ESQUECIMENTO DO "OUTRO"
NA HISTORIA DO OCIDENTE:
UMA ABORDAGEM DO PENSAMENTO
DE LEVINAS*

SiNTESE - 0 pensamento levinasiano contradita a tradir;o.o
ontologica do Ocidente, que gerou, por meio do pensamento de
Descartes, a ontologia do "Eu "; em Kant, a consciencia transcendental; e em Husserl, a consciencia intencional. Estes pensamentos
so.o,na verdade, vertentes da 011l010giada totalidade, que privilegia
o "Si-mesmo ", em detrimento do discurso do "Outro ". Deste modo,
a Filosofia da Historia desenvolvida pelo pensamento levinasiano,
instaura-se como critica ferrenha do aparato ontologico que
sustenta 0 conceito de historicidade do homem (cogito) ocidental.
Ao conceito do lempo sincronico (0 tempo do sujeito), 0 filosofo
apresenta como contrapartida 0 tempo anacronico do "outro ";
ao espar;o sinuitrico da logica do sujeito, ele contrapoe 0 espar;o
assimetrico do totalmente outro. 0 pensamento moderno, em
particular, intro-jetou 0 "Outro" em "0 Mesmo ", ate que a
Totalidade, como unica substancia (como aparece em Hegel)
impossibilitasse, por meio da logica e da ideologia, a revelar;o.oda
alteridade real. 0 "Outro" como outro esteve sempre fadado a
desaparecer definitivamente como contraponto da historia do
"Mesmo ", considerado 0 unico protagonista da Historia.
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Podemos apontar tn?s elementos determinantes
para uma
compreensao da Filosofia da historia de Levinas. 0 primeiro deles
refere-se ao fato de Levinas ser de origem j udaica (ele nasceu em
Kovno, na Republica da Litufmia, em 1906), onde estudou 0 hebraico,
lingua que 0 aproximou dos estudos da Tora e do Talmude. Os estudos
talmudicos tiveram urna grande importancia para sua fonnayao intelectual
e, consequentemente,
para seu posicionamento
diante da Historia.
Como segundo momento, chamamos a atenyclo para a experiencia
pessoal de tres guerras (a revoluyao russa, as primeira e segunda guelTas
mundiais) que Ihe deixou marc as profundas dos sofrimentos e
principaimente das lembranyas terriveis dos cativeiros e campos de
concentrayao nazistas; a experiencia de ten'or provocada pelas guen'as,
foi problematizada
pelo filosofo judeu, que em 1930 havia- se
naturalizado frances.
terceiro momenta relevante encontra-se no dialogo que Levinas
manteve com 0 pensamento de Husserl e, mais paliiculannente, com a
ontologia fundamental de Heidegger, tal como e apresentada em Ser e
Tempo. Compreender Heidegger foi, para Levinas, compreender 0
ponto nevralgico da questao da Historia do Ocidente: a tematica
ontologica. 0 tema do ser, serviu como ponto critico da discussao de
Levinas com a ontologia heideggeriana. Em contrapartida, 0 fi losofo
judeu-frances tom a como referencia 0 tema do Outro em sua alteridade
e exterioridade. A tese de Levinas e a de que na Historia do pensamento
ocidental, a predominfmcia do pensamento ontologico acarretou 0
esquecimento e a exclusao da alteridade manifestada como infinito,
transcendencia
e exterioridade. 0 discurso prevalecente, desde a
metafisica aristotelica, e sustentado pel a logica f0l111alque enaltece a
presenya do ser e que afirma a substancialidade
da realidade regida
pelo principio de identidade ou de nao-contradiyao, pelo qual, um ente
e compreendido por ele mesmo (A=A).
Partindo desta perspectiva, 0 pensador revel a em sua obra 0
perigo inerente ao discurso ontologico de negayao intrinseca do Outro.
A alteridade encontra-se ausente no discurso filosofico que caracteriza
o pensamento ocidental- greco-europeu. Simultaneamente, 0 Outro
(entendido como a possibilidade da diferenya como tal, isto e, em sua
radicalidade) e anulado ou ate barbarizado historicamente pela visao
unica e ensimesmada, regida pelo discurso ontologico. A tarefa, que
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cabera a Levinas, sera a de questionar 0 primado da ontologia na origem
da filos06a e do pensamento ocidentais. 0 filosofo critica 0 ontologismo
como 0 Lmico modo de pensar que predominou na historia do Ocidente
e que detenninou as relayoes historicas entre os povos que detinham 0
conhecimento e 0 poder e os povos que simplesmente cram ignorados
ou violentados em sua dignidade e individualidade. Para cxplicar este
tipo dc rclaC;30 de poder, Levinas utiliza a categoria da "totalidade".
Esta exprcssa a mcsmidade do ser (de um povo dominante), isto e, 0
desejo de tudo ayambarcar no horizonte do "Mesmo" (0 Lmico
pcrmitido). 0 argumcnto do autor
0 de que a ontologia reduz
existencia clo i\1esmo tudo que e relac;ao, negando a ilTupyao do
diferente, da diversidade, isto do Olltro em sua radicalidade.
o pensamento levinasiano contradita a traclic;ao ontologica do
Ocidente, que gerou, por meio de Descartes a ontologia do "Eu"; em
Kant , a consciencia transcendental;
e em Husserl, a consciencia
intencional. Estes pensamentos sao, na vcrdade, velientes da ontologia
cia totalidade, que privilegia 0 "si-mesmo", em detrimento do discurso
do Outro. A historia da filosofia, segundo Levinas, "pode interpretarse como uma tentativa de sintese universal, uma reduyao de toda a
expericncia, de tuclo aquilo que significativo, a uma totalidade em que
a consciencia abrange 0 mundo, nao deixa nacla fora dela, tomando-se
assim absoluto" (EriC([ e Injiniro, p. 67). A historia da filosofia reflete
a intencionalidade
cle totalizac;ao que concluz a historia dos povos
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dominantes no Ocidente.
Temos visto que a FilosofiadaHistoriadesenvolvida
por Levinas,
instaura-se como critica fen'enha do aparato ontologico que sustenta 0
conceito de historicidade do homem ocidental. Ao conceito do tempo
sincronico (0 tempo do sujeito), 0 filosofo apresenta como contrapartida
o tempo anacronico do "Outro"; ao espayo simetrico da logica do
sujeito, ele contrapoe 0 espac;o assimetrico do totalmente outro.
o pensamento moderno, em particular, intro-jetou 0 "Outro" em 0
"0 i\1esmo", ate que a TotaJidade, como Lmicasubstfmcia (como aparece
em Hegel) impossibilitasse,
por meio da logica e da ideologia, a
revelac;ao da alteridade real. 0 "Outro" como outro esteve sempre
fadado a desaparecer definitivamente como contraponto da histolia do
"Mesmo", considerado 0 Lmico protagonista da Historia.
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Para entender-se mais claramente 0 ceme da critica levinasiana,
deve-se investigar os sentidos das palavras antes mencionadas:
rotalidade, transcend€mcia, extelioridade e infinito. A totaJidade deve
ser identificada com a propria histori a da ontologia, que em seu discurso
ignora ou despreza completamente 0 tema do OLltrOem sua radicalidade.
Total idade e a expressao da guerra ontologica da qual nada nem ninguem
fica de fora. A guen-a destroi a identidade e a possibilidade da alteridade
de todos os que nela estiverem envolvidos. Na guerra se mostra a
violenta face ontologica do ser, e e esta face que e decantada como
totalidade na filosofia ocidental.
Vemos que Levinas utiliza expressoes adequadas para 0 momenta
em que vivia, como vitima do nazismo nos campos de concentrayao.
Ele traduz em linguagem filosofica 0 horror da guerra e 0 assassinio que
mutilava multidoes de judeus que compunham uma etnia distinta da
mesmidade do imperialismo nazista da raya ariana. E a partir desta
experiencia e do contexto politico que ele elabora sua "etica da
alteridade", tomando 0 outro como aquele que e assimetnco e diacr6nico
ao sistema do Mesmo, onde tudo e reduzido ao tempo e ao espayo do
Eu mesmo, isto e, do si-mesmo.
Diz 0 filosofo judeu que a identificcu;clodo Mesmo no Eu I1CIO
se produz como uma monotona tautologia: "Eu sou Eu". Segundo
eJe, preciso partir da relac;clocon creta entre um eu e 0 mundo.
o eu nao e propriamente alterado pelo mundo, ao contnirio, ele quer
se totaiizar; com isto 0 eu se revela como 0 Mesmo por excelencia,
ao se produzir como pemlanencia no mundo. 0 Eu, no mundo, a
primeira vista OLltro,e no entanto autoctone. Ele encontra no mundo
um lugar e uma casa. Habitar e a maneira de se manter. 0 lugar
(simetrico) eo tempo (sincr6nico) nao sao um continente nem uma
historia propriamente, mas como 0 "em casa", eo lugar e 0 tempo em
que eu posso. Tudo esta ao alcance, tudo me pertence; tudo e de
antemao apanhado com a tomada original do lugar, tudo esta compreendido. Explica Levinas: A possibilidade de possuir, isto de
suspender a propria alteridade daquilo que so outro primeira
vista e outro em relac;clo a mim a maneira do Mesmo
(1980, p.25).
Critica 0 filosofo que a filosofia foi, na maioria das vezes, uma
ontologia: uma redw;ao do Outro ao Mesmo. Afimla ainda: 0 primado
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do Mesmo foi a liyao de Socrates: nada receber de Outrem a nao ser
o que ja esta em mim, como se desde toda a etemidade, eu ja possuisse
o que me vem de fora (Idem, p. 31). Diz mais adiante: 0 ideal da
verdade socrMica assenta na suficiencia essencial do Mesmo, na sua
identificayao de ipseidade, no seu egoismo. A filosofia e uma egologia
(Idem, p.31).
Para Levinas, a totalidade e 0 proprio exercicio de poder totalitatio
e totalizador da filosofia ocidental, desde os gregos. Em seu tempo, ele
destaca a ontologia heideggeriana, que como ontologia, subordina a
relayao com Outrem a relayao com 0 ser em geral (impessoal e
despersonalizado), corresponde a filosofia do poder, que como filosofia
primeira, nao poe em questao 0 Mesmo, e uma filosofia da injustiya
(Idem, p. 34). A totalidade e a pratica do pensamento a serviyo da
dominfmcia de um povo (pensante - sujeito da historia) como a unica
e verdadeira visao da histori a e do mundo. 0 eu "mim-mesmo", surgido
com a filosofia da subj etividade modema, e identificado com a "gloria"
de um povo que anula violenta e ideoiogicamente qualquer possibilidade
da apresentayao do Outro, enquanto individuo e enquanto povo em
sua radical altelidade.
A proposta de Levinas e superar a totalidade imposta pelo
imperialismo ontologico, por meio do pensamento etico que brota da
alteridade em sua radicalidade pre-ontologica.
A Etica deve se
apresentar como a filosofia primeira, anterior a dominayao totalitalia e
totalizadora da ontologia. Para isso ele recria um vocabulario com
significayao propria para contrastar com 0 sentido da totalidade.
Sao eles: exterioridade, transcendencia, metafisica e infinito. A etica
levinasiana gira em tomo de uma adequada compreensao destes tennos.
Eles constituem 0 ceme da problematica da alteridade como mola
propulsora da abordagem etica. As categorias acima mencionadas,
constituem a condiyao de possibiJidade da saida do "eu" de seu
si-mesmo, isto e, da totalidade.
o infinito significa aquilo que excede 0 ser ontologisticamente
totalizado; em outras palavras, e 0 proprio ser enquanto transcende a
totalidade que 0 caricaturiza (Costa, op. cit. p. 98). Levinas foi buscar
em Descartes 0 estudo da ideia de infinito. Em Transcendencia e
Inteligibilidade ele aborda diretamente a ideia como aparece no
pensador frances:
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ideia unica e, para
Descartes, a pensar em Deus. Pensar que, na sua fenomenologia, nao
deixa se reduzir, sem vestigia, ao ato de consciencia de um sujeito, a
pura intencionalidade tematizante. [...] A ideia de Infinito conteria mais
do que estaria em condiyoes de canter, mais do que a sua capacidade
dc cog/roo Ela pensaria de aigum modo para la do que pensa.
[...] 0 pcnsamcnto flnito do homem nao pode tirar de si proprio a
ideia de In finito, scgundo Descartes, que a identifica com a ideia do
perfeito c com a ideia de Deus. Teria sido necessaria que a proprio
Deus a tivesse colocado em nos (p. 21-22).
A icleia do inflnito propicia a relayao do Mesmo (a subjetividade)
com a Outro (a alteridade) sem os layos que as unam 1ll1l11Todo.
o "eu penso" de Descartes mantcm com 0 Infinito este tipo de relayao.
Quando se pensa a Infinito, isto se da numa relayao em que a cog/fO
nao pode de modo nenhum canter e esta separado - esta relayao
constitui a "ideia do Infinito". Em To!alidade e Jllfill/ro, Levinas extrai
desta ideia do Infinito, uma reflexao que devera sustentar a relayao
com a Olltro.
A nOyaOcartesiana da ideia do Infinito designa uma relayao com
um ser que conserva a sua exterioridade total em relayao aquele que a
pensa. Designa a cantata do intangivel, cantata que nao compromete
a interioridade daquilo que e tocado. [...] 0 infinito no finito, 0 mais no
menos que realiza esta ideia do Infinito, produz-se como Desejo. Nao
como um Desejo que a posse do Desejavel apazigua, mas como a
Desejo do Infinito que a desejavel suscita em vez de satisfazer. Desejo
perfeitamente desinteressado - bondade (p. 37).
A ideia do Infinito esta intimamente ligada as noyoes de
transcendencia e de exterioridade. Estas noyoes constituem 0 I1Ikleo
da alteridade. Com estas nOyoes, Levinas pretende alcanyar a alteridade,
a Outro enquanto aquilo que ultrapassa as limites da intencionalidade
da consciencia e do tempo sincronico e do espayo simetrico da totalidade
instaurada pelo Mesmo da subjetividade.
Vivemos de "boa sopa", de ar, de luz, de espetaculos, de
trabalhos, de ideias, de sono, etc. Nao se trata de objetos de
representayoes. Vivemos disso. Aquila de que vivemos tambem nao e
"meio de vida", como a pena e meio em relac;ao a carta que permite
escrever; nem uma finalidade da vida, como a comunica9ao e finalidade
Ideia de infinito

- ideia excepcional,
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da calia. As coisas de que vivemos, nao sao ferramentas, nem mesmo
utensilios, no senti do heideggeriano do termo [...] As coisas que nos
vivemos nao sao simplesmente polos intencionais constituidos pela nossa
consciencia. Eles sac "exterioridade", au seja, a mundo nao existe
grayas aos nossos atos constituintes, pais neles nos vivemos e dele
dependemos [...] A vida e amor da v/da, relayao com conteLldos que
nao sao a meu ser, mas mais caras que a meu ser[ ...] (1980, p. 96).
A nOyaOdc exterioridade e fundamental para a compreensao da
altcridade em sua cssencia. 0 outro e absoluta exterioridade em relayao
a mim mcsmo; neste sentido e transcenclencia, isto e, ausencia clc
objctividacle para mim. Transcendencia nao tem aqui um senti do
religioso; ela, juntamente com a nOyaO de infinito, exprcssa a
exterioriclade cloOlltro. 0 infinito, pode-se clizcr, eo outro que, mesmo
estando ao meu lado, encontra-se "distante", pois jamais pode ser
objetivado ou totalizado por mim, sem que perca sua alteridade.
A alteridade e preservada e mantida na d/s!anc/a necessaria da
transcendencia e do infinito que 0 Olltro gUal-da em si. Isto quer dizer
que 0 outro excede a totalidade, a interioridade e a vontade de poder.
o outro se encontra no tempo diacronico da exterioridade infinita e
transcendente, mesmo que esteja a um palmo de dist~lIlcia de mim.
o outro nao e fenomeno, e enigma indecifravel pela subjetiviclacle transcenclental e pela consciencia intencional. Como entao sera possivel
aproximar-se clo outro? Como se explica 0 clesejo mais puro da
bonclacle que pretende achegar-se ao outro, sem violenUi-lo em sua
alteridade?
Ao abordar diretamente 0 tema da altericlade, 0 pensador lanya
pesaclamente suas criticas a ontologia, como uma forma violenta de
prevalencia do ser. Nesta epoca, Levinas sofria os horrores da Segunda
Guen-a Munclial nos campos cleconcentrayao. Para ele, 0 "imperialismo
ontologico", principalmente em Heidegger, aparece como "Filosofia
clopoder". Ela cria 0 Mesmo da iclenticlade ontologica da subjetividacle
particular ou cultural, em detrimento do outre em sua assimetria.
Esta critica se estencle a ontologia heideggeriana que suborclina a relayao
com Outrem a relayao com a ser em geral, assim, a ontologia cle
Heiclegger mantem-se na obediencia clo anonimo eleva fatalmente a
Ulll outro pocler, a dominayao imperialista, a tirania. Em Total/dade e
fnjin/to, Levinas exp6e 0 objetivo cleste livro, cle resgatar 0 discurso
ciaEtica (originaria):
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deste livro vai no sentido de captar no discurso uma
relac;ao nao aiergica com a alteridade, descobrir nele 0 Desejo - onde
o poder, pOl' essencia assassino do Outro, se toma, em face do Outro
e "contra todo born senso", impossibilidade do assassinio, considerayao
do Outro oujustic;a (op. cit., p. 34).
Em seu livro Humanismo do Dutro homem, Levinas afirma que
a aparic;ao do outro e tambem rosto, ou ainda: a epifania do rosto e
visitac;ao; a epifania do rosto e viva, isto quer dizer que 0 rosto fala.
A manifestac;ao do rosto eo primeiro discurso. Falar e antes de tudo,
este modo de chegar pOl' detnis de sua aparencia, pOl' detn'ts de sua
forma, uma abertura na abertura (1993, p.58-59).
A visitac;ao do rosto nao e 0 desvelamento do mundo. No concreto do mundo, 0 rosto e abstrato ou nu. Ele e despido de sua propria
imagem. :E: somente pel a nudez do rosto que a nudez em si chega a ser
possivel no mundo. A nudez do rosto e urn despojamento sem nenhum
omamento cultural, urn desprendimento
de sua forma no seio da
produyao da forma. 0 rosto entra em nosso mundo a partir de uma t
esfera absol utamente estranha, quer dizer, precisamente a partir de um
absoluto que e alias 0 proprio nome para a estranheza radical.
A significayao do rosto, sua abstrayao, e, em sentido literal, extraordinaria, exterior a toda ordem, a todo mundo (Idem, p. 58-59).
rosto em sua nudez ou abstrac;ao, isto e, que nao se deixa
concretizar como algo visado pelo sujeito (pelo eu totalizador), eo
grande enigma (tao proximo e tao distante) que se subtrai no momenta
mesmo em que ele se oferece ao olhar do sujeito cognoscente
e
observador. Se, pOl' exemplo, estou diante do outro, de uma pessoa,
e a examino quanta a cor de seu cabelo, 0 tom de sua voz, a sua
maneira de gesticular, etc., 0 que estou fazendo, diz Levinas, e examinar
"os trayos do outro". 0 outro e a ausencia ou a nao presenya nestes
trayos que nos SaG dados. 0 O\.ltro presenc;a enigmMica de uma
proximidade daexistencia mesmada transcendenciado espirito. Diante
desta presenya
do outro, so podemos
tel' uma atitude
de
responsabilidade, que tomara possivel a bondade. Assim eo enigma
que desempenha um papel tao decisivo na vida etica, ~ocial, politica e
religiosa do homem. Assim se expressa Levinas em Etica e Injinito:
Nao sei se podemos falar de "fenomenologia" do rosto,ja que a
fenomenologia
descreve 0 que aparece. Assim, pergunto-me
se
podemos falar de um olhar voItado para 0 rosto, porque 0 alhar e
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conhecimento, percepyao. Penso antes que 0 acesso ao rosto
num
primeiro momento, etico. Quando se ve urn nariz, uma testa, um queixo
e se podem descrever, e que nos voltamos para outrem como para um
objeto. A melhor de encontrar outrem e nem sequel' atentar na cor dos
olhos! Quando se observa a cor dos olhos, nao se esta em relayao
social com outrem. A relayao com 0 rosto pode, sem duvida, ser
dominada pela percepyao, mas 0 que e especificamente rosto e 0 que
nao se reduz a ele (p. 77).
:E: preciso entender 0 senti do da socialid,:de em que a etica
levinasiana se configura com 0 tema do rosto. E pelo rosto que se
estabelece a possibilidade da relayao social, essencial para a etica.
Tal relayao pOl' sua vez, nao acontece sem a presenc;a, ou melhor, sem
a visitayao ou epi fania do rosto em sua nudez, que e 0 que fundamenta
como etica uma pratica social. Diz Levinas:
Em primeiro lugar ha a propria verticalidade do rosto, a sua
exposiyao integra, sem defesa. A pele do rosto e a que permanece
mais nua, mais despida. A mais nua, se bem que de uma nudez decente.
A mais despida tambem: ha no rosto uma pobreza essencial; a prova
disto e que se procura mascarar tal pobreza assumindo atitudes,
disfarces, 0 rosto esta exposto, ameayado, como se nos convidasse a
um ato de violencia. Ao mesmo tempo, 0 rosto eo que nos proibe de
matar [...]. A relayao com 0 rosto e, num primeiro momento, etica.
rosto 0 que nao se pode matar ou, pelo menos, aquilo cujo sentido
consiste em dizer: "tu nao mataras" (Idem, p. 77 -78).
A apresentayao do rosto e uma fala, um dizer, uma expressao.
Ela nao desvela lllll mundo interior, previamente fechado. A linguagem,
como presenya do rosto, nao convida a cumplicidade
com 0 ser
preferido, ao "eu-tu" que se basta e se esquece do universo. A linguagem
suscitada pelo rosto do O\.ltroe a linguagem dajustiya. Isto quer dizer
que a epifania do rosto como rosto abre a humanidade. 0 rosto na sua
nudez apresenta-me a penLlria do pobre e do estrangeiro. A relayao
estabelecida pela epifania do rosto, consiste em referir-se ao terceiro,
como 0 pobre, 0 estrangeiro, 0 marginalizado, a mulher, 0 orfao, etc.
Ele, 0 terceiro incluido,junta-se a mim. Masjunta-se amim como um
Mestre a me ordenar. Assim, a presenya do rosto - 0 infinito do Outro
indigencia, presenc;a do terceiro (isto e, de toda a humanidade).
Deste modo, compreende-se a minha responsabilidade em face de um
rosto que me olha como absolutamente estranho em suaradicalidade.
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Para Levinas, 0 "tu nao matanis" e 0 dizer do rosto. 0 dizer e
uma manei ra de saudar outrem, mas saudar outrem e ja responder por
ele. E e1ifici I calanno-nos diante de alguem. Assim, 0 "tu nao mataras"
e a primeira palavra do rosto; alias uma ordem. Ao mesmo tempo,
como vimos, 0 rosto de outrem esta nu; eo pobre por quem posso
tudo e a quem tudo devo. E eu que sou eu, mas enquanto "primeira
pessoa", sou aquele que encontra processos para responder ao apelo.
Desta forma, pode-sc retomar aqui 0 tema do Desejo que vincula 0
tema do outro ao tcma da ideia do infinito. No acesso ao rosto, ha
tambem 0 aeesso <1 idcia de Deus. Para Levinas, a relayao com 0 Infinito
suplanta a visao teordiea de Descartes, ela e mais LlIllDesejo que nao
pocle nunea ser satisfeito.
Lc\inas resgata a metafisiea que se op6e ontologia. A metafisica
eo ambito que toma viavel a relayao com a alteridade a partir das
dimens6es do infinito e da transeend€mcia. Sendo assim, a Etica e
metafisica, pois ela acontece no tempo anacr6nico e assimetrico,
viabilizados pel a dimensao metafisiea. Desta forma, pode-se afinnar
que a dimensao do divino abre-se a partir do rosto humano. A relayao
com 0 metafisico, da qual Levinas fala, e um eomportamento etieo e
nao teologico; tambem nao e uma tematizayao. Deus e abordado pelo
prisma da Etica da alteridade. Ele e 0 Deus invisivel, mas que nao e
apenas um Deus inimaginavel, mas um Deus acessivel na justiya. Afimla
Levinas que "a etica e otica espiritual". A relayao sujeito-objeto nao a
reflete; 0 Deus invisivel, mas pessoal, nao e abordado fora de toda a
presenya humana. Outrem eo proprio lugar da verdade metafisica e
indispensavel a minha relayao com Deus. Assim, a metafisica tem lugar
nas relayoes eticas.
Sem a sua signi ficayao tirada da etica, os
conceitos teologieos pellllaneeem quadros vazios e fonnais (Levinas,
J980, p. 63-65).
Rosto, transcendencia e infinito fonnam uma tIilogia que unifica
a etica levinasiana. 0 rosto, como presenya de um outro, que nao entra
na esfera do Mesmo, presenya que a extravasa, fixa seu "estatuto" de
infinito: a idriia do Infinito, 0 infinital1lente l1lais contielo no menos,
produ::-se concretal1lellte sob a aparencia de uma relar;iio com 0
rosla. £
a ideia do infillito mantem a exterioridade do Outro em
re/ar;(IO 00 Mesmo (Idem, p. 175).
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Esta claro para nos que, segundo Levinas, a relayao entre os
entes humanos nao e primordiamente
ontol6gica (constituiyao,
objetivayao, posse, explorayao, etc.), mas etica. A etica, mais que
relayao, e experiencia: experimentar na transcendencia a vergonha e a
culpabilidade de uma ingenua liberdade individual e egoistica que tudo
pretende agarrar, objetivar e fazer seu para explorar; experimentar em
mim a ideiado infinito que 0 Outro, como limite do "eu posso poder" e
como primeiraaproximayao ao Outro; experimentaro desejo metafisico
pelo Outro a quem ainda nao se acedeu, experimentar 0 encontro sem
mediayoes com 0 rosto do Outro estando face-a-face com ele;
experimental' no "dito" - falado e ouvido -a inesgotabilidade do "dizer"
que figura no rosto do Outro; experimental' a bondade do recebimento
do Outro em mim, outro que vem a mim assimetIicamente pela calyada
e de maos vazias (Costa, op. cit., p. J 39).
A relayao etica com 0 Outro e linguagem, e rosto, e face-a-face,
e nao pode ser tematizada simplesmente a partir de "meu mundo".
Linguagem, no sentido levinasiano, e doayao e doayao e 0 primeiro
gesto etico. Centrado no tema do rosto, a etica acontece
no
encontro face-a-face do discurso que nao pode ser interiorizado nem
totalizado
no "mesmo".
A relayao com 0 rosto eessencial
e
originariamente etica, pois e linguagem e doayao, bondade e justiya,
desejo e deixar-ser. 0 encontro face-a-face e a experiencia por
excelencia, e por isso e etica.
A Etica e antelior a ontologia, ela precede radicalmente 0 discurso
racional da verdade.
Conhecer 0 ente luz do ser e violenta-Io e
faltar-Ihe com a verdade. Aceder ao Outro sem representa-Io
luz do
ser s6 e possivel na etica que critica e questiona a liberdade do "eu"
que se move em seu mundo de representayoes com sentido e significado
para si-mesmo.
A eticajulga porque e exterior visao, intelecyao, ao saber e
representayao. Alem de ser exterior, a etica e "primeira", e anterior e
mais OIiginal, isto porque a etica e relayao entre entes hlmlanos concretos
e nao relayao entre um ente e 0 ser do Outro ente. A relayao ente-ente
e anterior especulayao de um ente sobre 0 ser do Outro ente luz do
ser (Costa, op. cit., p. J43-J44).
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Podemos finalmente dizer que Emmanuel Levinas nao se ocupa
da moral como um sistema de interdiyoes e mandamentos. Para ele 0
que imeressa e 0 nascimento da consciencia etica nas relayoes entre 0
"mesmo" e 0 '\mtro". A relayao etica se produz como linguagem, ou

ESQUECIMENTO DO "OUTRO" NA HISTORIA DO OCIDENTE: ...

seja, no dizer enquanto ayao que se comunica e se expressa na "relayao
face-a- face", e nao no dito ou nos conteudos.
A epifania do rosto e originaria e essencialmente etica. 0 rosto se
da na transcendencia da expressao. Pelo rosto, nu e pobre, 0 Outro
apela e convida a ouvi-Io movido pelo des-inter-esse, isto e, alem da
relayao ontologica de poder, esmagadora do Olltroente, anuladora da
manifestayao do outro em sua radical alteridade. A etica da alteridade
e determinada pelo chamado silencioso e retumbante do Olltro a ser
responsavel com ele.
Por fim, encontramos em Levinas subsidios para uma acurada
critica da historia ocidental como negayao do "outro" em sua diferenya
e diversidade radicais e absolutas. Assim, vemos que do ponto de vista
do europeu conquistador das Americas (0 "outro"), os povos latinoamericanos representavam a exterioridade, a estranheza - que devia
fatalmente ser negada e rechayada. Importava ao projeto conquistador dos povos europeus a totalidade apenas, que se resumia na cultura
europeia. A exterioridade dos povos indigenas, por exemplo, se
manifestava como uma diferente maneira de viver e compreender 0
significado da vida. Isto, no entanto, para 0 projeto imperialista da
visao eurocentrica e impensavel e inadmissivel. Os europeus conquistadores interpretavam ao pe da letra 0 Ego cogito de Descartes.
o embasamento teorico da empreitada da conquista esta na relayao
sujeito-objeto, implantada pelo pensamento modemo, isto e, europeu.
So conta como subjetividade, 0 mlmdo interior e intelectual do europeu
burgues e culto. Na pratica, 0 pensamento cartesiano sofria uma
transmutayao: de penso, logo existo, para penso, logo conquisto.
o centralismo europeu, criou a peri feria dos outros continentes.
o periferico e visto por uma ontologia totalizadora e totalitaria, na qual
o periferico, como alteridade, seria incapaz de projetos novos e
diferentes. Diz 0 filosofo argentino, naturalizado mexicano, Emique
Dussel, em seu livro Filosofia da Liberta9ao: "no nfvel intemacional
ou mundial a alienayao dos povos perifericos se produz pelo
imperialismo; filosoficamente funda-o a ontologia europeu-norteamericana; (...) militarrnente, eo controle dos oceanos e dos continentes
por meio de foryas armadas navais e aereas e por meio dos satelites
que percorrem a atmosfera; culturalmente, e a ideologia dos meios de
comunicacao" (0.77),

o projeto do conquistador

e devastador da alteridade dos povos
conquistados; ele quer totalizar as diferenyas, fazendo-as desaparecer
por meio da aculturayao, 0 que renega absolutamente a convivencia
criativa da troca de experiencias intrinsecamente diferentes. Para uma
cultura imperial, conquistadora, depreciadora do outro como outro, a
conquista e a categoria fundamental do guerreiro que para vencer, precisa
impor ideologica e militamlente sua visao de mundo como linicae universal. Deve predominar 0 "Eu", 0 "Mesmo" que emeda uma historia
de muti layoes historica, cultural e moral. 0 outro para 0 conquistador,
nao tern projeto, muito menos a capacidade de fazer escolhas. Ele nao
escolhe, e escolhido a desaparecer como alteridade. Para citar apenas
urn exemplo, esta realidade do imperialismo ontologico nos coloca
diante do tremendo genocidio que manchou de sangue e vergonha a
nossa historia. Diante de urn fato brutal como 0 da dizimayao violenta
dos povos indigenas, nao devemos emudecer nossas mentes e corayoes;
havemos de experimentar 0 gosto amargo do sentimento de indignayao.
Alem da matanya, sem do nem piedade, que recaiu sobre os indigenas,
podemos falar tambem de urn genocidio cultural, nao menos grave,
causado pOl'batalhas cruentas que dizimaram milhoes de individuos.
A brutalidade contra 0 povo indigena, perpassa toda a Historia da
America Latina. Deste fato podemos fazer umjuizo historico e moral:
os poderes europeus nao souberam lidar com a experiencia insolita
dos indigenas. Nao souberam e nao quiseram responder criativamente
ao totalmente novo como era a America e suas diversas culturas.
o poder da conquista cegou-Ihes qualquer possibilidade que nao fosse
a de manter os seus valores, a ferro e fogo; ao inves de se enriquecerem
(culturalmente) por meio do contato com 0 novo, simplesmente negaram
a existencia do outro e da diferenya, intrinseca a alteridade.
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