
ALTERIDADE E CITABILIDADE-
BENJAMIN E LEVINAS*

A premencia de questoes filos6ficas fundamentais aproxima
mundos e cosmovisoes diversos, formas diferentes de abordagem de
um mesmo problema central, 0 qual e percebido, como 0 tell1a
jundal1lellfal de um determinado corte hist6rico-civilizat6rio, de uma
determinada "Era". Esta aproxima<;ao nao se da, muitas vezes, de uma
forma que poderfamos chamar "consciente", na medida em que lida
com dimensoes de uma tal amplitude cultural que pode passar,
facilmente, despercebida. Porem, isso em nada atenua sua pregnancia,
pois tal aproxima<;ao nao e um capricho ou uma ret6rica, mas 0 nervo
da possibilidade de autocompreensao e da postula<;aode uma proposta
de sentido de realidade que ultrapasse 0 domicflio e a seguran<;ade um
determinado modelo de discurso, abrangendo universos, cada vez mais
amplos de inteligibilidade, e se empenhando na tradu<;aoe retradu<;ao
constante do filosoficamente essellcial em Dutras lfnguas e linguagens
filos6ficas e culturais.

Ainda mais, tal aproxima<;aoaparece, muitas vezes, antes como
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fundamentais que latejam no mais original de seus respectivos
pensamentos e que sugerem, em uma leitura de nfvel mais profundo,
um foco inspiracional comum que se refere a essa originariedade, em
toda a sua pOH~nciade desdobramento.

estruturas mutuamente excludentes ou imiscfveis do que como 0 que,
real mente, SaG:formas diversas de abordar uma mesma questao de

origem, uma mesma tematica fundamental ou a procura convergente,
pOl'uma mesma dimensao de sentido de realidade.

Em nenhuma epoca, como 0 seculo XX, ocon'em tais posturas
de forma tao aguda; e temos tentado evidenciar tal fato em outros
textos2• Em verdade, para um leitor algo mais "imparcial", e
impressionante a convergencia de sentido de constru~6es filosoficas,
provindas de inspira~6es, absolutamente, diferentes, a uma primeira
vista. E, com isso, interfaces de dialogo proffcuo sao, muitas vezes,
exclufdas,"a priori" do campo das possibilidades que traduzem tens6es
intelectuais do mais alto nfve!.

Nosso objetivo, nesse pequeno texto, e sugerir, rapidamente,
aspectos "convergentes" essenciais das obras - ou, antes, da inspira~ao
mais profunda das obras - de dois autores, tidos pela mentalidade
filosofica "normal", como, absolutamente, "diferentes" entre si: Walter
Benjamin e Emmanuel Levinas. As no~6es de referencia, que figuram,
aqui, como meros indicativos para um esbo~o de abordagem, SaG
"citabilidade" e "alteridade". Essas categorias nao serao, assim,
examinadas a fundo, mas, simplesmente, afloradas como proffcuas
possibilidades de uma maior compreensao da forma pela qual tanto

Benjamin quanto Levinas remetem, decisivamente, as quest6es

I Cf. SOUZA. Ricardo Timm de. "0 seclIlo XX e a desagrega,iio da loWlidade·'. in: Idem.
Towlidade & Desagregou/o - So!Jre as .Ii"(!lIfeiras do jJcJ}swllel1lO e suos ~"1(,1'I/(l'~\'(/.~·' ~Ol ..t~O

Alegre. EDIPUCRS. 1996. PI'. 15-29. E de se res;alta,r CJlIe.. se tal elr~,,,,stancla e .Ia.
nOr!lWlrllcllle. de diffcil compreellsao. ninda lll~l1S dilled e essa c~n~pJeellsao. em UIll melD
como 0 nos so. mnrcado pOl' carcncias c1iversas. recep\,oes. p~rc'~lIs.de ,~.lItore:,~ ,obras ~

. d I do ol'd'111 'I'l'" criam tlmn estrLltura de pnrcl3lJdacle fJlosotlca. dtllcll de selpreconcellos e 0 <l e. ... ~ ~'.. ". ,
superada. Para n6s, sinais incipientes de ;lla,tundade 1I1tel~~tl1nl St;IOI nam. ~xata~11~nte. a
possibilidade anlillciada de romper a igllor~llcla e 0 Il~~clo,.[alz~s.cI.e.todo 0 PICCOIKCItO,Cl,ll
dirc,iio it eorajosa e. sempre, 11111itoc1iffeil "intersec,iio de tnteliglbdldades. Essa,. wlvez, sep
lInKl wrefa essencial cia nova geraC;aode acaclemicos: com certeza e lima Jas malS urgentes,

o tema da narra~ao ou narratividade - especificamente da
citabilidade do tornado citavel, do passado que se materializa, num
singular composito intelectual-material que, simultaneamente,
presentifica e illlpuisiona no futuro, de forma como que
"transfigurada", as estruturas violentadas do pequeno e da Historia e
de seus restos - e, reconhecidamente, uma das quest6es centrais do
pensamento benjaminiano. Esse ativista das "pequenas" causas, nunca,
se perdeu, em teleologias onipotentes, mas fez, da percep~ao das
instancias "menores" e para ele decisivas do real, a base de sua propria
- e dificflima - lucidez. Na articula~ao de suas ideias centrais, nenhum
conceito permanece est<ttico ou deslumbrado consigo mesmo, mas,
antes, recai, continuamente, com modestia, na realidade fecundante,
na qual se origina. E pOl'isso que Walter Benjamin pode ser considerado
um autor ta~"diffcil": nao autoriza generaliza~6es e mostra, agudamente,
a violencia que elas comportam3 .

No presente contexto, analisaremos, brevemente, apenas, um
CUltOtrabalho de Benjamin, mas um escrito fundamental: a famosa

3 E auspicioso e evidencia. ao 1l0SS0ver. maturidade inlcJeclllal 0 fato de que lltll tal pCllsamento.
essencialmente. Ilao rotulavel Oll classific:ivel "a priori"". se lorne mais e mais alvo de interesse
e eSludo de Lima nova gera<;aode academicos briHwlltes. em 1l0SS0meio; a recep<;~10de Walter
Benjamin cresce. no Brasil. tall to em tennos de quantidade como de qllaliclJdc.
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terceira 'Tese" de "Sobre 0 conceito da hist6ria"4 .
Sabemos que a coletanea das Teses e seus apendices sao

aceitas, como a ultima obra de Benjamin e representam, inobstante sua
concisao, uma sfntese grandiosa de seu pensamento mais maduro e
uma interven\;ao magistral, no mundo das icteias do seculo XX,
transcendo, infinitamente, os meros chav5es de "marxismo" ou

"teologia", para citar, apenas, os mais comuns. Ao longo de dezoito
teses cUl1ase dois apendices, desdobra-se, simultaneamente, um agudo
inventario do passado e toda uma profissao de fe, na possibilidade de
se pensar 0 futuro humano e construf-Io - e isso pOl'"debaixo" e apesar
de um jargao, aparentemente, unfvoco. Aqui, a tensao intelectual e
maxima, sem, com isso, fechar-se em uma estrutura auto-suficiente de
referencia.

leitor desavisado costuma apreender a uma primeira leitura. Pois nao

se frafa de a/gum discurso ed(ficCllue ou "irrealista" (como poderia
ser 0 passado citavel em sua illtegralidade "sincr6nica"?), mas da
indica\;ao de toda uma especial esfrutura de compreensao da

realidade, de um prisma que tenha 0 real como ponto de partida, 0

concreto, em sua inteireza, como ele e, nao a partir do estabelecimento
de conceitos que 0 "expliquem", mas desde um certojulldam.ento de
sentido que 0 justifique e 0 fa\;a fundamento illclusive 0 dos conceitos
daf derivaveis - conceitos novos e quefa~'amjusfi~a a facticidade e
temporalidade que habita cada ato hWI1Cl1IO,ao longo da Hist6rias .

Nessa simples Tese, tempo e passado se revestem de sentidos,
completamente diferentes daqueles comuns a tradi\;ao da Filosofia: nao
san categorias "objetivas" ou "subjetivas" de interpreta\;aOda realidade,
mas dimens6es desde as quais a realidade pode assumir um senti do
humano de futuro. 0 passado nao escapa ao julgamento; a hist6ria nao
julga, mas e julgada pela cita\;ao do momenta e pela naITa\;aOdos
fatos que, relegados a sombras, vivem em sua realidade de inscri~ao

dejinitiva - porque real- na ordem dos acontecimentos6.

E a referida cita\;ao nao se da pOI'acaso, pelo espfrito absoluto
ou pOI'uma ordem intemporal, mas pOI'um crollista que leva 0

tempoccccccccs a serio. E, ao faze-Io, 0 cronista considera, a fundo, a

o cronista que narra os aconfecimenfos, sem disfinguir enfre os

grandes e os pequenos, leva em conto nada do aconfecido, um dia

ou em qua/quer circunsfGncia pode ser cOllsiderado perdido para

a Hist/Jria. Sem duvida, someille a humanidade redimida poder6

apropriar-se, tota/mellle, de seu passado. !sso quer dizer: someille

para a humanidade redimida, 0 passado e cif6ve/, em cada um de

sells momeillos. Cada momenfo vivido transjorma-se muna "citation
a I'ordre du jour" - e esse dia e, justamenfe, 0 do Jufzo Filla/.

5 E provavelmente, pOl' isso que It;':rJnos OLl conjullto de terlllOs U10 cQrrcgados. hisl6rica e
itlle!ecillaimellte, COIllO "hist6ria", "hul1lanidade reclimida", ··verclade". '":'jufzo filial" S;]O

1I1ilizados por Benjamin, ao longo de grande parte de sua obra e, especialmctllc. IlJS "Teses",

com lIl1KI tal naturalicl3de: indicam seus pr6prios limites. despojam-se de sua carga de St'CliJOS

e se clltregam. simplesmcnte, a uma illieligibilidade que pellctrJ nJS !J{/Scs de l11l1 lInivcrso de

~etl~i_?o, expond?-se, simllitanenmellte. falimel1to de lima trndit;Jo petrificada e lI11fvoca e
ITlltltlcando. de forma nova, na estrutura temporal da leitura, da mente do kilOI': llma especk
de rcc,.ia~'ijo mdicnj de selllido.

fi Faz-se neccss:.irio que se tcnha l11uito prescllte a inspira~Jo de Rosenzweig. no que diz

re,speito :l .queslJo cia temporalidade em W. Benjamin. Sobre a temporalidade em Rosenzweig,

cL nosso I1vro Exisll'ncia e1ll DeciS{{o - Ul/IO il/,rodll~'a() O() pensol//('1/10 de Fral/~. RoseIlZH'eig.
Silo Palllo, Perspecliva. 1999, especialmeille p. 124-139.

Voilime X - n" 19 - Janeiro - JlInho /2003 - PERSPECTIVA FILOs6FICA

, BENJAMIN, Waller. "(jha dell Begl'Ui del' Ceschic/lle". Utilizaremos a versilo traclllzicia
pOl' Sergio P. ROllanel ill: BENJAMIN. W. Ohras Es('olhidos - Magio (' f~(,l/icn, orfe e {Jolffic{[

- Ensoios sohre filermilra (' hislrJrio do clIIlllra. Sao Paulo. Brasiliense. 1987. p. 223.



dfferel/t;a entre 0 que e narrado e a narra~ao que, simultaneamente,
revigora 0 nan-ado e abre um espa~o de imponderabilidade em que, de
alguma forma. e concebfvel que 0 hUll1al/opossa tel' vez. Trata-se, em
ultima analise, de repor em /Ilarcha a ordenl da temporalidade; e 0

"jufzo final" pae termo a essa estranha reposi~ao, configurando-se,
pOI'sua paradoxal "frutifica~ao escatoI6gica", em 'jufzo inicial" de uma
era caracterizada pela etica, em que 0 pequeno, os restos e sobras, 0

dispensavel eo inofensivo tem sua dignidade, maximamente, respeitada
pela "cita~ao" inconfundfvel de sua pr6pria realidade, tambem,
inconfundfvel: sua diferen~a.

oque pode ser feito no mundo "sem distinguir entre os gJ'andes
e os pequenos"? Essa e a verdadeira tese da inversao da Hist6ria ,
inversao da Hist6ria, apenas, do "grande". Pois a grande Hist6ria aposta
que tudo. Quantos 0 que de "irrelevante" aconteceu, esta,
irremediavelmente, perdido para ela, subsumiu-se, em sua 16gica e
hipotecou seu sentido, a mera inexistencia: esse e 0 fundamento da
cren~a, em sua (da grande hist6ria) legitimidade. 0 que significa, assim,
que "nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido
para a hist6ria"? Tem-se, aqui, a sugestao de que 0 problema surge em
termos de verdade efalsidade - exatamente como consta,ja, no amago
desta Frase ("leva em conta a verdade"). 0 que esta sendo dito, em
ultima analise, e que a Hist6ria que ignora esta verdadee uma hist6ria
I/oo-veldadeira, ou melhor, seu sentido, em sua seletividade majestosa,
que ignora, olimpicamente, a alteridade que pulsa alem de seu campo
de referencia, nao coincide com sua inten~ao: sua malha e pOI'demais
grossa, e muito de significativo- talvez,justamente, 0 mais significativo,
ou 0 decisivamellte significativo - escapa de sua rede, em um processo
de parcializa~ao de senti do. A grande Hist6ria e, dessa forma,
essel/cialmemefalsa, enquanto seletiva; seu sentido e essel/ciallllellte

falso, enquanto se baseia em sua falsa seletividade. A grande Hist6ria,
na qual 0 Idealismo tantas esperan~as depositou, e a qual Hegel elevou
a alturas insuspeitadas, nao e, portanto, mais do que uma parcialidade

precaria, uma parcela apenas da realidade que se hipeltrofia e preenche
a totalidade dos espa~os, transformando-se pOI'sua vez em Totalidade,
em uma dinamica auto-referente. Mas nao uma parcela ingenua da
realidade e sim, exatamente, aquela que tal/lOUpara si, desde as auroras
do Logos, a tarefa de colldut;oo e de de:fillit;oo do mundo. De-finiu
como que, de uma vez para sempre, Ser e Nao-ser: e hora de investigar
a legitimidade dessa De-fini~ao.

Mas entre a falsa Hist6ria - a da grandeza da hegemonia que
obscurece tudo 0 que nao e ela - e a verdadeira Hist6ria - em que
cadafata tem valor, e valor il/substitufvel- medeia uma humanidade
redimida - redimida de sua noo-existencia real para a hist6ria. Qual
o processo que desencadeia esta remissao? E 0 estabelecimento de
condi~aes que permitam, a essa humanidade, "apropriar-se totalmente
de seu passado". Isto significa, em essencia, 0 enfoque de uma das
conquistas primordiais da Filosofia Contemporanea, ap6s seculos de
tenta~ao da eternidade: a redescobelta da radicalidade do tempo, como
engrenagem de constru~ao e reconstru~ao do real. A Tese sinaliza a
ruptura do presellfe henru.!tico, fechado em si, com 0 auto-significado:
a ruptura da eternidade e a reinser~ao da temporalidade, na ordem da
realidade. Mas esta temporalidade nao f1utua,de forma inofensiva, no
mar dos conceitos: ela se cOl/substallcia exatamel/te IIGestrutura

de alteridade de Ollfro tempo que 1/00 aquele da hege/llol/ia.

Como pensar Benjami n, sem esta referencia recorrente a uma
dimensao de alteridade, que pode aparecer mais ou menos explfcita,
mas nunca deixa de se constituir na instancia de referencia, de fundo,
que permite que toda uma constela~ao de conceitos desgastados
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centrais de uma epoca e que isso, raramente, acontece, de forma tao
aguda, como nas estranhas e, aparentemente, paradoxais interfaces
que 0 ritmo hist6rico do seculo xx nos proporcionou. Para alem da
formaliza~ao, consubstanciada em uma determinada Filosofia, em um
determinado momenta hist6rico, necessario se faz IeI'os impulsos que
a determinaram, perceber a "atmosfera" de um amplo contexto de
referencias8• E na aproxima~ao das quest6es centrais que essa atmosfera
evidencia a concep~ao de uma filosofia conseqi.iente que pode ser
concebida.

Tal situa~ao de fidelidade as quest6es de origem - em Levinas,
a questiio do pergulltar pelo sentido que pode assumir a pergullta

pelo selltido do ser e da realidade - nos conduz necessariamente a
uma situa~ao de fronteiras e de precariedade discursiva, 0 que nao se
constitui em defeito, mas uma cel1amente grande viltude. Nos desvaos
da aJticula~ao bem-acabada de uma determinada inteligibilidade, palpita
a natureza viltual da pluralidade, da constante redescobel1a da questao
dos sentidos do novo, em proposi~6es de inteligibilidade que,
constantemente, se prop6em e reprop6em e nao permanecem, em si.
Em Levinas, como em Benjamin, como em inumeros outros pensadores
lucidos desse diffcil seculo XX, a questao do sentido e, antes, a questao
da construf;iio etica do semido, e nessa dire~ao que cada momento
da vida se constitui em um inadiavel instante de decisao que sustenta a
possibilidade da cren~a em um futuro, humanamente, possfve!.

recuperem sua credibilidade e atualidade, exatamente, na medida em
que nao dizem respeito a uma estrutura, meramente teleol6gica-racional
e auto-suficiente, mas reconduzem, constantemente, a base de origem
de si mesmos, naquela concretude que sempre se negou a abdicar de si
mesma para configuraI' um todo bem conciliado e bem constitufdo - a
Hist6ria que a si mesma pretende se legitimar, exclusivamente, pelo
fato de se dar enquanto efetiva~ao de sua pr6pria ideia?

Como pensar Benjamin sem que a dimensao de radical
alteridade, ainda que com outro nome, com l1Iuitos outros /lomes,

retorne, constantemente, a sua posi~ao de cOITetivohist6rico-filos6fico?

E evidente, em vista do referido, a possibilidade de conceber a
inten~ao narrativa, no sentido benjaminiano, como um conjunto de
incisivas "sugestOes de altelidade", no sentido em que, em uma primeira
e nao falsa leitura - a primeira de muitas possfveis, a medida em que se
mergulha na estrutura de sua obra, em sua espantosa riqueza -, se
compreende 0 termo "alteridade", tal como e, normal mente, utilizado
pOl'Levinas7 .0 que esta em jogo, a sugestao elementar que aqui nos
interessa, e que, por sob a estruturaf;iio de UI/1 discurso estd toda a

i/lconjimdfvel pulsaf;iio de um tempo, ou seja, estao as quest6es

7 Para uma explan~H;ao clara e sugestiva do lema dn Alteridade. no pensarnento de Levinils.
veja-se. alem de suns obras. a j:'i c1assica illtroc!ll(;ao de L. C. Susin 0 homefll lIIessifmic() - lima
il11rod//{'(/() (to pel1.ml/ll'l1l0 de Ell/manuel Lel'illos. PClr6polis. EST· Vozes. 198~. pp. 178-
255. Para limn introdu<;ao r:ipida porem consislente em sell pCllsnmclllo. cf. PIVATTO. P.
"Elica cia Allericlacle" in: OLIVEIRA. Manfredo Aratijo cle. (Org.). Correll/es .fil/ldamel1/ais

da <'rica COIlIeml'0r{II/{'a. Pelr6polis. Vozes. 2000. p. 79ss. bem como nossos livros ja cilados
Tow/it/ode & De.\BgreJ:ortio, Sujei1O. E/ica e l-/i.\'16rio e Sel11ido e Alle"ida~/e. Tal11bel~l de
leilUra lilil SaD: CHALIER. Catherine. Lel'il1as - a utopia do I/llmol/o, LlsbDa. InSlIluto
Pia2el e COSTA. ~Iarcio. Le,'i"aI. ""ra ill/rod",,(/o. Pelr6polis. Vozes. 2000. Todas essas
obr;s apresenlal11 vasta bibliogralia de amplia~ao.
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g Cf. ROMBACH, Heinrich. Plltil1olllenologie des gegeI1H'oniJ:en BeH'lI.\·.\lsrills. Freiburg,
Alber. 1980. pp. 7 ss.
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