
Assim como na obra do pai da psicanálise, a 
"ansiedade" como problema filosófico central do 
existencialismo mantém uma fina imbricação ter
minológica com a noção de angústia, encontrada 
mais nos textos dos pensadores e comentadores. 

É o que se vê no exemplo paradigmático do 
uso por Martin Heidegger - talvez o principal no
me associado a essa corrente- do termo Angst, tra-
duzível à francesa como angoisse ou, mais próximo 
da nossa "ansiedade", como anxiety em inglês. 

Na prática, são termos que se mostraram inter
cambiáveis como formas de nomear uma questão 
existencialista por excelência: a inquietude radi
cal do homem moderno diante da obrigação de 
ser livre, de se defrontar com um futuro sempre 
inseguro, da necessidade de fazer escolhas todo o 
tempo (a única escolha proibida é não escolher), 
e órfão de toda crença judaico-cristã num sentido 
transcendente da vida, já que "Deus está morto", segundo o célebre diagnós
tico de Nietzsche. 

Exemplo notável dessa superposição semântica é como lean-Paul Sartre, 
outro dos gigantes do existencialismo, desliza de um termo a outro tratando 
de uma mesma questão e num mesmo parágrafo de seu O Existencialismo É 
um Humanismo (1945): 

"O existencialista declara frequentemente que o homem 
é angústia [angoisse]. Tal afirmação significa o seguinte: o 
homem que se engaja e que se dá conta de que não é apenas 
aquele que escolheu ser, mas também um legislador que 
escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira 
- e não consegue escapar de sua total e profunda responsa
bilidade. É fato que muitas pessoas não sentem ansiedade 
[ne sontpas anxieux], porém nós estamos convictos de que 
essas pessoas mascaram sua angústia, fogem dela". 

Desamparo 
Assim, Sartre opõe a angústia e a ansiedade à tranquili

dade, mas em detrimento dessa última, se por "tranquilida
de" entendermos o apaziguamento de consciência forjado 
pela má-fé. Por má-fé Sartre entende toda desculpa, todo 
pretexto (por exemplo, o sujeito que agiu de modo covarde 



ou egoísta e se justifica apelando 
para as leis de Darwin) que, forjan
do algum determinismo, implica o 
escamoteamento da liberdade. Fuga 
também do desamparo radical do ho
mem ante um mundo neutro, senão 
hostil, para o qual não pedimos para 
vir, no qual não escolhemos nossa fa
mília, língua, classe social de origem, 
mas no qual somos inteiramente res
ponsáveis por nós mesmos. 

Fazendo suas escolhas, cada indi
víduo inventa a si mesmo e, tal qual 
o agente moral kantiano, projeta um 
valor que deve ser avaliado como se 
fosse proposto a toda a humanidade; 
mais que isso, projeta uma imagem 
normativa de humanidade, na falta de 
qualquer "natureza humana" a priori. 

É nessa mesma conferência -
destinada a popularizar a linguagem 
mais hermética do clássico O Ser e 
o Nada (Vozes) - que Sartre afirma 
que a existência precede a essência. 

A angoisse sartriana é diretamente 
esculpida sob inspiração do sentimen
to existencial de Angst (angústia ou an
siedade) discutido por Heidegger em 
Ser e Tempo (Vozes) e na conferência 
"Que É Metafísica?" de 1929. Nesta, ve
mos a tendência típica das filosofias da 
existência à "despatologização" - para 
não dizer exaltação filosófica - da an
gústia: ela seria um dado originário da 
condição humana, abafado enquanto 
"dormimos" na caverna da inautenci-
dade, das hipnóticas ocupações e pre
ocupações e do falatório superficial da 
cotidianidade. 

Em posfácio de 1943, já sob a 
influência da célebre "virada" que o 
fez abandonar o horizonte existencia
lista de reflexão para se voltar para 
a busca do ser em geral, Heidegger 
mantém, contudo, o elogio da ansie
dade como portal privilegiado rumo 

à verdade do ser e do nada. 
Em Heidegger, ela toma dimen

sões mais amplas, é quase "míst i 
ca", em comparação com Sartre: "A 
disposição para a angústia é o sim à 
insistência para realizar o supremo 
apelo, o único que atinge a essência 
do homem. (...) A clara coragem para 
a angústia essencial garante a miste
riosa possibilidade da experiência do 
ser. Pois, próximo à angústia essen
cial, como espanto do abismo, reside 
o respeito humilde". 

Angústia decaída 
Cabe também lembrar a distinção 

entre Angst (termo cuja raiz indo-eu-
ropeia se refere a "apertar" e "amar
rar") e Furcht, ou temor, que para 
Heidegger é uma "angústia decaída 
no mundo", mascarada, inautêntica, 
porque se restringe ao ôntico, não ao 
ontológico. 

Isto é, o Furcht tem um objeto es
pecífico - a broca do dentista, a vio
lência urbana, o avião -, enquanto a 
angústia é sem objeto, é o sentimento 
generalizado da "nadificação" de tu
do e do desabrigo radical de nosso 
pequeno ser ante o ser sem rosto de 
um real no qual somos hóspedes mas 
também "estrangeiros". 

Essa metáfora, como se sabe, foi 
base de uma das obras-primas da li
teratura do século 20, O Estrangeiro, 
de Albert Camus. Ao lado de A 
Náusea, de Sartre, ele constitui o 

emblema literário maior do exis
tencialismo e de sua filosofia da 
angústia/ansiedade. 

Mas, como reitera Olgária Matos, 
professora de filosofia na USP, a ma
triz ética do desespero ante o absur
do do mundo na obra de Camus é 
mais remota - vem dos gregos anti
gos, sobretudo de Epicuro. 

O epicurismo é a exaltação do 
prazer, da amizade e da alegria cujo 
pano de fundo é o lamento profun
do por nosso destino de morrer. O 
epicurismo como iniciação filosófi
ca da alma para a capacidade de não 
sucumbir às superstições religiosas 
e aflições com que os homens "inau
tênticos" daquela época tentavam 
apaziguar os terrores (ansiedades) da 
morte - e de uma vida social cada 
vez mais instável e insegura, passado 
o apogeu da democracia ateniense. 

Ainda da Antiguidade, cabe des
tacar a reflexão de grandes filósofos 
da Roma Antiga, como Cícero (106-
-43 a.C.) - sobre a falta de tem
po (angustia temporis) e o "ânimo 
covarde" (angustus animus) - e 
ainda Sêneca (4 a.C.-65 d.C), em 
especial seu pequeno tratado Da 
Tranquilidade da Alma, em que a se
renidade estoica se contrapõe como 
remédio anímico à "inconstância de 
humor" e à atitude ("ansiosa", dirí
amos hoje) daqueles que "se viram 
e reviram como as pessoas que não 
conseguem dormir". 

Homens acorrentados 
A genealogia existencialista do 

problema da angústia/ansiedade tem 
outro itinerário obrigatório: a voz 
atormentada do pensador dinamar
quês Soren Kierkegaard. 

É dele que Heidegger e seus discí
pulos colherão uma das mais poderosas 



afirmações do sentimento da angústia 
e do desespero como constitutivos da 
existência como forma peculiarmente 
humana de ser - forma peculiarmente 
humana de ser, distinta da "feliz" in
consciência das coisas e demais animais, 
bem como da inumana onipotência do 
espírito absoluto de Hegel. 

Kierkegaard critica o racionalis
mo hegeliano por tentar "explicar" 
a realidade empírica dessas inquie
tudes, encaixando-as como um mo
mento passageiro e necessário no 
devir lógico da razão na história. 

Ser um sujeito, protesta Kierkegaard, 
é estar sujeito à angústia e ao desespero, 
algo que ele associa à culpa mítica de 
nossos primeiros pais e de sua "queda" 
do paraíso. O homem esbarra sempre em 
seus próprios limites, verifica e sente que 
o mundo inteiro não pode completá-lo e 
que ele também não pode completar-se a 
si mesmo. A angústia é a voz da consciên
cia e epifania sombria da liberdade, como 
em Heidegger e Sartre. Em Kierkegaard, 
ela também é ouvida no concerto das do
res do drama religioso do homem, como 
ser finito, e seu anseio pelo infinito divi
no. "A angústia é a forma que toma essa 
consciência, e o desespero é o termo a 

que ela conduz. Como tal, o desespero 
desarraiga o homem de si mesmo, co
mo ser finito, e entrega-o a si mesmo 
naquilo que tem de eterno." 

Os antecedentes filosóficos des
sa odisseia espiritual - que tem na 
ansiedade, angústia, angina (termo 
latino que remete também à sensação 
de sufocamento, aperto) seu ingre
diente constitutivo - também podem 
ser encontrados nas obras dos filóso
fos cristãos Pascal e Santo Agostinho. 

A obra agostiniana também foi um 

dos marcos da construção da própria 
ideia de "interioridade" subjetiva do 
homem ocidental e, logo, dessa forma 
específica de fragilidade do indivíduo 
voltado para si mesmo e destituído, 
cada vez mais, dos laços primitivos 
da "participação mística" com o real. 

Já Pascal, um dos principais ances
trais das modernas filosofias da exis
tência, talvez tenha sido o que melhor 
captou e testemunhou a incipiente au
toconsciência ontologicamente "ansio
sa" do homem da moderna era cientí
fica. "Que se imagine grande número 
de homens acorrentados e todos con
denados à morte, sendo todos os dias 
uns deles degolados à vista dos outros; 
aqueles que restam veem sua própria 
condição naquela de seus semelhantes, 
e olhando-se uns aos outros com dor e 
sem esperança, esperam a sua vez. Essa 
é a imagem da condição dos homens". 

Como não se afligir, indaga, a esse 
respeito, André Comte-Sponville, um 
dos maiores filósofos franceses da atua
lidade, que também minimiza distinções 
escolásticas entre ansiedade e angústia: 

"Que seria o homem sem a angús
tia? A arte, sem a angústia? O pensa
mento, sem a angústia? Depois, a vida 
é pegar ou largar, e é disso também que 
a angústia, dolorosamente, nos lembra. 
Que não há vida sem risco. Não há vi
da sem sofrimento. Não há vida sem 
morte. A angústia marca a nossa im
potência, é nisso que é verdadeira tam
bém, e definitivamente. Fazem-me rir 
os nossos pequenos gurus, que querem 
proteger-nos dela. Ou nossos pequenos 
psis, que querem nos curar dela". 

Text Box
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