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Deus, que será de ti quando eu morrer? 

Eu sou teu cântaro (e se me romper?) 

A tua água ( e se me corromper?) 

Sou teu agasalho, sou teu afazer. 

Vai comigo o significado teu. 

 

Não tens mais sem mim aquela casa, Deus, 

que com quentes palavras te acolhia. 

Perdem teus pés exaustos as macias 

sandálias: também elas eram eu. 

 

De ti desprende-se o teu longo manto. 

O teu olhar, que a minha face, quente 

coxim acolhe, virá entrementes, 

virá procurar-me longamente 

e deitar-se depois, ao sol poente, 



entre pedras estranhas, nalgum canto. 

 

Deus, que será de ti? Tenho medo, tanto...1

                                                            
1 Rilke, R. M. Poemas, p.51. 
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Resumo 

Este trabalho busca articular a idéia presente na ontologia fundamental de 

Martin Heidegger sobre o ser-si-mesmo-próprio com o caminho existencial 

percorrido pelo poeta Rainer Maria Rilke. 

Ao longo de sua obra Heidegger se aproxima da poética e das artes. 

Utilizando-se, inclusive, como fonte de referência e inspiração poetas como Rilke e 

Friedrich Hölderlin. Segundo o filósofo, é através da linguagem poética, do mundo 

aberto pela poiésis que o dasein se liberta para poder deixar ser o ente, ou seja, 

existe na abertura de poder ser. 

Assim, pretendemos nos aproximar dos caminhos percorridos por R. M. 

Rilke através da criação poética em direção ao ser-si-mesmo-próprio, perfazendo um 

trajeto pelos conceitos de Heidegger, que nos explicitam um entendimento sobre o 

ser do homem. Nos escritos de Rilke deparamo-nos com questões que não dizem 

respeito apenas à criação literária, mas sim diretamente à existência humana. Os 

questionamentos, as reflexões partem daquilo do que se diz mais próximo à 

condição humana. Portanto, é do homem em seus modos de ser que pretendemos 

nos aproximar, buscando realizar uma reflexão acerca deste homem em busca de 

seu ser mais próprio e sua capacidade de criar, via poiésis, como um fenômeno 

humano. 
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Introdução 

 
“Somente o poeta juntou as ruínas 

De um mundo desfeito e de novo o fez uno. 
Deu fé da beleza nova, peregrina, 

E, embora celebrando a própria má sina, 
Purificou, infinitas, as ruínas: 

 
Assim o aniquilador tornou-se mundo.” 

Rilke2 
 

Antes de se realizar, este trabalho precisou percorrer algumas sendas que 

não as da poesia e do ser-si-mesmo-próprio. No início, tratava-se do criar. Estava 

interessada em aproximar-me da criação como um fenômeno humano. Assim, as 

minhas primeiras leituras partiram deste tema. 

O interesse se dava no âmbito da criação ela mesma, e não de processos 

causais que a explicassem como um produto final de algo. E foi, então que, 

perambulando entre as leituras, me deparei com A Coragem de Criar (May, 1982). 

Neste livro, o autor realiza uma reflexão sobre a coragem. A necessária coragem 

para que o criador possa seguir rumo a sua realização, para que ele possa penetrar 

em um lugar onde não há trilhas traçadas, pois criar pressupõe o novo, o 

desconhecido. E isto diz do ser do homem. May (1982) diz: “A coragem é necessária 

para que o homem possa ser e vir a ser. Para que o eu seja é preciso afirmá-lo e 

comprometer-se” (p.11) 

O ser do homem já aparece aí como envolvimento. Continuando com as 

palavras de May (1982): “(as pessoas criativas) não fogem ao não-ser, lutam com 

ele e o obrigam a produzir o ser. Batem à porta do silêncio à espera da resposta 

musical; perseguem a ausência de sentido e a obrigam a significar” (p.95). Então, 

segundo este autor, podemos entender que a criação pressupõe o embate do ser do 

homem com ele mesmo e envolve um grande compromisso com a própria 

existência. A criação não é um processo interno, fruto de elaborações psíquicas, 
                                                            
2 Rilke, R. M. Poemas, p.175 
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mas o surgimento do novo, que está intrinsecamente ligado às relações do homem 

com o mundo em que vive. A existência humana ocorre no âmbito do movimento 

existencial que se dá no mundo.  

Sobre a criação, o autor nos coloca diante do que chama de encontro. Um 

encontro do homem com aquilo que lhe chama. Com as coisas do mundo, com o 

mundo em si, com os outros, com ele mesmo... O homem que cria é aquele que 

ouve o chamado e se abre para o encontro com aquilo que o convoca. A capacidade 

de criar, ou melhor, o desvelamento de algo que surge para o criador pode ser visto 

e compreendido como uma manifestação de o homem realizar seu eu no mundo. 

Deste modo, diante destas afirmações sobre o criar, abriram-se para mim 

alguns questionamentos. Eles caminharam para as questões do ser do homem. Pois 

foi de modo muito intenso que recebi a fala sobre a coragem, sobre o 

comprometimento do homem com ele mesmo no seu caminho existencial. As 

palavras de May podem ser bem compreendidas quando temos a oportunidade de 

lermos ou acompanharmos a biografia de um artista. Muitas vezes, trata-se de uma 

existência inquieta, incomodada, cujos movimentos nos apontam para buscas de 

realizações. E que podem se acalentar através da criação artística. É o homem que 

vai ao encontro daquilo que o convoca. A inquietação pode dizer desse chamado, 

deste apelo para o desconhecido. 

E, assim, podemos pensar em todos os homens. Há na vida tais chamados 

para todos nós? Como se dá esta relação com a coragem e o encontro em nosso 

cotidiano, em nossa vida de modo mais geral? Quem é este homem e como ele vive 

tal apelo que está na sua própria existência? 

Como podemos compreender tal empreendimento? Qual o mundo onde 

acontecem esses encontros? Quem é este homem que se toma de coragem e segue 

pelo desconhecido? Onde encontramos a criação neste caminho? 

Estas foram algumas das questões.  
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Ainda, durante as leituras, aproximei-me de alguns artistas, na busca de 

compreender seu modo de criar. E, lendo o poeta Rainer Maria Rilke, a quem já 

nutria admiração, pude notar que seus escritos, entre cartas, romance e poesias, 

levam a reflexões acerca da existência. E dizem, de modo muito íntimo, sobre as 

questões que por mim estavam sendo levantadas. 

A partir daí, os rumos foram se modificando. Como o enfoque escolhido era 

o fenomenológico-existencial, a escolha pela ontologia fundamental de Martin 

Heidegger pareceu um modo muito pertinente de poder aproximar-me das questões 

que surgiram. Pois a ontologia heideggeriana nos aponta o caminho para chegarmos 

a esta homem empenhado e empunhado em seu existir – como falaremos mais 

adiante. E o início do caminho é aquele que nos mostra o entendimento deste ser 

humano, seus modos de existir, tratando da existência, ela mesma, em seu modo 

mais peculiar de se dar. 

De acordo com a fenomenologia-existencial, o pesquisador deve ser aquele 

que, por meio de sua intenção, lança-se ao conhecimento de algo e, ainda, deve 

dispor de si mesmo como alvo de sua interrogação,  

 

“o interrogador faz parte daquilo que é interrogado e porque 
o que é em manifestação se manifesta de diversas maneiras, tudo o 
que toca o interrogador, o que aparece a ele, mesmo que sejam 
lembranças, sensações, e que pareça ser irrelevante deve ser levado 
em conta. Através de qualquer coisa, do que quer que seja, o sentido 
procurado pode se revelar”. (Critelli, 1996, p.135) 

 

O método fenomenológico propicia que os sentidos se desvelem num 

movimento que envolve o pesquisador e aquilo que ele pretende estudar. O que se 

busca é uma aproximação compreensiva do fenômeno. Uma investigação que se dê 

no âmbito do sentido do ser, possibilitando o desvelar daquilo que se encobre. O 

olhar se volta então para aquilo que se mostra, tal como se mostra, na perspectiva 

de encontrar-se com o sentido. E, “por isso mesmo o olhar fenomenológico só 
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empreende desvelamento. Desvelamentos cuja paragem é o inaudito, que exige 

daquele que olha a coragem da aventura” (Critelli, 1996).  

Mas qual era o fenômeno a que pretendia me aproximar? 

Seguindo a ontologia de Heidegger e acolhendo minhas questões, passei a 

olhar para a possibilidade do poder-ser-si-mesmo-próprio.  Pois este é um modo de 

o homem ser, habitando no mundo, que abarca sua coragem e sua liberdade para o 

desconhecido e para o novo. 

 

“(...) dar conta de ser propriamente abre-se diante de nós 

mesmos como uma possibilidade nossa, peculiar, que só a cada um 

de nós pertence, aí adiante e que ninguém, ninguém mais pode 

realizar”. (Critelli, 1996, p.123) 

 

Portanto, o trabalho passa a ser traçado no a fim de encontrar-se com este 

modo de ser. Para isto era necessário o entendimento de quem é este homem que 

guarda em si esta possibilidade e de seus modos de existir, própria e 

impropriamente. Segundo Critelli (1996), ao nascermos já estamos convocados a 

sermos impessoais, a sermos como se “deve” ser no mundo, e, para podermos viver 

mais propriamente, é necessário poder deixar de ser este modo impróprio e abrirmo-

nos para o encontro com a compreensão de quem propriamente podemos ser. 

O que se buscou, a partir deste entendimento, foi uma articulação entre a 

idéia presente na ontologia fundamental de Martin Heidegger sobre o ser-si-mesmo 

próprio com o caminho existencial percorrido pelo poeta Rainer Maria Rilke. Para 

isto, pudemos contar com as obras de Rilke, tanto poéticas como de prosa, e com 

suas correspondências, realizadas ao longo de sua vida com diversos interlocutores. 

Adiante, falaremos mais sobre sua biografia e os textos escolhidos para nos 

acompanhar nesta caminhada. 
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Heidegger pergunta pela questão do ser. Pelo ser que é a cada momento e 

que, ele mesmo, pergunta pelo seu ser. Assim, iniciaremos o primeiro capítulo, com 

esta questão colocada. A do ser que está sempre em jogo. Utilizaremos o termo 

dasein3, do alemão, onde da significa aí e sein, ser. Ou seja, o ser-aí, que existe 

lançado a ser no mundo. 

Seguiremos, perguntando pelos modos de ser do dasein, como ele se move 

cotidianamente e com os outros daseins. E por suas estruturas existenciais que o 

permitem existir de um ou de outro modo. 

O segundo capítulo fala sobre o poder-ser-si-mesmo próprio como um modo 

possível do dasein. Para nos aproximarmos deste modo, refletiremos acerca da 

Angústia e da Cura, existências que permitem ao dasein poder voltar-se para si e 

cuidar da própria existência. E chegaremos ao dasein resoluto, aquele que acolhe 

para si seu ser mais próprio e o empunha como um modo de existir no mundo 

autenticamente. 

No terceiro capítulo falaremos sobre o caminho percorrido por Rilke. 

Encontraremo-nos com suas escolhas e seus modos de ser. E com sua criação. 

Para isto deteremos na linguagem poética e no que ela pode dizer da existência 

humana. 

A cada capítulo, a cada item do trabalho falaremos sobre o existir humano 

em seus movimentos mais singulares. A ontologia heideggeriana nos permitirá um 

encontro com o todo da existência à medida que nos deparamos com as formas 

mesmas de o homem ser. 

E como falamos de busca, de caminho, encerro esta introdução com um 

trecho de O caminho do campo de Heidegger (1969), que nos abre para as reflexões 

a que nos pretendemos: 

“O carvalho mesmo assegurava que só semelhante crescer pode fundar o que dura 

e frutifica; que crescer significa: abrir-se à amplidão dos céus, mas também deitar raízes na 
                                                            
3 Ao longo do trabalho utilizaremos este termo para indicar o ser-aí, o homem, o ser-humano. 
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obscuridade da terra; que tudo o que é verdadeiro e autêntico somente chega à maturidade 

se o homem for simultaneamente ambas as coisas: disponível ao apelo do mais alto céu e 

abrigado pela proteção da terra que oculta e produz. 

Isto o carvalho repete sempre ao caminho do campo, que diante dele corre seguro 

de seu destino. O caminho recolhe aquilo que tem seu ser em torno dele; e dá a cada um 

dos que o percorrem aquilo que é seu”. (p. 68 e 69) 
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Metodologia 

 

Como já dissemos na Introdução o enfoque escolhido para a realização 

deste trabalho é o fenomenológico-existencial. A fenomenologia se funda por ser um 

“modo fundante de se compreender a existência que se põe ou se oferece como 

uma possibilidade de estruturar os modos ônticos, concretos de pensar e ser de uma 

civilização” (Critelli, 1996, p.129).   

Neste sentido, o que se pretende é uma aproximação da questão do ser não 

como a metafísica o compreende: uma identidade lógico-conceitual de algo, mas a 

partir do entendimento de que ser é uma condição ontológica do ente homem. É 

uma busca pela aproximação e compreensão do real, tal como ele se dá. Segundo 

Critelli (1996): 

 

“O que compõe a Analítica do Sentido é mais uma 

orientação referente aos paradigmas que constituem o olhar que vê e 

a manifestação do buscado (dos modos e do movimento fenomênico 

do aparecer de tudo o que há; do movimento de realização do real, 

do movimento de objetivação desse real; e da estrutura do cuidar).” 

(p.131) 

 

Esta postura epistemológica inaugura um novo modo de olhar daquele que 

pesquisa, pois, ao mesmo tempo em que é interrogador, é ele mesmo parte daquilo 

que interroga, deste real a que está inserido. Aquilo a que pretende conhecer chega 

até ele justamente pelo seu próprio olhar. 

Em nosso trabalho faremos uma aproximação dos escritos de Rilke aos 

conceitos da ontologia heideggeriana buscando uma compreensão dos fenômenos 

humanos. O que se pretende com esta aproximação é que sentidos se desvelem e 
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venham à luz de modo que pesquisador e leitores se encontrem diante deste modo 

de olhar compreensivo. 

Ao perguntarmos pelo ser daquilo que pretendemos conhecer, nos 

colocamos diante de seu movimento mais próprio. Assim, percorreremos nossos 

caminhos, junto com os caminhos do poeta e de Martin Heidegger no percalço do 

poder-ser-si-mesmo-próprio. 
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O poeta: Rainer Maria Rilke 

 

 

“Aprendo a ver. Sim, estou no começo. 

 Ainda vai mal. Mas quero dedicar a isto meu tempo.” 

Rilke4 

 

Faremos agora uma breve apresentação da biografia de Rainer Maria Rilke, 

com o intuito de conhecermos alguns fatos sobre a vida do poeta e os momentos em 

que trocou correspondências com seus interlocutores. 

Rilke nasceu em Praga, no ano de 1875. Foi educado por sua mãe dentro de 

um catolicismo rigoroso e recebeu uma formação cultural essencialmente 

germânica. Em 1896 ingressou na Universidade de Munique, onde estudou História 

da Arte. Seu primeiro livro foi publicado aos 19 anos, Vida e Canções. A partir de 

então produziu muitas obras, dentre os quais, O livro das horas, considerada sua 

primeira grande obra. Entre 1902 e 1912 passeia e dá conferências em vários 

países da Europa, vindo a fixar residência na Suíça alemã após a Primeira Guerra 

Mundial. Em 1926, falece em um sanatório, na cidade de Valmont, devido ao 

agravamento de uma leucemia. 

As cartas escritas por Rilke para Franz Xavier Kappus, um jovem alemão 

que lhe procurara em busca de ensinamentos sobre a criação literária, tornaram-se 

seu livro mais conhecido, Cartas a um jovem poeta, que será utilizado no presente 

trabalho. Tal correspondência realizou-se entre 1903 e 1908 e, ao invés de “simples 

conselhos” sobre o ato de escrever, trazem ao conhecimento do leitor os 

questionamentos e vivências do autor, levando-o a uma viagem ao seu mundo 

interior, repleto de riquezas e nuanças. 

                                                            
4 Rilke, R. M. Os cadernos de Malte Laurids Brigge, p.7 



 

10 

 

Cabe salientar a importância de dois grandes artistas na obra e na vida 

deste poeta: o escultor Auguste Rodin e o pintor Paul Cézanne.  

Incumbido (por parte do historiador Richard Muther) de escrever uma 

monografia sobre Rodin, Rilke parte para Paris no verão de 1902. Inicia-se então 

uma relação intensa, levando a uma convivência de quatro anos, que teria grande 

influência em sua vida. A monografia, publicada em 1903 (acrescida de uma 

“Segunda Parte” na 3ª edição de 1907), é escrita em formato de depoimento 

pessoal, não pretendendo ser uma “crítica de arte”. É, antes, um encontro com o 

artista e sua arte: “cada obra de arte é um gesto único, que inaugura e encerra” 

(Quintiliano, 2003 p.11)5. 

Já em 1907, na mesma Paris, Rilke encontra a obra de Cézanne. Em uma 

exposição que se realizava anualmente no Salon D’Automne, conhece os quadros 

do pintor, falecido um ano antes, e a partir de então, retorna muitas vezes para 

apreciar sua obra. Nas correspondências com sua esposa, Clara (escultora, ex-

aluna de Rodin), deparamo-nos com as impressões do poeta sobre Cézanne. “Trata-

se de uma busca, por meio da qual a pintura vai impregnar os olhos do poeta” 

(Süssekind, 1996 p. 15)6. Tais cartas foram selecionadas por Clara e transformaram-

se em um livro, Cartas sobre Cézanne, trazendo ao público as vivências do poeta e 

suas transformações proporcionadas por este encontro. 

Utilizaremos, ainda, as correspondências de Rilke com Lou Andreas-

Salomé, no livro Correspondência Amorosa. Entendemos ser de grande importância, 

pois contem um material rico em reflexões e entrega do poeta ao amor. Lou Salomé 

foi sua amante e, depois do rompimento, uma grande amiga que o acompanhou 

durante toda a vida. As cartas trocadas por eles mostram o amadurecimento do 

poeta, bem como suas aflições e angústias diante das questões que o tocavam. 

Foi dentro deste contexto que se realizou a correspondência entre Rilke e o 

jovem Kappus.  Um período, no início do século XX, em que a cultura européia e 
                                                            
5 In Rilke, R. M. Auguste Rodin  

6 In Rilke, R. M. Cartas sobre Cézanne 
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suas formas de expressão pareciam esgotadas, havendo a necessidade do 

surgimento do novo. Tais artistas refletem em suas obras esta busca e o 

empunhamento que requer a criação. Rilke criou-se a partir destas vivências. Suas 

cartas ao jovem poeta refletem seus entendimentos sobre a vida e a existência 

humana. Ele não procura responder às questões que surgem, mas sim observar e 

descrever apontando em uma direção, procurando, ele próprio, seguir o caminho 

que se lhe aponta. Sua vida foi a arte. Sua arte fez-se por meio de seu ser. É dentro 

do movimento do vivido que pretendemos, por meio deste trabalho, aproximar-nos 

da compreensão de vida do poeta, da sua busca pelo ser mais próprio e criador. 

Rilke, na primeira carta em resposta ao poeta, lhe diz que não tem intenção 

alguma de fazer uma crítica literária aos seus poemas. Entende que não é este o 

caminho para se chegar a uma compreensão maior. A crítica pretende explicar, 

classificar, alocar a obra de arte em um lugar definido. A criação, a obra é o que diz 

do humano, ela abarca esta abertura de ser e traduz-se em algo que não passa pelo 

dizível no sentido lógico da linguagem.  

 

“(...) sou alheio a toda e qualquer intenção crítica. (...) As coisas estão longe de ser 

todas tão tangíveis e dizíveis quanto se nos pretenderia fazer crer; a maior parte dos 

acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou.” 

(Rilke, 2001a, p.25). 

  

Neste sentido, a fenomenologia existencial propicia que possamos realizar 

este movimento de aproximação às coisas tais como elas se mostram. Não 

pretendemos explicar e dizer sobre algo o olhando de fora, buscando o que está por 

trás do que se manifesta. Ao contrário, aquilo que se manifesta mostra o sentido do 

ser. O ser se encontra no manifesto.  

As palavras que não exprimem o ser das coisas para Rilke são justamente 

aquelas que contêm explicação, alguma forma de julgamento, que chegam de fora e 

não tocam o sentido do ser destas coisas. O inexprimível está em sua obra. Na 
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poesia, que é feita de palavras, mas das palavras que trazem significados, que 

inauguram uma imagem repleta de sentidos. 

Impregnados por esta forma de olhar e compreender a existência humana 

percorreremos os caminhos abertos por este poeta. Sua busca por uma 

compreensão maior de seu próprio ser, daquilo que o levou a criar. Através de uma 

correspondência generosa e carinhosa com um desconhecido que lhe procurou em 

busca de conselhos, abre-se a existência. Abre-se a busca das próprias 

possibilidades de realizações do ser. Um caminho de empunhamento e cuidado com 

o existir. 
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Capítulo 1:  

“A compreensão de Homem” 

 

 

I – Dasein: o ser em jogo 

 

“Com todos os seus olhos, a criatura vê o Aberto. 
Nosso olhar, porém, foi revertido e como armadilha 

se oculta em torno do livre caminho. 
O que está além, pressentimos apenas 

na expressão do animal; pois desde a infância 
desviamos o olhar para trás e o espaço livre perdemos, 

ah, esse espaço profundo que há na face do animal. 
Isento de morte. Nós só vemos 

morte. O animal espontâneo ultrapassou seu fim; 
diante de si tem apenas Deus e quando se move 

é para a eternidade, como correm as fontes. 
Ignoramos o que é contemplar um dia, somente 

um dia o espaço puro, onde, sem cessar,  
as flores desabrocham. Sempre o mundo, 

jamais o em-parte-alguma, sem nada: o puro, 
o inesperado que se respira, que se sabe 

infinito, sem a avidez do desejo. 
Uma criança aí se perde, às vezes, 
em silêncio, mas é despertada (...)” 

Rilke7 
 

 

O olhar que se apreende com a ontologia de Martin Heidegger é um olhar 

que nos leva ao encontro da existência ela mesma. Apresenta-nos como questão 

senão outra que a questão do Ser: “(...) precisamente, estamos num plano onde há 

principalmente o ser.” (Heidegger apud Dartigues, 2005, p.110). Neste sentido o 

                                                            
7 Rilke, R. M. Elegias de Duíno, p.73 
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Dasein designa o ser-aí do homem, a emergência do Ser descoberta pelo homem 

desde o início. 

O pensamento fenomenológico coloca em questão o paradigma metafísico, 

que entende o homem como um sujeito portador de uma consciência que tem de 

sair de si para ir de encontro ao objeto, às coisas do mundo. Trata-se de colocar em 

questão a separação sujeito-objeto, buscando o entendimento da existência em sua 

facticidade: uma compreensão do ser a partir do modo como ele se relaciona com os 

entes do mundo. 

A analítica da existência tem como fundamento que a “essência” do homem 

está em, justamente, ter de ser; sendo a condição humana expressa por aquele que 

existe. Segundo Heidegger (2006) “(...) em seu ser, isto é, sendo, este ente se 

relaciona com seu ser. Como um ente deste ser, o dasein se entrega à 

responsabilidade de assumir seu próprio ser. Ser é o que neste ente está sempre em 

jogo” (p. 85). O ser estar sempre em jogo significa que o homem não é pronto, 

acabado, ele é um movimento de ser. Não é um ente simplesmente dado, pois, para 

estes “(...) o seu ‘ser’ é indiferente ou, mais precisamente, eles são de tal maneira 

que o seu ser não se lhes pode tornar nem indiferente nem não indiferente.” 

(Heidegger, 2006, p. 86). Na existência humana, todo o tempo o ser coloca-se em 

questão e diz que há uma tarefa a ser cumprida. O existir acontece de acordo com 

este movimento de ser. Que só pode ser conhecido em sua condição básica de ser-

no-mundo, a se entender: quando a existência se abre ela já é no mundo, ela habita 

junto ao mundo. É neste lugar que os sentidos se dão para o homem. 

Por não ser apenas um já sido, um já acontecido o ser do homem lhe chega 

como algo a que se dar conta. Esta é a tarefa que lhe cabe: ter que ser. Como um 

chamado, o ser aparece como possibilidade, está sempre por se definir. Assim é o 

homem em sua condição existencial: abre-se para ele a possibilidade de ser, e com 

isto abre-se já, então, a possibilidade de não-ser. O homem é esta abertura que 

aparece. Nesta abertura, diante deste horizonte, dizemos que o homem encontra 

sua liberdade. Ela (a liberdade) habita neste devir, nesta não definição, na 

possibilidade de escolha pelo seu ser.  



 

15 

 

O olhar da fenomenologia existencial, que tem diante de si este homem, 

parte para uma aproximação da existência ela mesma, ou seja, um 

 

“(...) modo co-determinado pelo modo mesmo do homem ser-no-
mundo-lidando-com-as-coisas-falando-com-os-outros, como 
Heidegger indica em Ser e Tempo. Em outras palavras, para o 
pensamento fenomenológico o problema do ser evadiu-se do âmbito 
do conceito para genuinamente apresentar-se no âmbito da 
existência. Enquanto para a metafísica o problema do ser é um 
problema conceitual, e é tratado como tal, para a fenomenologia, 
diversamente, o problema do ser é um problema de ser, isto é, 
existencial.” (CRITELLI, 1996, p.45). 

 

Diante desta questão que se apresenta, Heidegger designa o termo Dasein, 

o ser-aí. É aquele que se entrega à responsabilidade de assumir seu próprio ser, e, 

sendo o ser sempre em jogo, o dasein entrega-se justamente à tarefa de ter que 

ser. É a esta tarefa que o ser lançado no mundo responde. A pergunta pelo sentido 

de ser só pode ser respondida através da compreensão do ser-aí existindo em sua 

facticidade. 

Nas cartas de Rilke podemos entender que o poeta fala da existência ela 

mesma. De suas vivências mais próximas, mais íntimas. Ali seu ser evidencia-se, 

mostra-se. Percorremos caminhos, por onde o poeta segue, trilhando uma vida que 

lhe aparece a cada momento como sua, como algo que lhe diz respeito e requer sua 

atenção e cuidado. 

 

“Também, meu prezado senhor, não lhe posso dar outro conselho fora este: entrar 

em si e examinar as profundidades de onde jorra a sua vida; na fonte desta é que 

encontrará a resposta à questão de saber se deve criar. Aceite-a tal como se lhe apresentar 

à primeira vista sem procurar interpretá-la. Talvez venha a significar que o senhor é 

chamado a ser um artista. Nesse caso, aceite o destino e carregue-o com seu peso e sua 

grandeza, sem nunca se preocupar com recompensa que possa vir de fora. O criador, com 
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efeito, deve ser um mundo para si mesmo e encontrar tudo em si e nessa natureza a que se 

aliou.” (Rilke, 2001a, p.28). 

 

Deste modo, o autor atenta para o jovem a necessidade de cuidar de seu 

ser, daquilo que lhe aparece como vida. Da vida que jorra em nosso ser, dos 

sentidos que se abrem para o nosso existir a cada momento. Ao invés de “ensinar” 

ao neófito como escrever, de lhe passar um manual literário, ele aponta para os 

caminhos mais íntimos, mais próximos do si-mesmo. Como veremos mais adiante, 

Rilke sabe que muitas vezes este não é o caminho mais fácil a seguir, mas é o que a 

seu ver, contém a riqueza e a grandeza de existir. 

 

 

II – O Dasein e seus modos de ser no mundo 

 

 

• O cotidiano e o ser-com 
 

O que possibilita a compreensão do dasein é, desde o início, sua condição 

de abertura para o mundo. Esta condição de ser-no-mundo é o que aparece desde o 

primeiro momento: o ser já surge interpelado pelo mundo. Assim, entendemos que 

os entes simplesmente dados, as coisas, não têm mundo. O dasein tem mundo. 

Como podemos compreender esta afirmação? Há aqui uma desconstrução 

do sujeito psicológico, onde encontramos um sujeito antes, encerrado em si e depois 

um mundo. O que Heidegger nos coloca quando afirma que o dasein é ser-no-

mundo é que ele já está aí, ele é para fora. Entender o homem como um sujeito 

possuidor de uma psique, de um mundo interno, necessitando sair de si para ir ao 
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encontro das coisas do mundo, da “realidade”, não permite que nos encontremos 

diante da existência como tal fenômeno que se dá.  

Ao nos depararmos com a questão do ser, deparamo-nos já com o ser 

acontecendo no mundo. É justamente o Da (aí) do dasein que nos mostra esta sua 

abertura inicial, a facticidade de ser aí lançado no mundo. No sentido ontológico, 

“mundo é um caráter de ser do dasein” (Heidegger, 2006, p.111). É no mundo que o 

dasein se move descobrindo um todo de possibilidades. O entendimento que se faz 

necessário pra que possamos nos aprofundar na compreensão da existência é que 

esse estar no mundo não traz um significado de lugar, como estando “dentro” de 

alguma coisa, mas sim um sentido de pertencimento, familiaridade. De habitar no 

mundo. O ser aparece no contexto do movimento de habitar esta abertura de 

sentidos. Trata-se da ordem do acontecimento, não do dado, acontecido. 

O que encontramos então não é um mundo subjetivo, encerrado em si, mas 

o acontecer na mundanidade do mundo. Segundo Heidegger (2006), a mundanidade 

é em si um existencial que “significa a estrutura de um momento constitutivo de ser-

no-mundo” (p. 111). Ela indica um modo de ser do dasein. 

Assim, se é o mundo uma determinação existencial do dasein, devemos 

entender como se dá o ser-no-mundo. Quais são os modos de ser? Como são seus 

modos de existir no mundo? 

Ao realizarmos estas perguntas, deparamo-nos com o que há de mais 

próximo do dasein: sua cotidianidade. Heidegger (2006) coloca que 

 

“O ser-no-mundo e com isso também o mundo devem 
tornar-se tema da analítica no horizonte da cotidianidade mediana 
enquanto modo de ser mais próximo do dasein. Para se ver o 
mundo é, pois, necessário visualizar o ser-no-mundo cotidiano em 
sua sustentação fenomenal.” (p. 113) 
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O dasein no cotidiano é o ser para fora, no mundo, acontecendo. O ser 

cotidiano encontra-se, assim, ocupando-se das coisas, dos outros e de si mesmo. 

Portanto, o que logo aparece é um mundo compartilhado que se abre num horizonte 

de sentidos. Não apenas no modo da instrumentalidade, do uso das coisas 

simplesmente dadas, mas também com o outro.  

Em seu modo mais originário o dasein já encontrou o outro. E, sendo o 

outro também tocado pela questão do ser, seu modo de estar diante dele não é o da 

ocupação, mas da pré-ocupação: um modo de estar frente aquele que me vem ao 

encontro como alguém igual a mim. Há neste modo um tolerar, considerar, pois abre 

o ser tocado em sua questão. Segundo Dias (1984), 

 

“Pertence aos modos de ‘estar-com’ um peculiar 
compreender: a imediata compreensão do outro como um ‘estar-
aí-com’ também. A caracterização dessa compreensão é 
ontológica-existencial e não categorial: um tal compreender não 
se enraíza num conhecimento teórico, isto é, jamais encontramos 
o outro como exemplar genérico da espécie de ente do estar-aí 
(dasein), mas nos deparamos com ele mergulhado no seu existir, 
existindo: trabalhando, manuseando objetos, divertindo-se, 
matutando problemas, esperando, afligindo-se.”  (p. 143) 

 

Na cotidianidade encontramos muitos modos do estar-com no 

compartilhamento do mundo. Segundo Heidegger (2006), as relações na pré-

ocupação com o outro podem aparecer entre dois pólos: o da substituição e o da 

anteposição. O primeiro é manter-se na relação do modo a fazer pelo outro, 

tomando o seu lugar e a segunda é o manter-se na relação de tal maneira que o 

outro perceba sua tarefa, onde ele possa cuidar de si mesmo. Neste sentido, 

entendemos a importância do outro na existência humana. Na medida em que o 

outro sempre aparece ao dasein como uma descoberta, as relações podem ser 

meios de ele afastar-se ou aproximar-se de si mesmo. Ser tocado pelo outro é um 

modo de tocar-se a si próprio. Seguindo a ontologia de Heidegger entendemos que 
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este dasein cotidiano que compartilha o mundo com o outro deve ser compreendido 

em sua existencialidade.  

Há um trecho em Cartas sobre Cézanne onde Rilke compartilha com sua 

esposa o prazer e certo alívio sentidos ao encontrar-se com uma amiga após um 

período de solidão: 

“... ontem, pela primeira vez em muitas, muitas semanas, encontrei alguém – 

Mathilde Vollmoeller, que voltara recentemente da Holanda. Ela estava de novo no Jouven, 

depois de muito tempo, e quase foi inoportuno encontrá-la, pois eu me sentia doente e 

gostaria de ter me escondido, permanecendo quieto. No decorrer da conversa ela 

mencionou reproduções de Van Gogh que tinha trazido de Amsterdã, uma pasta cheia, e 

perguntou se eu não gostaria de vê-las. Eu queria. Então propus a mesma tarde, a mais 

conveniente para mim. Forcei-me a ir, e a existência, a calma e bem-estar de uma outra 

vida, a possibilidade de, após tanta solidão, ouvir a conversa dos outros e a minha própria, 

o conforto de receber uma xícara de chá: tudo isto me fez bem. Naturalmente, e sobretudo, 

também as reproduções daqueles trabalhos infatigáveis, comoventes, dos quais emanava 

espontaneamente a tarefa de estar saudável e seguir-lhes o exemplo; são, em parte, 

aquelas mesmas obras de que tratam as cartas ao irmão (...)” (Rilke, 2006, p.36) 

 

O poeta nos convida neste momento a sentir a presença do outro. Este 

outro que nos diz sempre respeito, na carta do poeta aparece para com ele existir 

junto. Há algo de compartilhado que diz respeito ao ser. Um estar diante do outro 

que aponta para a vida: o calor de uma xícara de chá, uma conversa e a 

contemplação de obras de arte. Deixando-se ir ao encontro do que lhe veio, Rilke 

nos mostra a existência cotidiana em sua sutileza. O peso da tarefa de ser que o 

acompanhava parece evanescer diante de sua amiga, diante de trocas prosaicas, 

comuns.  E aquela questão tantas vezes difícil e onerosa deixa de estar tanto em 

evidência, há um mundo a se dividir, há sentidos sendo compartilhados, no modo 

mais prosaico e cotidiano. 

Já neste trecho, em correspondência com Lou Andreas-Salomé, Rilke 

(1994) escreve: 
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“Compreende pois com que impaciência esperei a tarde de ontem? Teria podido, 

sem dúvida, dizer-lhe tudo isto então: é tão fácil, em redor de uma chávena de chá, desfiar 

algumas belas frases, impregnadas de calorosa admiração. Não era essa a minha intenção. 

Nessa primeira hora estivera e assim devia estar de novo – nesse momento em que o 

reconhecimento do meu coração por tal consagração transbordou. 

Sempre pensei que se um ser humano deve a outro uma qualquer dádiva muito 

preciosa, um tal agradecimento deve permanecer em segredo entre eles.” (Andreas-

Salomé, Rilke, 1994, p.80) 

 

Encantado e agradecido, Rilke compartilha com Lou uma nova abertura de 

sentido. Haviam acabado de se conhecer, e esta nova amizade se desdobraria 

através de uma vida inteira, sendo motivo de felicidade e angústia. Havia um amor 

que os uniu, por eles mesmos reconhecido como de esposos e de irmãos. O que 

transparece nas correspondências é o deixar-se dividir com o outro tudo o que diz 

respeito ao ser. Tudo o que os tocou e abriu-se em sentidos e criações artísticas foi 

compartilhado, ora de modo apaziguado, ora de modo angustiado. Ora 

aprisionando, ora libertando. 

O ser em jogo reaparece. 

E por o dasein poder ser de tal forma tomado pelo que diz seu ser, por ele 

não ser apenas um já sido e sim aquele que está sempre em jogo, tendo que 

apropriar-se de si-mesmo, ele pode não suportar-se neste peso. Neste ter que ser e 

dar conta de ser, o dasein pode escapar dele mesmo, evadindo-se de sua questão 

primordial. Na cotidianidade, pode ser que o dasein não se aproprie de seu próprio 

ser, no sentido de estar mais próximo, mais íntimo de si. “Pode ser que o quem do 

dasein cotidiano justamente não seja sempre eu mesmo” (Heidegger, 2006, p.171). 

Do ponto de vista ôntico a afirmação de que eu sou este eu, pode ser confirmada 

como uma indicação formal, mas no caráter existencial ontológico o eu afirmado na 

cotidianidade pode estar distante do eu mais próprio, mais distante do si-mesmo.  
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No existir cotidiano sendo-com-os-outros o dasein habitualmente não se 

mostra em seu modo mais singular, próprio. Ele e os outros vivenciam significados 

criados pela cultura, ocupam-se de seu trabalho, de obedecer às leis, de dar 

andamento à vida, cozinhando, dirigindo, passeando. Nestes modos de ser, muitas 

vezes, aquilo que seria mais verdadeiro e mais condizente com o ser do dasein não 

se apresenta, não se coloca em questão. Este existir compartilhado com o outro 

acaba por não diferenciar um do outro e assim por ocultar sentidos próprios. Vive-se 

no compartilhamento do mundo já interpretado. 

Como já dissemos, há aqui um manejo do dasein, um “arranjo” para que ele 

não tenha que carregar o tempo todo o ônus de ser, de jogar o jogo do existir. Desta 

forma ele se apresenta. Não estamos dizendo que aí não estejam presentes os 

sentidos. Eles estão presentes, mas em grande parte das vezes de forma oculta. À 

medida que podemos compreender e desvelá-los, aproximamo-nos de nós mesmos. 

Rilke nos dá um exemplo desse dilema de deixar-se ir ao encontro daquilo 

que se revela como mais verdadeiro: 

 

“(...) ainda tenho de me manter impassível, até que a segunda parte de meu livro 

sobre Rodin esteja escrita.Neste caso não deve estar em jogo, por enquanto, certas 

modificações do ponto de vista; elas destruiriam muito do que era de ordenamento simples, 

não sendo, contudo, suficientemente familiares para deixar surgir um novo nexo de idéias, 

ao mesmo tempo claro e, no sentido mais profundo, correto.” (Rilke, 2006, p.28) 

 

O poeta nos coloca diante de uma verdade que lhe aparece. Mas quanta 

dificuldade em enfrentá-la! Seria necessário destruir certo ordenamento já existente. 

Sair de perto do desconhecido e aproximar-se do novo, do não sabido. Quanto 

custo este caminhar traz ao ser! 

Assim, estamos diante do movimento de ser. Estamos adentrando os 

meandros do existir da existência. Provocados pelas experiências de Rilke, suas 
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dúvidas, seus arrebatamentos, suas criações aproximamo-nos da vida em seu 

acontecer. Estamos diante da abertura que é o dasein. Mas o que caracteriza tal 

abertura? 

 

 

• As aberturas do Dasein 
 

A abertura de ser-no-mundo é possibilitada por estruturas existenciais que 

caracterizam o dasein. Segundo Dias (1984), 

 

“Os modos de ser que possibilitam o agir são aqueles 
que perfazem a estrutura do estar-com e do estar-em, segundo 
nível fundamental da estrutura ontológico-existenciária do estar-aí 
(dasein): o ‘compreender’ (Verstehen), o ‘encontrar-se’ 
(Befindlichkeit) e o ‘sujeitar-se’ (Verfallen).” (p. 155) 

 

Vamos nos ater mais calmamente em cada um destes três níveis da 

estrutura ontológica do dasein. 

 Em um primeiro momento podemos afirmar que sendo no mundo o dasein 

já se abre como compreensão. O abrir-se existencialmente, de alguma maneira, já é 

compreender. Mas, aqui, não estamos falando de um compreender caracterizado 

por uma forma de conhecimento da ordem da consciência. É um compreender onde 

o dasein se projeta, onde de algum modo ele já se sabe e se entende dentro de 

uma possibilidade existencial. Este compreender é sempre afetivo. Isto quer dizer 

que o compreender implica-se com o encontrar-se: o modo como o dasein está 

sendo no mundo, como ele se encontra, envolve o afeto que abre sua compreensão 

de mundo. 
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Na compreensão o dasein projeta possibilidades daquilo que vem ao 

encontro. Tais possibilidades podem ocorrer de modo mais apropriado ou podem 

ser conformadas ao que já está dito, estabelecido na trama do mundo. Ou seja, 

dentro da compreensão em que o ser se encontra, ele pode viver de modo mais 

restrito, submetido a uma compreensão outra, ou pode lançar-se na abertura, 

projetando-se em direção ao sentido que lhe diz respeito mais singularmente. Neste 

segundo modo, o dasein “(...) ilumina mundos que são o espaço mesmo, aberto, do 

projetar-se; senda iluminada na qual o mundo se configura e pode aparecer como o 

lugar em que o estar-aí (dasein) habita” (Dias, 1984, p. 158). 

 Citando um trecho de uma carta de Rilke para o jovem poeta, ousaremos 

aqui, falar sobre a sábia não-compreensão da criança. Não seria este o modo de 

compreender existencial? 

 

“Se depois de um dia a gente descobre que suas ocupações (dos adultos) são 

mesquinhas e suas profissões petrificadas, sem ligação alguma com a vida, por que não 

voltar a olhá-los outra vez como uma criança olha para uma coisa estranha, do âmago de 

seu próprio mundo, dos longes de sua própria solidão, que é, por si só, trabalho, dignidade 

e profissão? Por que querer trocar a sábia não-compreensão de uma criança pela defensiva 

e pelo desprezo – uma vez que a não-compreensão significa solidão, ao passo que 

defensiva e desprezo equivalem à participação nas próprias coisas cujo afastamento se 

deseja?” (Rilke, 2001a, p.52) 

 

Em um trecho anterior da carta, Rilke descreve a imagem da criança diante 

do adulto. Seu estar consigo mesma (e com o mundo), perplexa ao não entender o 

ir e vir de pessoas tão ocupadas, ligadas às grandes coisas importantes. Mas não 

será o adulto que está perdido, absorto em ocupações e modos de viver que não o 

coloca diante da vida ela mesma, diante do que lhe incomoda, do que lhe toca 

verdadeiramente? Não seria este compreender do adulto, na imagem de Rilke, um 

compreender impróprio, sujeitado à compreensão pública de mundo? 
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Seria possível dizermos que esta sábia não-compreensão diz daquele saber 

que não da ordem do conhecimento? De um saber-se aberto diante das coisas do 

mundo? A criança que, consigo mesma, diante de sua solidão, busca o mundo, de 

algum modo já o sabe, ela descobre o mundo a cada momento em que nele vive. 

Ela habita um mundo que diz respeito ao seu ser e com ele se relaciona. Podemos 

entender que ela encontra-se diante do fenômeno como ele se lhe mostra, do modo 

como ele vem ao seu encontro. E isto ela sabe. No acontecer da existência, os 

sentidos se abrem. A profundidade de Rilke ao nos colocar diante da solidão está 

justamente no fato de que tal solidão nos abre para nós mesmos. Ela nos obriga a 

ouvir as questões, a espantar-nos e admirarmo-nos diante daquilo que de algum 

modo já compreendemos. O que está em jogo aqui é o poder ser, o compreender 

que projeta este poder ser.  

 

“Mas o solitário é como uma coisa submetida às profundas leis. Ao sair para a 

manhã que aponta, ao olhar para a noite cheia de eventos, se chega a sentir tudo o que aí 

acontece, todos os encargos desprender-se-ão dele como de um morto, embora se 

encontre no meio vibrante da vida.” (Rilke, 2001a, p.53) 

 

A compreensão já se deu. Rilke chama o jovem Kappus para um encontro 

com suas próprias possibilidades. Ao aconselhá-lo ir ao encontro das coisas do 

mundo, mesmo em sua solidão, ele o coloca diante do lançar-se para o poder ser. 

Mas este chamado de Rilke busca um sentido próprio. É um modo de compreender 

que coloca o ser diante dele mesmo como um projetar-se a-fim-de-si-mesmo-

próprio. Falaremos mais adiante sobre este tema. 

O que acontece em nossa existência é um movimento de compreender que 

caminha na propriedade e impropriedade. Há um projetar-se que se conforma à 

interpretação pública de mundo, que faz com que o dasein compartilhe mundo, viva 

em sua cotidianidade. Mas isso não quer dizer que ele desligue-se de seu ser e 

limite-se a isso simplesmente. O dasein pode, em muitos momentos, estar entregue 
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a um compreender próprio, aberto a sua possibilidade mais genuína. Como coloca 

Dias (1984), 

 

“No entanto, não há compreender puramente próprio ou 
impróprio. Modalizar o compreender na im-propriedade não 
significa que o estar-aí (dasein) se desligue de si mesmo e se 
limite a compreender o mundo. Mas que, projetando suas 
possibilidades, ele as conforma à interpretação de seu mundo. 
Por outro lado, não há compreender puramente próprio, porque o 
estar-aí (dasein) é essencialmente estar-no-mundo, sujeitado ao 
público.” (p. 164) 

 

Neste movimento de ser, como já dissemos anteriormente o compreender 

nunca é algo isolado. Ele envolve sempre afeto, é um saber envolvido. Assim 

podemos dizer que o compreender está ligado ao encontrar-se na medida em que 

este existencial, onticamente é vivido como os sentimentos, como a disposição de 

ânimo. O encontrar-se é o modo como estamos afinados em certo humor. Segundo 

Almeida (1995) 

 

“E como é cada homem que em um dado momento está 
de um jeito ou de outro, sempre este como alguém está perpassa 
integralmente seu modo de ser. Sempre o ser-aí (dasein) se dá 
no mundo afetivamente, o que encobertamente lhe abre que é ele 
mesmo que está sendo-no-mundo, ou seja, ser é algo de sua 
responsabilidade, enquanto entregue a ele.” (p.10) 

 

Este como nos termos da afetividade indica, de alguma maneira, aquilo de 

que o dasein se afasta ou se aproxima. Seu estado de humor sendo-no-mundo 

revela o fenômeno vivido. O homem em suas relações humanas, ao lidar com as 

coisas, em suas obrigações cotidianas é sempre transpassado por tal afetividade. O 
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modo como ele está afinado neste humor media o modo como se dará cada relação 

a cada momento. 

Em uma carta à Clara, sua esposa, Rilke abre-se para um devaneio, 

 

“(...) nunca a urze me tocou tanto, a ponto de comover-me, como recentemente, ao 

achar estes três ramos em sua amável carta. Desde então eles se encontram em meu Livro 

de Imagens, penetrando-o com seu cheiro forte e sóbrio, que no fundo nada mais é do que 

o perfume da terra no outono. Mas como é magnífico este perfume. Nunca, me parece, a 

terra deixou-se inspirar tanto num só cheiro, a terra madura; em um cheiro que não é menor 

do que o cheiro do mar, amargo onde faz fronteira com o paladar, e mais doce que o mel 

onde achamos que deveria esbarrar nos primeiros sons.” (Rilke, 2006, p. 30) 

 

Tocado irremediavelmente pelos ramos da urze, o poeta viaja em seu 

perfume, sentindo a inspiração da terra, onde surgem os sentidos: no paladar, no 

ouvir os sons, na mistura do amargo e do doce. Sua afinação permitiu essas 

revelações surgidas em imagens. Ele continua a carta adentrando no formato da 

planta, tecendo uma descrição que o coloca em relação íntima com as cores, 

formas e lugares que lhe vem ao encontro nesta abertura. O modo como se 

encontrava proporcionou novas imagens, novos modos de se perceber. Como 

podemos conferir neste trecho mais adiante da mesma carta: 

 

“– Ah, há dias admiro o esplendor destes três pequenos fragmentos e envergonho-

me bastante de não ter sido feliz quando podia passear no meio de tudo isto, de tal 

abundância. Vivemos tão mal porque chegamos sempre inacabados ao presente, 

incapazes e dispersos em tudo. Não consigo recordar nenhum momento da minha vida sem 

tais censuras e outras maiores.” (Rilke, 2006, p. 31) 
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Em suas reflexões percebe seus movimentos de existir. Com estas 

palavras, encontra-se mergulhado em nostalgia, diante daquilo que não pôde viver 

em sua completude. Percebe o ser vivendo as ocupações diárias, disperso nos 

afazeres e não dando conta de si. As censuras que nos tomam, as obrigações do 

mundo compartilhado e interpretado publicamente, muitas vezes nos distanciam 

deste contato íntimo com o ser, com a abertura de imagens, sons e sentidos que 

estão à nossa volta. Freqüentemente, estamos ocupados demais para cuidar de ser. 

Nesta abertura que se desperta diante dos ramos da urze, podemos notar 

mudanças de tom ao longo da carta. Iniciada como reverência à natureza, à vida 

que se apresenta, e por, justamente, encontrar-se verdadeiramente com o que se 

mostra, o poeta entende que muitas vezes não pôde perceber, não pôde viver da 

maneira como desejava. Termina assim sua carta: 

 

“Isto me entristece. Traz à tona lembranças sem consolo, não se sabe por quê: 

como se a música do verão urbano se acabasse em uma dissonância, como uma rebelião 

de todas as notas; talvez apenas por termos contemplado tudo isto tão no fundo de nós 

mesmos e interpretado, e vinculado a nós, sem o termos nunca feito. 

É só... para o domingo...” (Rilke, 2006, p. 31 e 32) 

 

Por quais caminhou penetrou o poeta? Sentiu-se triste por ter vivido tudo 

tão a fundo ou percebeu que não era dentro dele que estavam as vivências? 

Compreendeu que o verão, a terra, o outono, a urze estão aí, no mundo e que 

nossa relação com este mundo é justamente o estar-aí? Não seria no acontecer, no 

estar junto que a contemplação se dá?  

Através destas palavras de Rilke entendemos que o encontrar-se diz do ser 

em seu modo da relação mesma com o mundo, com as coisas, com os outros. E 

consigo mesmo. Nestas três páginas de pensamentos seu estado de alma vai 

modulando-se conforme percorre os sentidos que ora se mostram, ora se ocultam. 
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O poeta se comove, se admira, se entristece. Em suas palavras brotam os modos 

como se encontra.  

De acordo com Dias (1984), como um modo de ser ontológico, o encontrar-

se está sempre imbricado ao compreender e juntamente ao sujeitar-se, perfazem o 

estar-no-mundo do dasein. Ou seja, nestes três níveis estruturais ontológicos 

podemos nos aproximar dos modos como se dá o existir do homem lançado no 

mundo, em sua própria existência. 

Assim, seguindo o pensamento de Heidegger, por sujeição entendemos 

“uma organização dos modos de ser que traça a forma como, cotidianamente, o 

homem compreende e se envolve, já no mundo, lançado no seu existir” (Dias, 1984, 

p.177). Trata-se do homem absorvido no mundo do qual se ocupa, transpassado 

pela cotidianidade, decaído na identidade pública. Ou seja, sendo o ser-no-mundo 

lançado em sua facticidade, o dasein já se encontra neste mundo povoado de 

coisas, de significados que são compartilhados na cultura. O dasein está sujeitado a 

aprender o sentido, a significação dos usos das coisas do mundo, dos modos de se 

relacionar, de trabalhar, de viver. 

Sem ser uma conotação pejorativa, é desta forma que o dasein partilha o 

mundo, mantendo-se regular e cotidianamente no modo de ser do impessoal: “(...) 

funda-se o modo cotidiano de ser-si mesmo, cuja explicação torna visível o que se 

poderia chamar de ‘sujeito’ da cotidianidade, a saber, o impessoal” (Heidegger, 

2006, p.169). Portanto, a compreensão que o homem desenvolve de si mesmo e do 

mundo encontra-se contida na compreensão pública de mundo. É onde ele vive e 

encontra-se em seu ser. Mas neste modo de ser o dasein se envolve no impessoal 

e distancia-se de seu modo de ser mais próprio. No mundo público, muitas vezes, o 

ser não aparece como questão, pois esta fica sem sujeito, ela está no impessoal. 

Eis um momento em que Rilke mostra para seu jovem amigo o quanto 

estamos dispersos no cotidiano: 
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“(...) Utilize, para se exprimir, as coisas de seu ambiente, as imagens de seus 

sonhos e os objetos de suas lembranças. Se a própria existência cotidiana lhe parecer 

pobre, não a acuse. Acuse a si mesmo, diga consigo que não é bastante poeta para extrair 

as suas riquezas. Para o criador, com efeito, não há pobreza nem lugar mesquinho e 

indiferente.” (Rilke, 2001a, p.27) 

 

O mundo não aparece em sua riqueza. Os sentidos mais verdadeiros, que 

seriam potencialmente criadores, transformadores perdem-se com nosso próprio 

perder-se no cotidiano. Não é o mundo que se perde, mas sim o homem que não se 

dá conta do próprio ser. Como sermos poetas de nossas vidas? 

Decaído na existência cotidiana, o dasein ocupa-se do mundo, mas não dos 

sentidos mais próprios. A criação não se dá. Rilke chama a atenção do jovem 

escritor justamente para a vivência mais aproximada de si-mesmo, para o encontrar-

se na riqueza do mundo, junto com o mundo. Para o acontecimento este encontro, 

pode ser necessário que o homem se recolha deste modo de ser decaído, sujeitado 

à compreensão de todos. A autoria da existência própria precisa libertar-se da 

autoria de todos, ou melhor, do impessoal. 

Mas a vida se impõe em sua cotidianidade. Os sentidos públicos permitem 

que o dasein sinta-se familiarizado com o mundo. E assim, deixam que certa leveza 

desperte, retirando o peso de ser no decair da existência. 

Há três modos estruturais que caracterizam o modo do sujeitar-se: a falação 

(das Gerede), a avidez de novidades (die Neugier) e a ambigüidade (die 

Zweideutgkeit). A falação indica que o dasein já encontra o mundo dito, interpretado. 

Isto ocorre através da linguagem. É ela que se apodera da compreensão indicando-

lhe caminhos. Neste sentido o mundo se abre para a compreensão mediana.  

Segundo Dias (1984),  
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“A compreensão deixa-se compor e toma o contorno que 
o falado traça. Desatenta, não enraizada no ‘sobre o que se fala’, 
levita sobre uma crescente falta de base. Até o dizer tornar-se 
pura e simplesmente dizer, e todos – isto é, Alguém (Impessoal) – 
se enredarem, julgando se entenderem, no estar falando.” (p.180) 

 

Este falado ganha suas proporções e toma o lugar do conhecido, de 

autoridade. E no modo do impessoal não há interrogações. O que se fala é o que 

sempre se falou e, assim, imperceptivelmente, a compreensão se modela de modo 

que todos (o impessoal) possam se entender. É uma só compreensão para todos. A 

compreensão genuína, de cada dasein não encontra espaço, o que chega antes é o 

mundo já dito. 

 

“(...) Depois procure, como se fosse o primeiro homem, dizer o que vê, vive, ama e 

perde. Não escreva poesias de amor. Evite de início as formas usuais e demasiado 

comuns: são essas as mais difíceis, pois precisa-se de uma força grande e amadurecida 

para se produzir algo de pessoal num domínio em que sobram tradições boas, algumas 

brilhantes. Eis por que deve fugir dos motivos gerais para aqueles que a sua própria 

existência cotidiana lhe oferece (...)” (Rilke, 2001a, p.27) 

 

Rilke já compreendeu que há o já dito, que estamos mergulhados na 

existência cotidiana, de modo a quase não podermos nos desvencilhar daquilo que 

o outro falou. Não nos encontramos com o mundo para criarmos, para 

aproximarmo-nos dele, e ouvir o que chama. Estamos no mundo e vemos, vivemos, 

amamos e perdemos o que nos indicam. É preciso estar atento, aguardar... O 

mundo está tramado naquilo que se fala, e nós enredados nesta trama. 

Ainda, nesta trama do mundo, vivemos o modo da avidez de novidades, 

algo que se refere, sobretudo ao ‘ver’. No sentido ontológico dizemos que é um ver 

expresso pela tendência do dasein de captar, perceptivelmente, o mundo. Segundo 
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Dias (1984), “o ‘ver’ que se dá na senda do compreender envolvido que projeta e se 

articula na interpretação” (p. 183).  

Entendemos que o dasein é sempre um desdobramento de projetos, um 

lançar-se em busca de si-mesmo. No cotidiano, vivendo no modo da impropriedade, 

da sujeição, estes projetos modulam-se e realizam-se no modo do impessoal. 

Portanto, há aqui um lançar-se avidamente em busca de novidades, saltando-se por 

cima dos sentidos. Não há aprofundamento. Busca-se o novo sem se demorar nele, 

sem o conhecê-lo realmente e assim, parte para a próxima novidade. Desta 

maneira, sem se demorar no que surge e dissipando-se em sempre novas 

possibilidades, o dasein cotidiano constantemente se desenraiza. Vamos às 

palavras de Rilke: 

 

“(...) Realmente brincam com tudo, os homens! Abusam às cegas do que nunca foi 

contemplado, nunca experimentado; divertem-se com um conglomerado desmedido, 

desatinado. Não é possível que um tempo no qual estas reivindicações de beleza são 

satisfeitas admire Cézanne e compreenda algo de sua dedicação e de sua glória oculta. Os 

marchands fazem alvoroço, isto é tudo; e aqueles que têm necessidade de ligar-se a tais 

obras podem ser contados nos dedos das duas mãos, estando, além disso, afastados e 

calados.” (Rilke, 2006, p.67 e 68) 

 

A este modo saltitante, Rilke coloca o verbo brincar. Arrisco-me a dizer que 

não é o mesmo brincar em que a criança descobre o mundo, mas um brincar que 

não se leva a sério, pois não se detém na brincadeira: pula e salta de um lado para 

o outro sem entender a beleza do próprio gesto. A experiência das coisas vividas 

pode ser muito engrandecedora, mas o homem em sua cotidianidade não se 

demora o suficiente nelas, podendo deixar sua vida muito empobrecida. 

Assim, finalmente chegamos ao terceiro modo característico da sujeição 

chamado de ambigüidade, onde se entende 
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“(...) que tudo é acessível e já se sabe do que se trata 
em qualquer caso ou assunto. Nessa uniforme ‘medianidade’ não 
se pode mais decidir o que é efetivamente compreendido e o que 
é meramente repetido e tornado verdade pela força impositora do 
clichê.” (Dias, 1984, p.187) 

 

As coisas aparecem como genuinamente compreendidas e acessíveis ao 

entendimento. O inesperado é recebido como um já suspeitado. Com isso entende-

se que o campo de possibilidades fica restrito a uma possibilidade linear, no campo 

do que já se sabe. Não há espaço para a dúvida e o questionamento.  

 

“Debato-me com imensas interrogações nestes dias, como sempre acontece nos 

momentos de grande mudança. Estou nos primeiros alvores de uma nova época. (...) Saí 

do jardim em que caminhei muito tempo, até a saciedade...” (Andreas-Salomé; Rilke, 1994, 

p. 93) 

 

Mais uma vez o poeta nos convida a sair deste modo cotidiano, onde nos 

embrenhamos em nosso próprio ser. Não há certezas, há sim, uma entrega, onde 

ele se debate com suas dúvidas, com a sua busca por si próprio. O caminho 

conhecido precisa alterar sua rota, deixando a linearidade de lado, no 

enfrentamento do desconhecido. 

Assim, com tais modos de ser da sujeição, descritos acima podemos 

entender o dasein existindo numa “peculiar falta de base e no não-ser-ele-mesmo 

da cotidianidade imprópria” (Dias, 1984, p.191). E neste modo de existir decaído, a 

própria sujeição permanece oculta para cada dasein, impedindo que se projete em 

suas próprias possibilidades. Ele vive “inescapavelmente na impropriedade” (Dias, 

1984, p.201). 
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No próximo capítulo buscaremos nos aproximar de uma compreensão do 

dasein lançado na busca de ser-si-mesmo-próprio. Continuaremos percorrendo os 

caminhos do poeta...  
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Capítulo 2: 

 

“O ser-si-mesmo-próprio: a busca de um poeta” 

 

 

 

I – A Angústia e a Cura: cuidando de ser  

 

“(...) é precisamente nas coisas mais profundas e 
importantes que estamos indizivelmente sós.” 

Rilke8 
 

 

  A exegese do ser-no-mundo nos mostrou que o dasein é originariamente 

compreensão, projetando-se em possibilidades de ser na busca de si-mesmo. Neste 

modo, está sempre afinado em um humor, ou seja, encontra-se sempre em um ou 

outro estado afetivo. O compreender afinado em certa disposição é o modo em que 

o dasein está vivendo, sendo-no-mundo na cotidianidade. E, como vimos, a 

cotidianidade já foi capturada por formas públicas de interpretação: o ser aparece 

como sujeitado a tal interpretação pública. Há um movimento de esquiva da 

problematicidade do existir. “Cotidianamente o estar-aí (dasein) existe ‘perdido de si’. 

A sujeição é esse modo de ser cotidiano da estrutura mesma do estar-no-mundo. O 

homem vive inescapavelmente na impropriedade.” (Dias, 1984, p.201).  

                                                            
8 Rilke, R. M. Cartas a um jovem poeta, p.31 
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Mas como entendemos o perder-se de si? Quem é o si-mesmo que vive na 

impropriedade? Se o dasein é um movimento de projetar-se em busca de si, como 

podemos compreender o si que vive na interpretação pública, impessoal? 

O que encontramos primeiramente é a condição do dasein de estar lançado. 

O dasein abre-se originariamente na condição de estar lançado para as suas 

possibilidades mesmas, compreendendo-se e projetando-se nelas. É na 

impessoalidade, no mundo público interpretado que ele habita na familiaridade de 

ser podendo se lançar em busca de si. O que está em jogo aí é o seu poder-ser mais 

próprio. Mas, “onde se manifesta para o estar-aí (dasein), seu estar lançado e a 

possibilidade de aproximar-se, em envolvimento, de si mesmo?” (Dias, 1984, p.201) 

Diremos que, originariamente, o que o dasein habita é, justamente, o 

inóspito e, nessa inospitabilidade encontra-se entregue a si. 

Não, não é a familiaridade que o dasein encontra no primeiro momento!   

Poderemos entrar em contato com tal idéia através das palavras de Rilke: 

 

“Quem, se eu gritasse, entre as legiões dos Anjos 

me ouviria? E mesmo que um deles me tomasse 

inesperadamente em seu coração, aniquilar-me-ia 

sua existência demasiado forte. Pois que é o Belo 

senão o grau do Terrível que ainda suportamos 

e que admiramos porque, impassível, desdenha 

destruir-nos? Todo Anjo é terrível. 

E eu me contenho, pois, e reprimo o apelo 

do meu soluço obscuro. Ai, quem nos poderia 

valer? Nem os Anjos, nem homens 

e o intuitivo animal logo adverte 

que para nós não há amparo 

neste mundo definido. Resta-nos, quem sabe, 

a árvore de alguma colina, que podemos rever 
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cada dia; resta-nos a rua de ontem 

e o apego cotidiano de algum hábito 

que se afeiçoou a nós e permaneceu. 

E a noite, a noite, quando o vento pleno dos espaços 

do mundo desgasta-nos a face – a quem se furtaria ela, 

a desejada, ternamente enganosa, sobressalto para o 

coração solitário? Será mais leve para os que se amam? 

Ai, apenas ocultam eles, um ao outro, seu destino. 

Não o sabias? Arroja o vácuo aprisionado em teus braços 

para os espaços que respiramos – talvez os pássaros 

sentirão o ar mais dilatado, num vôo mais comovido.” 

(Rilke, 2001b, p.17 e 19) 

 

Nestas imagens, encontramos o poeta entregue a si. Não há o familiar, o 

seguro, o conhecido e interpretado. Onde está o amparo? Onde está o habitar do 

homem vivendo com os outros, com as coisas, no mundo? 

Ele nos apresenta ao que chama de Terrível. A possibilidade de destruição, 

de não ser mais. Tomado por tal estranhamento ainda reprime seu soluço obscuro. 

Aproxima-se do estar só, consigo mesmo. Diante desta fala do poeta podem surgir 

sentimentos que nos deixam desconfortáveis e incitados por aquilo que não é 

sabido. Tudo o que temos de familiar, como uma árvore, uma rua e os velhos 

hábitos apenas sobram como uma tentativa de nos apegarmos e sentir-nos 

amparados. Nem para os que se amam há solução! O mundo conhecido, os outros e 

os modos habituais de vivermos apenas ocultam este encontro. O estar-no-mundo 

cotidiano se desfaz de seus sentidos. Algo que estava encoberto por esta vida 

familiar se desvela. O que há é o nosso encontro com nós mesmos, com a nossa 

própria existência. 

Estamos falando da angústia. É na angústia que se “abre esse fenômeno 

primordial, encoberto na cotidianidade publica, de o homem habitar originariamente 

o inóspito e de, nele, estar entregue a si mesmo” (Dias, 1984, p.202). A familiaridade 

cotidiana se desfaz e os sentidos tão habituais, confortáveis ficam como que 

despedaçados. O homem está arrancado de seu modo sujeitado de viver no mundo. 
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Ao lermos o poema de Rilke deparamo-nos com tal sentimento. Resta-lhe a 

solidão, o si-mesmo. De acordo com Heidegger (2006), “o não sentir-se em casa 

deve ser compreendido, existencial e ontologicamente, como o fenômeno mais 

originário” (p.256). A angústia inaugura tal fenômeno.  

Conforme já dissemos, o modo sujeitado do dasein o distancia de seu ser 

mais próprio: o dasein encontra-se longe dele mesmo. Ele está privado de uma 

abertura tal que o possibilite encontrar-se consigo mesmo. “É justamente daquilo 

que foge que a presença (dasein) corre ‘atrás’. Somente na medida em que, através 

de sua abertura constitutiva, a presença (dasein) se coloca essencialmente diante 

de si mesma é que ela pode fugir de si mesma” (Heidegger, 2006, p.251).  

Assim, o que Heidegger nos coloca é que a sujeição é o próprio movimento 

de fuga do estar lançado no mundo. Ela demonstra o caráter de “ameaça” que o 

mundo pode apresentar, ou melhor, que o estar lançado no mundo apresenta. O 

desvio na queda, na sujeição funda-se na própria angústia. “Aquilo com que a 

angústia se angustia é o próprio ser-no-mundo como tal” (Heidegger, 2006, p.252). 

Esta afirmação nos aponta para o amedontrador. Pois, demonstra que o 

homem ao colocar-se diante de sua própria existência não encontra aí nada que o 

garanta como tal. Surge diante dele um ter que dar conta de si mesmo, que não é 

pronto, posto que é abertura de possibilidades. 

 

“Ao meio-dia, quando abandonei esses passeios e vi o triste aspecto das pálidas 

flores, invadiu-me a dolorosa angústia da solidão (...)” (Andreas-Salomé; Rilke, 1994, p.82) 

 

Vivendo distraídos de si próprios não nos damos conta de que fugimos. Em 

nosso caminhar cotidiano distraímos nosso olhar, nosso sentimento, nossa vontade 

e deixamos que o mundo público decida por nossas aberturas de ser. E assim 

vamos seguindo. Não há muito que temer. Vivemos na pacata segurança de estar 

em casa, acolhidos no si mesmo impessoal. 



 

38 

 

E, distraidamente, podemos nos deparar com a angústia. 

Como um fenômeno original, sob o ponto de vista ontológico-existencial, a 

angústia é a disposição que coloca o dasein diante da ameaça do nada. Pois, o com 

quê da angústia é indefinido. Ela paralisa a familiaridade do mundo, deixando as 

coisas como que soltas, esvaziadas de sentido. Não se sabe como agir e o que 

fazer. “A falação, a avidez de novidades e a ambigüidade perdem o seu poder, 

desarticuladas da ‘medianidade’ cuja familiaridade permitia que elas recortassem e 

constituíssem mundos” (Dias, 1984, p.203). 

O que acontece é uma quebra de sentidos do estar-no-mundo. O que 

geralmente compreendemos não se controla mais pela falação. Nossos modos 

ônticos de vivermos na impropriedade cotidiana tornam-se desconexos, descabidos. 

O que se revela é um vazio no mundo. Num primeiro momento podemos dizer que a 

angústia não sabe com o que se angustia. Nesta diluição de sentidos, o dasein fica 

sem palavras. A angústia revela, então, o dasein para ele mesmo. 

 

“(...) Talvez todo horror, em última análise, não passe de um desamparo que 

implora o nosso auxílio.” (Rilke, 2001a, p.70 – carta na íntegra em Anexo) 

 

O desamparo pede ao ser que ele se volte para si mesmo. É esta tal 

abertura privilegiada. Ao perder-se do sentido do mundo, o homem encontra-se com 

o indeterminado, com algo que ele não conhece. Não há um o quê para o qual olha. 

E diante disso, olha para si. Então dizemos que a “angústia se angustia pelo próprio 

ser-no-mundo” (Heidegger, 2006, p.254). Diante do desamparo do mundo, com a 

retirada da compreensão já interpretada e significada há um remeter-se para a 

própria precariedade do poder ser-no-mundo. Segundo Heidegger,  

 

“A angústia singulariza a presença (dasein) em seu 
próprio ser-no-mundo que, em compreendendo, se projeta 
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essencialmente para possibilidades. Naquilo por que se angustia, 
a angústia abre a presença (dasein) como ser-possível e, na 
verdade, como aquilo que, somente a partir de si mesmo, pode 
singularizar-se na singularidade.” (Heidegger, 2006, p.254) 

 

   A partir de tal afirmação podemos compreender a grandeza da 

abertura possibilitada pela angústia. Ela retira o dasein da sujeição e o singulariza 

no seu poder ser.  O homem que vive a angústia diferencia-se do mundo público e 

se vê em sua especificidade. Revela-se para ele seu poder ser mais próprio, “o ser-

livre para a liberdade de escolher e acolher a si mesmo” (Heidegger, 2006, p.254). 

Através de um trecho de uma carta de Rilke para o jovem Kappus, 

poderemos perceber um modo de acolher a dor e o sofrimento diante das próprias 

possibilidades: 

 

“(...) Mesmo que se engane, o desenvolvimento natural de sua vida interior há de 

conduzi-lo devagar, e, com o tempo, a outra compreensão. Deixe a seus julgamentos sua 

própria e silenciosa evolução sem a perturbar; como qualquer progresso, ela deve vir do 

âmago do seu ser e não pode ser reprimida ou acelerada por coisa alguma. Tudo está em 

levar a termo e, depois, dar à luz. Deixar amadurecer inteiramente, no âmago de si, nas 

trevas do indizível e do inconsciente, do inacessível ao seu próprio intelecto, cada 

impressão e cada germe de sentimento, e aguardar com profunda humildade e paciência a 

hora do parto de uma nova claridade: só isso é viver artisticamente na compreensão e na 

criação.” (Rilke, 2001a, p.37) 

 

Estamos diante de um convite para a entrega à dor, àquilo que não se tem 

como colocar em palavras. Paciente e confiantemente Rilke demora-se em sua 

angústia. Ela o liberta para o ser criador. No estranhamento ele se desenlaça do 

comum e surge para uma compreensão outra. E com que firmeza o poeta faz esta 

afirmação! Há aí tal entrega que chegamos a sentir as trevas e reconhecer a 

claridade que surge no meio da escuridão. É o dasein cuidando de existir, gestando-
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se em suas possibilidades. Na singularização encontramos o ser livre para escolher 

e cuidar de si. 

A dor vivida desvela a possibilidade da cura (Sorge). Ao habitar a 

inospitabilidade do ser lançado no mundo, abre-se para o dasein a possibilidade da 

propriedade e da impropriedade. A angústia desvela a existência ela mesma, 

mostrando o homem vivendo no mundo em sua liberdade de ser para. 

Ontologicamente, compreendemos então que o dasein antecede-se a si mesmo na 

medida em que ele é, sempre, o poder-ser. Segundo Heidegger (2006),  

 

“É no anteceder-a-si-mesma, enquanto ser para o poder-
ser, mais próprio, que subsiste a condição ontológico-existencial 
de possibilidade de ser livre para as possibilidades propriamente 
existenciárias. O poder-ser é aquilo em virtude de que a presença 
(dasein) é sempre tal como ela é faticamente.” (p.260) 

 

  Ao experenciar o nada, o esvaziamento de sentidos na angústia, o dasein 

viu-se possibilitado de perguntar pelo seu ser, pelos seus sentidos mais próprios. 

Esta abertura coloca o dasein diante da possibilidade de tomar a si suas escolhas e 

cuidar de suas possibilidades que não encontram mais seu sentido na 

impropriedade. A cura trata deste perceber. É o homem perguntando pelo sentido de 

sua vida, pelas escolhas realizadas e por realizar, pelos rumos do seu vir a ser. A 

cura é este cuidado. A percepção da própria existência no entendimento de sua 

totalidade. Ela implica o saber que já antecipou o dasein para ele mesmo. Tanto no 

sentido ôntico, quanto no ontológico o dasein cuida de ser. 

Portanto, cuidando da abertura que o dasein encontra diante de si na 

vivência da angústia, falaremos sobre as possibilidades de ser mais próprio. Da 

tomada de decisão a que o homem pode se propor quando encontra-se diante de 

sentidos que lhe dizem respeito e que chamam por serem cuidados. 
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II – O ser mais próprio como possibilidade 

 

“Não: uma torre se erguerá do fundo 
do coração e eu estarei à borda: 

onde não há mais nada, ainda acorda 
o indizível, a dor, de novo o mundo.” 

Rilke 
 
No movimento do existir entendemos o dasein como sendo sempre um a-

fim-de-quê. Nesta instância ele é aquele que, na propriedade configura-se como o a-

fim-de-si-mesmo próprio. Segundo Dias (1984) entendemos o ser resoluto como: 

 

“(...) o projetar-se suspenso em suas próprias possibilidades 
e não arrastado pelas exigências da compreensão pública, que 
detém a realidade do real e deixa no esquecimento o espaço 
aberto do jogo do possível” (p. 254) 

 

Saindo do esquecimento da sujeição, abre-se o projetar-se no jogo do 

possível. Há um encontro do dasein com a peculiaridade de seu poder-ser, que o 

singulariza e diferencia da compreensão pública. Desvela-se o que estava encoberto 

na vivência cotidiana. Ele coloca-se em um lugar onde o chamado do ser pode ser 

ouvido. 

 

“Muitas dessas transformações se verificam repentinamente e, como no homem 

colocado no cume da montanha, produzem-se então imaginações insólitas e estranhas 

sensações cujas proporções parecem insuportáveis. Mas é preciso vivermos também isso. 

Temos que aceitar a nossa existência em toda a plenitude possível; tudo, inclusive o 

inaudito, deve ficar possível dentro dela. No fundo, só essa coragem nos é exigida: a de 

sermos corajosos em face do estranho, do maravilhoso e do inexplicável que se nos pode 
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defrontar. Por se terem os homens revelado covardes nesse sentido, foi a vida prejudicada 

imensamente.” (Rilke, 2001a, p.68) 

 

Vivendo nossa existência cotidiana conseguimos desviar-nos dos sentidos 

mais próprios. E assim ‘vamos levando’. Acomodados em nosso ser. Os limites 

encontram-se delineados e podemos suportar os apelos do conhecido. Os caminhos 

já estão traçados, a vista os alcança, alguém nos indica as direções e, de algum 

modo, sabemos aonde chegaremos. 

Mas quando o homem não pode negar os chamados de sua existência, ele 

se volta para o outro lado. E neste lugar não há o conforto costumeiro. Nem 

indicações de quais caminhos seguir. É para este lugar que o poeta nos chama. Ele 

aponta a necessidade de uma coragem para nos disponibilizarmos na abertura do a-

fim-de-si-mesmo próprio. Surgimos diante do inaudito, do desconhecido. Tomados 

pela coragem podemos nos lançar para o mais peculiar poder-ser. Aquilo que parece 

insuportável pede por acolhimento, engrandecendo o existir. Ao nos despojarmos do 

medo alcançamos a possibilidade de abertura para os sentidos que nos dizem 

respeito. A vida se enriquece. 

Mas qual é o homem que é capaz de tamanha abertura? De que modo isto 

lhe aparece como possibilidade? 

 Encontramos no movimento do ir-a-si próprio a possibilidade do ser 

resoluto. Segundo Dias (1984), 

 

“Resoluto, o estar aí (dasein) decide-se antecipadamente 
por suas próprias possibilidades de estar no mundo e junto das 
coisas, antecipando aquela que lhe é mais peculiar: a de não mais 
estar aí, a possibilidade extrema da morte. Habitando nessa 
decisão resoluta não mais permite que seu poder-ser fique à 
mercê da configuração pública traçada pelo Alguém (Impessoal).” 
(p.257) 



 

43 

 

 

Como dissemos anteriormente, na angústia o dasein percebe-se diante do 

não poder mais ser. Nesta vivência extrema de encontrar-se com sua finitude, o 

dasein antecipa-se em sua existência e a compreende como possibilidade de poder-

ser. A visão da precariedade, do estar suspenso no nada desvela a existência. Fora 

dos sentidos compartilhados o dasein encontra-se com seu si-mesmo. E, como 

escreveu Rilke, necessitamos de coragem para abarcar o que isto representa! 

Diante da facticidade de ser o homem pode tornar-se resoluto. No sentido de 

acolher e compreender suas possibilidades. Retornando sobre si mesmo, ele 

encontra seu mais peculiar poder-ser. 

 

“Antecipar-se faz compreender ao estar-aí (dasein) que 
unicamente desde si mesmo há de tomar sobre si o ‘poder ser’ 
que é o seu mais peculiar. A morte não se limita a ‘pertencer’ 
indiferentemente ao estar-aí (dasein), mas o reivindica naquilo que 
tem de mais singular. (...) Esta singularização é um modo do abrir-
se do aí (da) para a existência. Torna patente que todo estar-junto 
das coisas de que se ocupa e todo estar-com fracassa quando se 
trata do mais peculiar ‘poder-ser’.” (Heidegger apud Dias, 1984, 
p.258) 

 

  Ao antecipar-se como possibilidade diante da impossibilidade, o dasein, 

justamente, se mantém no rastro de suas possibilidades. O ser se encontra errante 

diante do possível. As possibilidades mostram-se e mantêm-se como possíveis. 

Neste caminho o ser resoluto projeta-se compreendendo diante da facticidade. A 

resolução não é por isso ou aquilo, mas pela resolução ela mesma, na presença da 

indeterminação do existir, da facticidade de estar lançado no mundo. Quando Rilke 

nos chama para a existência em toda sua plenitude, inclusive para o inaudito, 

podemos entender que fala deste ir-a-si-mesmo, apresentado como as 

possibilidades do poder-ser. O dasein que toma a si sua existência e dela busca 

cuidar já se compreendeu diante da finitude e da facticidade. E erra, e caminha. É 
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inerente ao ser do homem perambular pelo aberto originário que o constitui. Nesta 

errância o homem se move: “é o espaço de mobilidade constante no qual a 

existência escolhe, se esquece e se engana sempre de novo” (Lima Filho, 2005, 

p.48 e 49). É o aproximar e afastar, o ir e vir do mistério, do obscuro e do conhecido, 

do confortável. O errar é o que possibilita ao dasein ser resoluto, pois sua errância 

se dá desde o impróprio, é daí que ele pode sair para desvelar seu ser mais próprio. 

 

“Estou aprendendo a ver. Não sei o que provoca isso, tudo penetra mais fundo em 

mim, e não pára no lugar em que costumava terminar antes. Tenho um interior que 

ignorava. Agora, tudo vai dar aí. E não sei o que aí acontece.” (Rilke, 2008, p.7) 

 

O dasein caminha por lugares desconhecidos e compreende que algo lhe 

acontece. As coisas de algum modo não se dão mais como anteriormente, mas 

ainda não se pode dizer. Arrancado do mundo público, ele se depara com algo que 

não sabe como cuidar: “palmilhando a inospitalidade de ser o próprio caminho no 

qual caminha” (Dias, 1984, p.265). O peso de ser se faz presente. 

É no caminhar às suas próprias possibilidades, partindo da impossibilidade 

presentificada através da morte, que o dasein se antecipa no tornar possíveis suas 

próprias possibilidades. Assim, o ser resoluto existe na resolução de seu projetar na 

compreensão. “A resolução é justa e unicamente o projetar e determinar, abrindo, a 

possibilidade fática de cada caso” (Dias, 1984, p.259). O dasein se lança na 

indeterminação que é característica de todo poder-ser. Quando o poeta nos fala de 

uma nova possibilidade que se abre ao aprender a ver, ele se coloca diante daquilo 

que ainda não se determinou e que ainda não sabe, mas que se coloca como 

possibilidade de ser.  

 

“Mas a ânsia em face do inesclarecível não empobreceu apenas a existência do 

indivíduo, como também as relações de homem para homem, que, por assim dizer, foram 
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retiradas de um leito de um rio de possibilidades infindas para ficarem num ermo lugar da 

praia, fora dos acontecimentos. Não é apenas a preguiça que faz as relações humanas se 

repetirem numa tão indizível monotonia em cada caso; é também o medo de algum 

acontecimento novo, incalculável, diante do qual não nos sentimos bastante fortes. Somente 

quem está preparado para tudo, quem não exclui nada, nem mesmo o mais enigmático, 

poderá viver sua relação com outrem como algo de vivo e ir até o fundo de sua própria 

existência.” (Rilke, 2001a, p.68 e 69) 

 

 Rilke insiste em nos colocar diante do desconhecido e nos invoca a acolhê-

lo. O homem que abarca em si suas possibilidades, que se resolve por tal 

enfrentamento, segundo o poeta, enriquece suas relações e encontra-se 

verdadeiramente com o outro. Utilizamos o termo verdadeiramente no sentido de ser 

mais próprio para aquele que vive. O viver aí nos diz do entregar-se a existência 

naquilo que ela pode ser.  

Quando o dasein se deparou com a precariedade do ser e da insuficiência 

do mundo público, voltando-se a si, não significa que então, a partir deste momento, 

o mundo e os outros se tornaram indispensáveis. Ao contrário, ao apropriar-se de si 

projetando-se, ele o faz no mundo e com os outros. Não há uma subtração da 

realidade compartilhada, mas um descobrimento de poder-ser-si-mesmo-próprio 

compartilhando o mundo. Assim, as relações não se repetem, nem vivem na 

monotonia, mas se dão naquilo que vive e cria.  

E, ao mesmo tempo em que o dasein apropria-se de si mesmo, ele se 

dedica às suas ocupações, aos outros, às relações. Deste modo, em seu ser tece-se 

a densidade do existir. O dasein mostra-se faticamente envolvido, sendo no mundo, 

junto com os outros. Diante desta descoberta o ser resoluto empunha-se em seu 

mais peculiar poder-ser e assim se coloca no mundo público. Agora ele não se move 

mais na modelagem do impessoal, mas de acordo com aquilo que lhe é mais 

singular. 
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“(...) Afinal de contas, queria apenas sugerir-lhe que se deixasse chegar com 

discrição e gravidade ao termo de sua evolução. Nada poderia a perturbar mais do que olhar 

para fora e aguardar de fora as respostas a perguntas a que talvez somente seu sentimento 

mais íntimo possa responder na hora mais silenciosa.” (Rilke, 2001a, p.28) 

 

Saído do mundo público o homem não mais encontra as respostas prontas 

e, é no silêncio de seu ser que ele caminha. “E por isso, ele está sempre à deriva; 

que deriva possibilidades desde dentro do mistério” (Dias, 1984, p.262). E,conforme 

já dissemos, é justamente na deriva, errando, que o dasein pode tornar-se resoluto! 

Neste lugar, ele desvela aquilo que está encoberto na impropriedade, encontrando-

se com a possibilidade de cuidar de seu ser mais próprio. 

Mas, com o quê o dasein se encontra? Com a facticidade de ser fundamento 

vazio de si mesmo. E neste abandono, nada pode ampará-lo. O ser resoluto existe 

no deixar-se tocar pelo mais singular ser devedor: “o ontológico ‘ser devedor’ aponta 

a pertença do ‘não-ser’ ao mais peculiar poder-ser que, enquanto lançado no 

mundo, acha-se à zaga de si mesmo. Fazendo-se permanente fuga de ser 

fundamento vazio” (Dias, 1984, p.265). 

O ser fundamento diz daquilo que o dasein é enquanto lançado a ser. É um 

tomar a si e acolher o vazio e o não-ser enquanto fundantes do ser. Ele escolhe e 

toma para si a responsabilidade de ser a partir da perspectiva do não.  Portanto, 

existindo como ser devedor, o dasein pode ouvir o chamado de seu ser mais 

particular. Ele se encontra com a possibilidade de ser um a-fim-de-si-mesmo-próprio. 

 

“(...) pois precisa-se de uma força grande e amadurecida para se produzir algo de 

pessoal (...)” (Rilke, 2001a, p.27) 
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Podemos dizer que o dasein se põe em “liberdade para seu mundo” (Dias, 

1984, p.266). Ou seja, destacando-se das redes do mundo cotidiano o ser se abre 

para aquilo que o invoca. Este espaço, livre das falações cotidianas, permite o 

encontro com o silêncio: aquele à que Rilke nos chama. Livre do apelo cotidiano o 

ser pode encontrar-se com o vazio fundante do si-mesmo. 

Em acordo com tal resolução, o homem implicado consigo mesmo não se 

desfaz nas falações da cotidianidade. Ele agora é capaz de “aproximar-se, engajar-

se, comprometer-se com suas situações porque seu ser possível não se amarra nem 

se deixa possuir todo nelas” (Dias, 1984, p.266). Isto inclui que o dasein pode, 

inclusive, negar e afastar-se daquilo que ouviu como chamado. 

 Liberto da mera falação, o ser resoluto não mais se submete simplesmente 

e neste modo de ser pode encontrar o outro, como o poder-ser que o outro também 

é. Libera-se para o encontro mais próprio com o outro na medida em que não mais 

se misturam na interpretação do mundo público. Há uma escuta do outro em sua 

singularidade. Tomado pela propriedade de ser, o ser resoluto abre o estar com o 

outro próprio. 

 

“(...) Esse amor mais humano (que se produzirá de maneira infinitamente atenciosa 

e discreta, num atar e desatar claro e correto) assemelhar-se-á àquele que nós preparamos 

lutando fatigosamente, um amor que consiste na mútua proteção, limitação e saudação de 

duas solidões.” (Rilke, 2001a, p.62 e 63) 

 

Neste encontro genuíno há o deixar ser o outro. O ser resoluto, que 

empunha sua existência e dela se apropria, descobre o outro em suas possibilidades 

mais singulares. Ouve o outro e com ele dialoga. 

 

“Poder ouvir o outro e falar-lhe desde si mesmo – em 
diálogo – é reconhecer e permitir que o outro e seu mundo 
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apareçam em seu poder ser, reconhecendo-os outros, em 
diversidade e desde aí, reconhecendo-se a si mesmo e ao seu 
mundo.” (Dias, 1984, p.268) 

 

Tomado por este saber, o dasein resoluto habita a falação acolhendo aquilo 

que se mostra como possibilidade. Pois agora ele pode calar e ouvir, e resguardar. E 

falar, aquilo que julgar essencial.   

 

“E de repente, neste árduo Nada, 

O ponto inexprimível onde a insuficiência pura 

Incompreensivelmente se transforma – e salta 

Àquela vazia plenitude 

Onde o cálculo de muitos algarismos 

Se resolve sem números.” (Rilke, 2001b, p.55) 

 

O poeta já se encontrou com seu ser. Ele traduz a liberdade de habitar o 

indeterminado, aquilo que não compreende e deixar-se poder-ser. Com suas 

palavras nos transmite o impacto da existência. Como não nos tocarmos com os 

versos do poeta? Mexendo e remexendo as palavras, ele nos abre e desvela a 

experiência do não-ser e do ser que se encontra propriamente. Pois diz do humano. 

Agora ele pode falar, porque não mais está envolto no mundo público. 

O ser resoluto constantemente reitera-se em suas possibilidades: ele 

procura, agrega, busca, acolhe seu poder-ser. Ele se move na projeção do poder-

ser. Certo desse movimento o a-fim-de-si-mesmo-próprio reitera-se naquilo que já foi 

e enxerga num ‘golpe de vista’ novas configurações. Portanto, dizemos que o dasein 

resoluto passa a se mover de acordo com o que diz o jogo do aberto em seu 

projetar-se. “Tal golpe de vista é o executivo do compreender autêntico 

essencialmente criador.” (Loparic apud Dias, 1984, p.280). 
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“(...) Procure soerguer as sensações submersas desse longínquo passado: sua 

personalidade há de reforçar-se, sua solidão há de alargar-se e transformar-se numa 

habitação entre lusco e fusco diante da qual o ruído dos outros passa longe, sem nela 

penetrar. Se depois dessa volta para dentro, desse ensimesmar-se, brotarem versos, não 

mais pensará em perguntar seja a quem for se são bons.” (Rilke, 2001a, p.27) 

 

Rilke fala ao jovem poeta sobre a quietude e o silêncio que nos colocam 

diante de nós mesmos. 

Longe da falação do mundo cotidiano, o poeta pôde encontrar-se consigo 

mesmo e ouvir o chamado de seu ser mais próprio. Admitindo-se só, diante de sua 

própria fragilidade, ele encontra um lugar para habitar.  E habita resolutamente como 

aquele que se encontra diante da possibilidade do impossível, do nada. Assim, 

tomado por esta compreensão, torna-se capaz de seguir e lançar-se para suas 

possibilidades. Agora mais próprias e não atravessadas pelo impessoal.  

Diante de tal abertura, o poeta nos fala de sua criação. Somente após um 

mergulho profundo em si mesmo é que os versos podem brotar. Este mergulho 

mostra ao ser a grandiosidade da existência humana, acolhendo a falta e libertando-

o para seu ser-no-mundo mais autêntico. 

E, deste modo, ele cria. Resoluto, acolhe sua fala e dela se apropria, de 

maneira a não necessitar da aprovação do impessoal.  No capítulo seguinte 

falaremos sobre a poesia que brota do encontro do poeta com seu ser-mais-próprio. 
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Capítulo 3: 

 

“O poeta e a poesia” 

 

 

 

“Quem nos desviou assim, para que tivéssemos 

um ar de despedida em tudo que fazemos? Como aquele 

que partindo se detém na última colina para contemplar 

o vale na distância – e ainda uma vez se volta, 

hesitante, e aguarda – assim vivemos nós, 

numa incessante despedida.” 

Rilke9 

 

O caminho que percorremos até o momento nos mostra o dasein no existir 

da própria existência. Pois a compreensão a que pretendemos nos aproximar 

encontra seu sentido apenas se nos detivermos no âmbito da coisa ela mesma. 

Assim, acompanhando o movimento de ser, entendemos que o homem como ser 

lançado no mundo é abertura de possibilidades. Ele é aquele que acontece diante 

do jogo do possível. 

Entendemos, de acordo com o pensamento de Heidegger que, para que 

haja uma aproximação mais autêntica com a própria existência o dasein necessita 

de um recolhimento do mundo impessoal. E vivencie a angústia. Essa angústia 

                                                            
9 Rilke, R. M. Elegias de Duíno, p.79 
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ontológica, que o coloca diante da inospitabilidade originária e desvela o fundamento 

do ser: o vazio que abre para as possibilidades do ser. Para aquilo que ainda não é. 

E assim se descobre compreendendo-se na falta e no possível não-ser, projetando-

se em suas possibilidades. 

Tal abertura liberta o dasein para seu ser-mais-próprio na medida em que 

lhe oferece a oportunidade de empunhar sua própria existência e dela cuidar. Livre 

das falações do cotidiano, das interpretações públicas, este homem agora se 

encontra com aquilo que lhe chama mais verdadeiramente, caminhando 

resolutamente pelo seu existir. 

Durante nosso percurso tivemos a oportunidade de nos aproximar das 

reflexões e poesias de Rilke como um modo de compreendermos uma existência 

que se empreende na busca de seu ser mais-próprio. Através de suas palavras 

vivenciamos o encontro com o ser mais íntimo do poeta, sua angústia, seus 

mergulhos no ser e no mundo, no aberto, seus encontros com o silêncio. 

Em muitos momentos o poeta cala.  E nos chama a atenção para a 

necessidade do recolher-se e silenciar. Desta forma pode abrir-se para aquilo que 

lhe solicita. 

 

“(...) As coisas estão longe de serem todas tão tangíveis e dizíveis quanto se nos 

pretenderia fazer crer; a maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num 

espaço em que nenhuma palavra nunca pisou.” (Rilke, 2001a, p.25) 

 

Este é um trecho da primeira carta de Rilke ao jovem poeta Kappus, que já 

nos mostra por quais meandros o poeta nos levaria, como já mostramos na 

apresentação de sua biografia. Aos recantos encobertos da existência, onde há a 

quietude diante do inexprimível. É deste lugar que nasce sua arte. É a partir daí que 

ele fala. 
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Apenas compreendendo-se existencialmente e abrindo-se para atender ao 

apelo de seu ser é que o poeta decide-se por sua poesia. 

 

“Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que 

o manda escrever; examine se estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua 

alma; confesse a si mesmo: morreria, se lhe fosse vedado escrever? Isto, acima de tudo, 

pergunte a si mesmo na hora mais tranqüila de sua noite: ‘Sou mesmo forçado a escrever?’. 

Escave dentro de si uma resposta profunda. Se for afirmativa, se puder contestar àquela 

pergunta severa por um forte e simples ‘sou’, então construa a sua vida de acordo com essa 

necessidade”.(Rilke, 2001a, p.26) 

 

Não há como fugir. Seu ser mais íntimo e profundo chama à poesia. 

Convicto, o poeta empunha tal chamado e assim vive. A necessidade de escrever 

perfaz sua existência e ele encontra seu habitar na poesia. 

Assim, o poeta é aquele que inaugura sentidos. Através da palavra, ele fala, 

e revela para o mundo aquilo que ouve e sente. Na linguagem poética deparamo-

nos com o ser das coisas e dos homens. E, como pudemos ver nos trechos de Rilke, 

os versos que brotam, só o são na medida em que há o encontro do dasein com sua 

própria existência, com o deixar-se tocar pelo mistério e pelo desconhecido. Neste 

sentido, o poeta abre caminhos e cultiva seu ser. Segundo Heidegger (1992): “lo que 

dicen los poetas es instauración, no solo em sentido de donación libre, sino a la vez 

em sentido de firme fundamentación de la existência humana em su razon de 

ser”.(p.138)10 

Esta afirmação de Heidegger nos mostra a medida da grandiosidade da 

linguagem poética: ela fala e fundamenta a existência humana. Por meio da palavra, 

o poeta fala e diz mundo. Tendo em seu domínio a linguagem, produz um dizer que 

                                                            
10 “O que dizem os poetas é instauração, não somente em sentido de livre doação, e sim em sentido 
de firme funadamentação da existência humana em sua razão de ser”. 
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inaugura o mundo por, justamente, ter podido encontrar-se nele e saber-se 

existência. 

 

“Tivesse, como nós, consciência o animal 

tranqüilo – em outro sentido nos arrastaria; 

seu ritmo seria o nosso. Seu ser, porém,  

é infinito, inapreensível e sem olhar. 

E ele tudo vê, puro e inconsciente de si, onde 

nós vemos futuro, em tudo se vê 

e salvo para sempre.” (Rilke, 2001b, p.75) 
 

Rilke vislumbra nossa finitude e a compreensão que emerge desse saber-se 

finito. E nos mostra o animal. E sua poesia nos diz o ser do animal. Lendo a poesia, 

somos tomados pela sua fala e compreendemos o animal, e nos compreendemos. O 

sentido se desvela. 

 

“Forma-te, silêncio: e forma as coisas...” (Rilke apud Lima Filho, 2005, p.120) 

 

Estamos assim diante do mundo, consentindo-o e com ele comungando. Há 

um encontro com as coisas elas mesmas. Este é o saber poético, um saber que 

escuta ao apelo do sentido do ser. E o nomeia por inteiro, abrindo-o em suas 

possibilidades. Nas palavras de Heidegger (apud Lima Filho, 2005): 

 

“O pensamento do ser protege a palavra e cumpre nesta 
solicitude seu destino (...). O dizer do pensamento vem do silêncio 
longamente guardado e da cuidadosa clarificação de âmbito nele 
aberto. De igual origem é o nomear do poeta.” (p.118) 
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Quanta importância a de silenciar e poder ouvir! E, como dissemos 

anteriormente, o dasein que se aproxima de seu ser mais próprio, calou-se e ouviu 

antes o apelo do nada. Diante desta compreensão ontológica, quase indizível em 

palavras, o verso pode surgir. É deste lugar que ele emerge para nomear o mundo 

poeticamente. Abrindo a clareira da existência. 

O dasein habita poeticamente. 

Segundo Heidegger (1992): 

 

“Habitar poeticamente significa estar em la presencia de 
los dioses y ser tocado por la esencia cercana de lãs cosas. Que 
la existência es poética em su fundamento quiere decir, 
igualmente, que el estar instaurada (fundamentada) no es un 
mérito, sino una donación.” (p.139)11 

 

Afirmativamente, Heidegger nos diz que a poesia é algo pertencente à 

existência humana. Ela nos acompanha, na medida em que estamos no mundo, que 

já somos um existir, lançados a ser. Existimos como uma doação, um dom! 

E assim, a poesia leva o dasein à base de sua existência. Para aquele lugar 

onde há o silêncio e que fundamenta o homem no vazio de si mesmo. A fim de seu 

lançar-se mais próprio, proporciona que ele se aproxime da quietude e do mistério, 

longe da falação e do ruído que não lhe deixam ouvir.  Ela, neste sentido, aparece 

como fundamento firme da existência. 

 

“Ao pé da montanha eles se detêm. 

                                                            
11 “Habitar poeticamente significa estar na presença dos deuses e ser tocado pela essência das 
coisas. Que a existência é poética em seu fundamento quer dizer, igualmente, que está instaurada 
(fundamentada) não é um mérito, mas sim uma doação”. 
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Ela o abraça, chorando. 

 

Solitário, ele ascende à montanha da dor original. 

E nem uma só vez seu passo ressoa no destino insonoro.” (Rilke, 2001b, p.97) 
 

O poeta se lança à sua própria solidão. E poetisa o existir. Abre-se a 

liberdade como necessidade suprema do ser lançado à suas possibilidades mais 

próprias. Pois a poesia desvela ao homem aquilo que lhe chama, aquilo que se 

mostra como mistério. E é nas palavras, não além delas, que o poeta caminha, vai 

de uma a outra, ouvindo-as e deixando-as falar. A fala, neste lugar, não está 

capturada pela falação cotidiana. Ela habita fora do ordinário. 

A poesia, como criação humana, é capaz de dimensionar o homem e o 

mundo em que habita. Ao nomear, ela diz. E mantém o aberto como lugar do 

humano. Como clareira para as possibilidades. O poeta renuncia à posse da palavra 

enquanto um simples nome, pois através da palavra ele funda aquilo que 

permanece. Segundo Nunes (1986): 

 

“Essa renuncia decorre da mais alta liberdade – da livre 
ex-posição ao mais arriscado – ao infamiliar, ao inóspito, ao 
inseguro, que colocam o Dasein diante de si mesmo como ser-no-
mundo, e para o qual apontou o fenômeno da angústia, com que 
deparamos na Analítica: o fundo mesmo da existência, sem 
fundamento, que se vela no mistério e se descobre na linguagem”. 
(p.267) 

 

Assim, durante nosso trajeto neste trabalho pudemos nos aproximar dos 

pensamentos, das reflexões e das poesias de Rilke. Partilhando de seus temores e 

de suas descobertas, entramos nos lugares mais sutis e delicados do existir. 

Ouvimos o que diz em sua poesia. 

Ele nos convoca a este encontro com nossas possibilidades mais próprias. E 

afirma! Rilke afirma o inóspito, o misterioso. E aponta para a necessária coragem 
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neste empreendimento. Pois há sim que seguir corajosamente, há que se decidir por 

este caminho. Neste sentido, o homem pode ser resoluto como o poeta. Como 

aquele que silencia e que se demora pacientemente nesta quietude misteriosa. E, 

então diz. Rilke criou sua poesia. 

Caminhamos junto com o poeta, que nos mostrou sua busca. Seu entranhar 

na própria existência, na procura de poder ser mais próprio. 

 

“Tu, Obscuridade de onde emana 

meu ser, amo-te mais do que à chama 

que o mundo reduz 

ao círculo da sua luz: 

ali dentro, resplandece; 

fora dali, ser nenhum a reconhece. 

 

Mas na Obscuridade tudo se contém: 

as formas e as chamas, os animais e eu também, 

nela que consorcia 

existência e energias  – 

 

Pode bem ser que uma força sombria 

se mova em minhas cercanias. 

 

É às noites que minha alma se confia”.  

(Rilke, 1993, p.47) 
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Considerações Finais 

 

 

A nossa proposição para este trabalho foi uma aproximação compreensiva – 

seguindo conceitos da ontologia fundamental heideggeriana – do caminho 

existencial do poeta Rainer Maria Rilke e as suas possibilidades de ser-si-mesmo-

próprio. 

Através das palavras de Rilke tivemos a oportunidade de permear alguns 

conceitos de Heidegger, de modo a estarmos diante de uma existência singular, 

refletindo sobre si mesma e sobre os homens, em seus modos de existir. Os trechos 

do poeta trazem mais próximos do leitor àquilo que se chama do mundo do dasein e 

seu poder ser. 

A existência fica assim explicitada em todo seu sofrer, sentir, questionar, 

viver. Em muitos momentos, o poeta nos abre seu mundo e nos mostra o mundo tal 

como se lhe aparece. Sentidos se configuram e apontam caminhos aos quais 

pretendíamos cruzar. 

Entendemos que para falarmos sobre a ontologia heideggeriana faz-se 

necessário este encontro, pois somente assim realiza-se o conhecer 

fenomenológico. Não há sujeito e objeto; há antes, o ser que se dá do modo como 

aparece. O conhecer que pretendemos é justamente aquele que ocorre no 

movimento do ser, num velar e desvelar de sentidos. É neste lugar que nos 

deparamos com a existência. 

Desta forma, seguimos um caminho conceitual que se alinhavou com as 

palavras de Rilke, para podermos saber do homem. Este homem que é lançado 

faticamente no mundo, a ser. A ser uma existência que não se encontra fechada, ao 

contrário, ela é mesmo uma abertura de possibilidades. Marcada por sua finitude. 

E assim, sabendo-se finito, sabendo-se poder não-ser, o homem se 

angustia. Pois se encontra diante daquilo que não é nada, e que teme. De quantos 
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modos o poeta nos apresentou a este temor, à dor mais profunda. Uma angústia que 

é da ordem do silêncio e da quietude. 

Neste espaço e neste tempo de silêncio é que o homem pode encontrar-se 

consigo mesmo, pode se dar conta. Olhando para si, tem a grande possibilidade de 

cuidar de seu existir. Pode agora empunhar sua existência e comprometer-se com 

ela, vivendo assim mais propriamente. 

O poder-ser-mais-próprio surge como uma possibilidade de o homem viver 

de forma mais encontrada consigo mesmo, não totalmente capturado por formas 

públicas de se interpretar o mundo e os modos de ser.  

Neste mundo público, nos deparamos grande parte do tempo com regras e 

tendências de ser que muitas vezes podem não fazer sentido na existência de cada 

um. Há manuais de comportamento, de moda, de literatura, de filmes que “devem” 

ser assistidos, de quais lugares se freqüentar, para onde viajar, e assim por diante. 

Muito facilmente, o homem esquece-se de si mesmo e vive tais conformes. O custo 

disso pode ser alto. Pois como vimos, cada dasein tem em si um chamado, um apelo 

para aquilo que lhe é mais próprio. 

O olhar que buscamos neste trabalho esteve voltado para este apelo. Para o 

chamado mais íntimo da existência, que abre para o homem suas próprias 

possibilidades. A importância que entendemos estar em jogo é o aquilo que é mais 

próprio, na medida em que esta abertura abarca o novo. Ela abre para o criar, para o 

nascer, renascer, transformar. Possibilitando ao homem se ver, se reaver, tomando 

a si seu próprio ser. 

No caso do poeta, falamos de sua poesia. E entendemos a poesia como um 

modo de o homem poder habitar o mundo. Como algo que fala do que permanece, 

pois nomeia, dizendo o mundo e o ser das coisas e dos homens. A poesia está 

entranhada na existência humana. 

Assim, nosso objetivo era este caminhar. Abrir para a reflexão, conhecendo 

o existir humano. Chegar perto do dasein lançado no mundo. E esta reflexão, como 
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caminho, encontra-se aberta para o seguir. Na introdução, abrimos o trabalho com 

uma citação de Heidegger, do texto O caminho do campo, como um modo de 

abrirmo-nos para a leitura. Neste momento o invocamos como um modo da abrirmo-

nos para as questões que surgiram e para outras que possam surgir. 

“O carvalho mesmo assegurava que só semelhante crescer pode fundar o que dura 

e frutifica; que crescer significa: abrir-se à amplidão dos céus, mas também deitar raízes na 

obscuridade da terra; que tudo o que é verdadeiro e autêntico somente chega à maturidade 

se o homem for simultaneamente ambas as coisas: disponível ao apelo do mais alto céu e 

abrigado pela proteção da terra que oculta e produz. 

Isto o carvalho repete sempre ao caminho do campo, que diante dele corre seguro 

de seu destino. O caminho recolhe aquilo que tem seu ser em torno dele; e dá a cada um 

dos que o percorrem aquilo que é seu”. (p. 68 e 69) 

Neste caminho podemos encontrar a imagem da clareira. E vermos o ser, 

que segue, que é seguir. E que pode buscar seu ser mais próprio. 
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Anexo 

 

 

Borgeby Gard, Flãdie, Suécia, 

12 de agosto de 1904 

 

 

“Quero outra vez conversar consigo um momento, caro Sr. Kappus, 

embora quase nada lhe possa dizer de prestimoso, de útil. O senhor teve muitas e 

grandes tristezas, que passaram, e me diz que até a sua passagem foi difícil e 

desenganadora. Mas, por favor, reflita: essas grandes tristezas não terão passado, 

antes, pelo âmago de seu ser? Muita coisa não se terá mudado dentro de si? Algum 

recanto de seu ser não se terá modificado enquanto estava triste? Perigosas e más 

são apenas as tristezas que levamos por entre os homens para abafar a sua voz. 

Como as doenças tratadas superficialmente e à toa, elas apenas se escondem e, 

depois de leve pausa, irrompem muito mais terríveis. Juntam-se no fundo da alma e 

formam uma vida não vivida, repudiada, perdida, de que se pode até morrer. Se nos 

fosse possível ver além dos limites de nosso saber e um pouco além da obra de 

preparação de nossos pressentimentos, talvez suportássemos nossas tristezas com 

maior confiança que nossas alegrias. São, com efeito, esses os momentos em que 

algo de novo entra em nós, algo de ignoto: nossos sentimentos emudecem com 

embaraçosa timidez, tudo em nós recua, levanta-se um silêncio, e a novidade, que 

ninguém conhece, se ergue aí, calada, no meio. 

Parece-me que todas as nossas tristezas são momentos de tensão que 

consideramos paralisias, porque já não ouvimos viver nossos sentimentos que se 

nos tornaram estranhos; porque estamos a sós com o estrangeiro que nos veio 

visitar; porque, num relance, todo o sentimento familiar e habitual nos abandonou; 

porque nos encontramos no meio de uma transição onde não podemos permanecer. 

Eis porque a tristeza também passa: a novidade em nós, o acréscimo, entrou em 

nosso coração, penetrou no seu mais íntimo recanto. Nem está mais lá – já passou 
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para o sangue. Não sabemos o que houve. Facilmente nos poderiam fazer crer que 

nada aconteceu; no entanto, ficamos transformados, como se transforma uma casa 

em que entra um hóspede. Não podemos dizer quem veio, talvez nunca o venhamos 

a saber, mas muitos sinais fazem crer que é o futuro que entra em nós dessa 

maneira para se transformar em nós mesmos, muito antes de vir a acontecer. Por 

isso é tão importante estar só e atento quando se está triste. O momento, 

aparentemente anódino e imóvel, em que o nosso futuro entra em nós, está muito 

mais próximo da vida do que aquele outro, sonoro e acidental, em que ele nos 

sobrevém como se chegasse de fora. Quanto mais estivermos silenciosos, pacientes 

e entregues à nossa mágoa, tanto mais profunda e imperturbável entra a novidade 

em nós, tanto melhor a conquistamos, tanto mais ela se tornará nosso destino e 

quando, num dia ulterior, vier a ‘acontecer’ – isto é quando sair de nós para se 

chegar a outros –, senti-la-emos familiar e próxima. Deve ser assim. É preciso – e a 

nossa evolução, aos poucos, há de processar-se nesse sentido – que nada de 

estranho nos possa advir, senão o que nos pertence desde há muito. Já se 

modificaram muitas noções relativas ao movimento; há de se reconhecer, aos 

poucos, que aquilo a que chamamos destino sai de dentro dos homens em vez de 

entrar neles. Muitas pessoas não percebem o que delas saiu, porque não 

absorveram o seu destino enquanto o viviam, nem o transformaram em si mesmas. 

Afigurou-se-lhes tão estranho que, em seu confuso espanto, julgaram-no saído delas 

justamente naquele momento, e juravam nunca antes ter encontrado em si algo 

parecido. Como os homens durante muito tempo se iludiram acerca do movimento 

do sol, assim se enganam ainda em relação ao movimento do que está para vir. O 

futuro está firme, caro sr. Kappus, nós é que nos movimentamos no espaço infinito. 

Como, pois, não seria difícil a nossa sorte? 

Falando novamente em solidão, torna-se cada vez mais evidente que ela 

não é, na realidade, uma coisa que nos seja possível tomar ou deixar. Somos nós. 

Podemos enganar-nos a esse respeito e agir como se não fosse assim; nada mais. 

Mas quão melhor é admitir que se é só, e mesmo partir daí. Naturalmente, 

começaremos por sentir tonturas, pois todos os pontos em que costumávamos 

descansar os olhos nos são retirados, não há mais nada perto, e os longes ficam 
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todos infinitamente longe. Aquele que, tirado de seu quarto, sem preparação nem 

transição, se visse transportado de chofre para o cume de uma alta montanha 

deveria sentir algo de semelhante: sentir-se-ia como que aniquilado por uma 

incerteza sem igual, pela impressão de estar entregue ao inominável. Julgaria estar 

caindo, arrastado pelos ares ou despedaçado. Seu cérebro deveria inventar alguma 

mentira enorme para alcançar e esclarecer o estado de seus sentidos. Dessa 

maneira é que se alteram, para quem se torna solitário, todas as distâncias, todas as 

medidas. Muitas destas transformações se verificam repentinamente e, como no 

homem colocado no cume da montanha, produzem-se então imaginações insólitas e 

estranhas sensações cujas proporções parecem insuportáveis. Mas é preciso 

vivermos também isso. Temos que aceitar a nossa existência em toda a plenitude 

possível; tudo, inclusive o inaudito, deve ficar possível dentro dela. No fundo, só 

essa coragem nos é exigida: a de sermos corajosos em face do estranho, do 

maravilhoso e do inexplicável que se nos pode defrontar. Por se terem os homens 

revelado covardes nesse sentido, foi a vida prejudicada imensamente. As 

experiências a que se dá o nome de ‘aparecimentos’, todo o pretenso mundo 

‘sobrenatural’, a morte, todas essas coisas tão próximas de nós têm sido tão 

excluídas da vida, por uma defensiva cotidiana, que os sentidos com os quais as 

poderíamos aferrar se atrofiaram. Nem falo de Deus. Mas a ânsia face do 

inesclarecível não empobreceu apenas a existência do indivíduo, como também as 

relações de homem para homem, que, por assim dizer, foram retiradas do leito de 

um rio de possibilidades infindas para ficarem num ermo lugar da praia, fora dos 

acontecimentos. Não é apenas a preguiça que faz as relações humanas se 

repetirem numa tão indizível monotonia em cada caso; é também o medo de algum 

acontecimento novo, incalculável, diante do qual não nos sentimos bastante fortes. 

Somente quem está preparado para tudo, quem não exclui nada, nem mesmo o 

mais enigmático, poderá viver sua relação com outrem como algo de vivo e ir até o 

fundo de sua própria existência. Se imaginarmos a existência do indivíduo como um 

quarto mais ou menos amplo, veremos que a maioria não conhece senão um canto 

do seu quarto, um vão de janela, uma lista por onde passeiam o tempo todo, para 

assim possuir certa segurança. Entretanto, quão mais humana aquela perigosa 

incerteza que faz os prisioneiros dos contos de Poe apalparem as formas de suas 
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terríveis prisões e não desconhecerem os indizíveis horrores de sua moradia. Nós 

outros,aliás, não somos prisioneiros. Em redor de nós não há armadilhas e laços, 

nada que nos deva angustiar ou atormentar. Estamos colocados no meio da vida 

como no elemento que mais nos convém. Também, em conseqüência de uma 

adaptação milenar, tornamo-nos tão parecidos com ela que, graças a um feliz 

mimetismo, se permanecermos calados, quase não poderemos ser distinguidos de 

tudo o que nos rodeia. Não temos motivos de desconfiar de nosso mundo, pois ele 

não nos é hostil. Havendo nele espantos, são os nossos; abismos, eles nos 

pertencem; perigos, devemos procurar amá-los. Se conseguirmos organizar nossa 

vida segundo o princípio que aconselha agarrarmo-nos sempre ao difícil, o que nos 

parece muito estranho agora há de tornar-se o nosso bem mais familiar, mais fiel. 

Como esquecer os mitos antigos que se encontram no começo de cada povo: os dos 

dragões que num momento supremo se transformam em princesas? Talvez todos os 

dragões de nossa vida sejam princesas que aguardam apenas o momento de nos 

ver um dia belos e corajosos. Talvez todo horror, em última análise, não passe de 

um desamparo que implora o nosso auxílio. 

Também não se deve assustar, caro sr. Kappus, se uma tristeza se 

levantar na sua frente, tão grande como nunca viu; se uma inquietação passar pelas 

mãos e por todas as ações como uma luz ou a sombra de uma nuvem. Deve pensar 

então que algo está acontecendo em si, que a vida não o esqueceu, que o segura 

em sua mão e não o deixará cair. Por que deseja excluir de sua vida toda e qualquer 

inquietação, dor e melancolia, quando não sabe como tais circunstâncias trabalham 

no seu aperfeiçoamento? Para que perseguir-se a si mesmo com a pergunta: de 

onde pode vir tudo aquilo e para onde vai? Não sabia estar em transição? Desejava 

algo melhor do que transformar-se? Se algum ato seu for doentio, lembre-se de que 

a doença é o meio de que o organismo se serve para se libertar de um corpo 

estranho; é só ajudá-lo a ficar doente, ter toda a sua doença e deixar a esta o seu 

curso. Em si, caro sr. Kappus, está acontecendo tanta coisa. Deve ter a paciência de 

um doente e a confiança de um convalescente, pois talvez seja um e outro. Mais 

ainda: o senhor é também o médico que se deve vigiar a si mesmo. Em muitas 

doenças, porém, há dias em que o médico nada pode fazer senão esperar. É o que 

o senhor deve fazer agora, porquanto é seu próprio médico. 
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Não se observe demais. Não tire conclusões demasiadamente apressadas 

do que lhe acontece; deixe as coisas acontecerem. Senão chegará facilmente a 

encarar com censuras (morais) o seu passado, que naturalmente é responsável em 

parte do que lhe ocorre agora. Mas o que, dos erros, dos desejos e das saudades de 

sua adolescência, está agindo em si não é o que o senhor lembra e condena. As 

condições excepcionais de uma infância solitária e desamparada são tão difíceis e 

complexas, submetidas a tantas influências e, ao mesmo tempo, tão alheias a todas 

as conexões reais da vida que ali onde aparece um vício não se lhe deve dar 

simplesmente esse nome. Em geral, deve-se ter muita precaução com os nomes. 

Tão freqüentemente uma vida naufraga no nome de um crime e não na própria 

ação, pessoal e sem nome, que talvez tenha sido uma necessidade inelutável dessa 

vida e tenha sido acolhida facilmente por ela! O consumo de forças se lhe apresenta 

tão grande apenas porque sobrestima a vitória. O ‘grandioso’ não foi aquilo que o 

senhor pensa ter cumprido (embora seu sentimento tenha razão), mas o fato de já 

ter existido algo que o senhor pôde colocar em lugar daquele engano, algo de real e 

verdadeiro. Sem isso, o seu triunfo também teria sido apenas uma reação moral, 

sem significação ampla; com ele, tornou-se uma seção de sua vida. De sua vida, 

caro sr. Kappus, na qual penso com tantos bons votos. Lembra-se como esta vida, 

desde a infância, aspirava aos ‘grandes’. Vejo-a abandonar agora o grande para 

chegar aos maiores. Eis por que não cessa de ser difícil, mas tão pouco cessará de 

crescer.  

Se lhe puder dizer alguma coisa mais, é isto: não pense que aquele que o 

procura consolar leva uma vida descansada no meio das palavras simples e 

discretas que às vezes fazem bem ao senhor. A vida dele comporta muito sacrifício 

e muita tristeza e fica-lhes muito atrás. Mas, se assim não fosse, ele nunca podia ter 

encontrado aquelas palavras. 

Seu 

Rainer Maria Rilke 

 


