte Ávila Editores, 1969. 

 

ALMEIDA, Jorge Miranda de; Alvaro L. M. Valls. Kierkegaard. Rio de janeiro: 

Zahar, 2007. 

 

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

 

BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad. J.Guinsburgl. São Paulo: Perspectiva, 

2013. – 6ª ed. 

 

BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. Antônio Carlos Viana. São Paulo: L&PM, 

1987. 

 

BAUDRILLARD, Jean. Da sedução. Trad. T. Pelegrine. Campinas: Papirus, 1991. 

 

DUFRENNE, Mikel. Estética e filosofia. Trad. Roberto Figurelli. São Paulo: 

Perspectiva, 2004. Coleção Debates. 

 

FARAGO, Franco. Compreender Kierkegaard. Petrópolis: Vozes, 2006. 

 

FERREIRA, Antônio Gomes. Dicionário de Português Latim: Ed. Porto, 1985. 

 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método – traços fundamentais de uma 

hermenêutica filosófica. 1997.  Petrópolis: Vozes. 

 

GARDINER, Patrick. Kierkegaard. Trad. Antônio Carlos Vilela. São Paulo: Loyola, 

2001. Col. Mestres do Saber. 

 

GARDINER, Patrick. Kierkegaard. Trad. Antônio Carlos Vilela. São Paulo: Loyola, 

2013. 

 

GELLNER, Ernest. Pós-modernismo, razão e religião. Trad. Susana Sousa e Silva. 

Lisboa: Instituto Piaget, 1992. 

 

GOUVÊA, Ricardo Quadros. Paixão pelo paradoxo: uma introdução a Kierkegaard. 

São Paulo: Novo Século, 2000. 

 



97 

 

GRAHAM, Gordon. Filosofia das artes: introdução à estética. Trad. Carlos Leone. 

Lisboa: Edições 70. 

 

GRAMMONT, Guiomar de. Comunicação indireta, ironia e tipologia do estádio 

estético. Figuras Estéticas de Kierkegaard. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG 1998 

(Dissertação, Mestrado em Filosofia). 

 

______________, Guiomar de. Don Juan, Fausto e o judeu errante em Kierkegaard. 

Petrópolis: Catedral das Letras, 2003. 

 

ISER. O jogo do texto. In: LIMA. A literatura e o leitor: textos de estética da 

recepção, p. 105-118, 1979. 

 

JIMENEZ, Marc. O que é estética?. Trad. Fulvia M. L. Moretto. São Leopoldo: Ed. 

UNISINOS, 1999.     

 

KANT, Immanuel, 1724-1804, Crítica da Faculdade do Juízo; tradução de Valerio 

Rohden e Antônio Marques. 2ª ed.- Rio de Janeiro. Forense Universitária, 2005. 

______________. Do ponto de vista explicativo da minha obra como escritor. 

Lisboa: Edições 70, 1986.     

 

______________. É preciso duvidar de tudo. São Paulo: Martins Fontes, 2003.      

 

______________. Miettes philosophiques – Le concept de l’angoisse – Traité du 

désespoir. Tel Gallimard, 1990.  

 

______________. O conceito de angústia. Bragança Paulista: Editora Universitária 

São Francisco; Petrópolis, Vozes, 2010.   

 

______________. O conceito de Angústia, tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: 

Hermus, 1968.  

 

______________. Oeuvres complètes. Trad. Tisseau. Éd. de l‟Orante, 1966-1984. 

Kierkegaard, S. A. (2002). Diário de um sedutor. São Paulo: Editora Martin Claret. 

(Trabalho original publicado em1843). 

 

KIERKEGAARD, Soren A.; Migalhas filosóficas ou um bocadinho de filosofia de 

João Clímacus/Soren Kierkegaard. Trad. Ernani Reichmann e Álvaro Valls. 2º Ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.   

 

______________.; O conceito de ironia constantemente referido a Sócrates. Trad. 

Álvaro L.M. Valls. Petrópolis-RJ: Vozes, 1991. Col. Pensamento Humano. 

 

______________. Diário de um Sedutor. Trad. C. Grifo. Lisboa: Editorial Presença, 

1985. 

 



98 

 

______________. O Diário de um Sedutor. Trad. Carlos Grifo. São Paulo: Abril 

Cultural, 1979 (Os Pensadores). 

 

______________. Diário de um Sedutor. Trad. Carlos Grifo. São Paulo: Abril 

Cultural, 1974 (Os Pensadores). 

 

______________. Concluding unscientific postscript to philosophical fragments, v. 

II, p. 166. Trad. H.V. e E.H. Hong. Princeton: Princeton University Press, 1992. 

 

______________. Estética e Ética – en la formación de la personalidade. Trad. 

Armand Marot. Buenos Aires: Editorial Nova, 1955. 

 

______________. Estudios Esteticos I: diapsalmata y el erotismo musical. Trad. 

Demetrio Gutierrez Rivero. Madrid: Edições Guadarrama, 1979. 

 

______________. O banquete. Lisboa: Trad. Álvaro Ribeiro. Lisboa: Guimarães 

Editores, 1985. 

 

LACAN, Jaques. O Seminário – a angústia. 1901-1981. Texto estabelecido por 

Jacques-Alain Miller. Tradução: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

 

LACLOS, Pierre Ambroise François Choderlos de. As Ligações Perigosas. 1741 – 

1803. Trad. Fernando Cacciatore de Garcia. – Porto Alegre, RS: L&PM, 2008. 

 

LE BLANC, Charles. Kierkegaard. São Paulo: Estação Liberdade, 2003. 

 

LEÃO, Jacqueline Oliveira. Interface entre literatura e filosofia: a pseudonímia 

como estratégia de criação literária em Kierkegaard. UFMG, Brasil, 2011, Revista 

Espaço Acadêmico, nº 127ISSN: 1519-6186. Disponível em: 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico. Acesso em: 23 jul 

2013. 

 

______________; CURY, Maria Zilda Ferreira. A escrita autoficcional do Diário do 

sedutor, de Søren Kierkegaard. In: ALMEIDA, Jorge Miranda de; LIMA, Fransmar 

Costa (ORGS.). Subjetividade, filosofia e cultura. São Paulo: LiberArs, 2011. 

 

MACIEL, Maria Esther e MARQUES, Reinaldo (Orgs.). Borges em dez textos. Rio De 

Janeiro: Sette Letras, 1998.  

 

______________. A Palavra Inquieta: homenagem a Octavio Paz. Belo Horizonte: 

Autêntica, 1999. 

 

MESNARD, Pierre. Kierkegaard. Lisboa: Edições 70, 1986. 

 

MONDIN, Battista. Curso de filosofia: os filósofos do Ocidente. vol. 3. Tradução de 

Benôni Lemos. São Paulo: Edições Paulinas, 1983. 

 

PAREYSON, Luigí. Estética – Teoria da Formatividade. Petrópolis, Rio de Janeiro: 

Vozes, 1993. 326p. 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico


99 

 

 

REICHMANN, E. Soeren Kierkegaard: Textos Selecionados. Curitiba: Editora 

Universidade Federal do Paraná.  Paraná. 1982.  

 

ROVIGHI, Sofia Vanni. História da filosofia contemporânea: do século XIX à 

neoescolástica. Trad. Ana Pareschi Capovilla. São Paulo: Loyola, 1999. 

 

SAMPAIO, Laura Cristina Ferreira. A existência ética e religiosa em Kierkegaard: 

continuidade ou ruptura– São Carlos; UFSCar. 2010. 180 f. (Tese doutorado) 

 

SATRE, Jean-Paul. Questão de Método. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1967.  

 

SCHILLER. A educação estética do homem – numa série de cartas. Trad. Roberto 

Schwarz e Márcio Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 2002. 

 

SCHLEGEL, Friedrich. Conversa sobre a poesia e outros fragmentos. Trad. Victor-

Pierre Stirnimann. São Paulo: Iluminuras, 1994. 

 

VALLS, Álvaro L. M. Entre Sócrates e Cristo: ensaios sobre a ironia e o amor em 

Kierkegaard. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000 (Coleção Filosofia, n.113) 

 

______________. Os sedutores românticos. a força e o método. In: RIBEIRO, Renato 

Janine (org.). A sedução e suas máscaras: ensaios sobre Don Juan. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1988. 

 

______________; ALMEIDA, Jorge Miranda de. Kierkegaard. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2007 (Col. Passo a Passo-78). 

 

______________; MARTINS, Jasson da Silva (ORGS.). Kierkegaard no nosso 

tempo. São Leopoldo: São Leopoldo, 2010. 

 

VERGOTE, Henri-Bernard. Sens et répétition – essai sur I’ronie Kierkegaardienne. 

Paris: Editions du Cerf, 1982, tome I et II. 

 

 

 



100 

 

 

ANEXO 

 

 



101 

 

 

 

 
 

 

 

 



102 

 

 

 

 
 

 

 



103 

 

 

 

 

 
 

 



104 

 

 

 

 
 




