A LUZ

PENSARA ETICAAMBIENTAL,
DA "ETICADAALTERIDADE"
(E. LEVIN AS)

Esse tema, talvez, seja

0

mais delicado a inserir-se dentro da

inspira<;:ao,vinda deste Autor. Em primeiro lugar, E. Levinas2
aborda quest6es

da Natureza e ecologicas,

nao

tal como se pode

acompanhar, em Autores do Romantismo, ou em Schelling, ou T. de
Chardin, Escola de Frankfurt (Marcuse em especial), e mesmo
Heidegger, ou E. Morin, M. Serres, L. Boff e varios outros nomes
atuais, como

0 filosofo

Hans Jonas, em especial. Na verdade, ocon'e,

ate, uma celta amissae e quando nao uma visao "antropocentrica" (ou
"subjetivocentIica", ou "intersubjetivocentrica") que nao assimila modos
de rela<;:aocom

0 ambiente

vivo, como propalado, hoje, na Ecologia-

como movimento e corrente de pensamento. Isso deve-se

a grande

vertente da Etica bfblico-judaica e talmudica, na qual a questao da
natureza sempre foi "secundaria", pois

0 desafio

basico situa-se no

confronto entre seres humanos e sua convivencia, antes que no proprio
impulso ao conhecimento logico e a Ciencia. Vejam-se algumas posturas
do Antigo Testamento, em rela<;:aoa Natureza como tal. Ja no proprio
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Genese, mesmo: "dominai e submetei as criaturas todas, dominai sobre

do fazer valeI' a vida antes de tudo, de fazer valeI' 0 dialogo, a diferenc;a

a ten'a" (gn I,28). Isto deve-se igualmente a noc;aocrftica e delimitada

e, pOI'conseguinte,
violencia...

que

0

Autor tem, em relac;ao aos aspectos mitologicos e romanticos,

0

acolhimento do exclufdo ? Evitar

E isso, em palavras simples,

que OCOITemna relac;aodo homem com 0 ambiente natural e construfdo,

0

0

instante da

que exprirne a erica cOli/a

como tambem na Alte. Mas, entao, pOl'que abordar na Etica Ambiental

filosofia primeira de Levinas, ou seja, a inteligibilidade

a Etica da Alteridade - que pensaria a questao do Sujeito e do Outro e

sentido primeiro. E tal implica em que, antes e junto da preocupac;ao

nao da Natureza?

ontol6gica e metaffsicacom

0

proprio ser (com oEu ecom

ctica como

0

Sistema),

Isso faz com que retomemos nosso velho alerta de que a

antes da preocupac;ao cosmol6gica, com osastros e nosso apego ao

problematica da Natureza, do ambientalismo, e uma questao (eco)etica,

Todo e a terra (no sentido de que isso, ainda, sirva, no fundo, apenas,

ambiental no sentido profundo,

significa que se trata de mod os

ainda ao interesse do Eu e do Sistema), antes da preocupac;ao

de relar;ao, de concepc;6es de mundo ligadas a concepc;6es de ser

epistemol6gica do conhecimento verdadeiro e do domfnio do mundo

humaJlO e, em especial, de alteridade, do sentido que damos aquilo

porele, e ainda, certamente, antes do interesse economico egologico,

que nos ultrapassa, sem deixar de nos dizer respeito, de Outrem, em

estm'ia 0 nfvel Etico apontando pm'a 0 sentido primeiro da subjetividade,

sua diferenc;a. A operac;ao, aqui, e aproximar a abordagem da Natureza

como "para-outrem". Ou seja, Eu so tenho sentido, se me encontro

do conceito de Outro, interligar a ela 0 estatuto da alteridade, ou seja,

com Outrem no nfvel da maturidade e responsabilidade, acolhendo-o,

ela e mais do que posso conhecer/dominar;

portanto, como mais que objeto e fruto de necessidade,ja como Desejo

0 que

ela tem vida propria, e

do Olltrocomo Outro. Observe-se que isso nao e dizer que 0 ser humano

3 .

deve ser acolhida em sua dignidade

Entao, na verdade, entram, emjogo, teses muito profundas, na

e "bom

pOI'natureza", mas uma interpretac;ao que diz que ele so e

concepc;ao que temos do proprio sentido da vida e do universo, a

verdadeiramente humano se realiza

saber: a priori dade, seria, antes conhecer

Alteridade que recebe, enquanto criatura, vivendo cada momento,

0

universo no sentido de

classifica-lo, transforma-lo e dispor dele, como

0

potencial etico e de relac;ao de

fez a Ciencia eo

enquanto um ser grandioso e capaz, mas ao mesmo tempo altamente

pensamento, vindo dos gregos, e a Ciencia e a Revoluc;ao Cientffica

vulneravel, sensfvel, sujeito da afecc;ao, ou seja, precisando demais de

ate os nossos dias, ou 0 senti do primeiro seria

Outrem e acolhendo outrem para dar sentido
lembra a compaixao no Budismo).

0

0 etico,

no modo mais

profundo da palavra ? Ou seja, 0 sentido primeiro nao estaria em lidar

a

vida (0 que nos

com as quest6es humanas mais caras, tais como as quest6es do Outro,
Pela "hica da alteridade", podemos, tambem, tel' um bom
crivo para refletir sobre as posic;6es etico-ambientais, em jogo, hoje,
Sobre a l;,i('(l ria o!teridade. veja-se nossa obra LCl'il1os: a reC()llstril~'r7() da slf/~iefh'id{/de.
EDIPUCRS, 2002. E lb.
belo nrtigo de P. Pivnllo, em Correll/ex cia it;C({ ('ol/temporal/ea,
(VVAA). Ed. Vozes. 2000.
I

°

Na fundamentac;ao da Etica holfstica e cosmologica, pod em ocorrer
celtas insuficiencias, as quais as "filosofias da diferenc;a"e da Alteridade,

ou ate a PsicalHllise, poderiam demonstrar, no senti do de que elas, as
vezes, pressup6em um Eu que se completaria junto ao Todo e a
Natureza, do homem como simples pmte da Natureza, quase num celto
biologicismo.

A analise desta postura, a partir de uma visao

contemporanea de subjetividade, inspirada a paJtir do fil6sofo lituanojudeu-frances Emmanuel Levinas, pode nos iluminaJ',do ponto de vista
da relac;:aocom a natureza, enquanto

alferidade;

comp6e-se, pois,

oposic;:6ese conflitos, sendo que se pode dizer, hoje, que 0 ambito do
Etico ficou sufocado, esquecido, contaminado e assim pOl'diante. Daf
a validade e importancia do pensamento da Alteridade, porque ele
vem resgatar

0

lado humano da Singularidade, da Solidariedade e da

AJteridade (pluralidade).
Dos Iimites da Filosofia no campo da Praxis - mesmo
das que falam sobre a Praxis

como uma crftica bem enraizada, conjugada ao questionamento das
conseqUencias

eticas

das diversas

teorias,

no Ocidenre,

consubstanciada, a pmtir de uma crftica etico-epistemol6gica
complexa e que, ralvez, seja uma boa alternativa

nova e

para a "P6s-

modernidade" em crise e em vazio erico, preocupac;:ao, tambem, de
Hans Jonas4•

Agora, precisamos ser realistas, no senti do de que todos n6s
habitamos

cOl/fra

a Alteridade do mundo e inclusive de Outrem, na

medida em que ocupamos lugares, espac;:ose bens limitados, diante de
pessoas que nao 0 alcanc;:am,e isso mesmo os que estudam Filosofia,
Religiao, Etica, Levinas etc. E igualmente, realisras na medida em que
ja estamos no mundo da Ciencia e da Tecnologia, e que nao podemos,
simplesmenre, opor uma teoria de boas inrenc;:6esericas, ou pregar "a
Erica como Filosofia Primeira" e que isso fique em nfvel, meramenre,

Natural mente, quem se aprofuncla na leitura de Levinas, sente
que esta, em jogo, um em bare entre grandes tradic;:6esculturais e de

academico, de aprofundamentos conceituais, de interfaces com a
Historia da Filosofia para comparar e criticar fi losofos, como se isso

pensamento (Filosofia e Ciencia grega e Sabedoria judaico-bfblica antiga

trouxesse qualquer peso real e concreto, em termos de relac;:aocom a

- que, no belico Israel atual, se perverteu), e este embate resumir-se-

Alteridade de Outrem. Se

ia, para muiros, entre Ontologia e Etica, entre afilmac;:aodo Eu no mundo

construc;:aomental, quase sempre naJ'cfsico,a sua mera clitica em nome

laico, livre e da Ciencia e a afirmac;:ao e construc;:ao da prioridade do

do Outro, tambem,

Outro, na relac;:aopOI'excelencia do Eu etico (humano diante ciaLei).

endogeno da Filosofia de Levinas nao ulrrapassa as fronteiras do

POI'conseguinte e por coerencia, e preciso ter, em mente, que estes

Idealismo - como costuma ser toda a Filosofia na sua enfase academica.

san pontos

complementares

ciavida humana e social, ao mesmo tempo

que pontos que trouxeram, em geral, uma quanticlacle enorme de

0

0

Eu transcendental e racionalista e uma

pode ser, assim como

0

aprofundamento

o infcio da superac;:aodos limites do que acusamos,

aqui, no

Idealismo e da endogenia que e a propria logica do discurso filosofico
em geral, cla-se, portanro, romando, em primeiro lugar, uma atitude de
il/seJ"(:GO conerefa
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na \'ida

social,

na postura cleclefesa socioambiental,

nas mais diversas formas de busca de resgate do Outro, da cidadania,
dajusti'ra social e equillbrio ecologico e, de forma urgente, nos pafses
de Terceiro Mundo - e antes mesmo de ter a celteza conceitual filosofica

A Natureza, concebicla, a paJ1ir do parametro cia Alteridade,

dos termos, emjogo, pois "para bom entendedor meia palavra basta"

como rela'rao e respeito a caracterfstica propria do Oun'o, "real", como

ou um bom olhar a volta e suficiente. Por isso que reputo que a Filosofia

Outro, e uma das condi'roes de uma eficaz rela'rao de respeito para

da Libelta'rao (E. Dussel e J. C. Scan none, em especial), ou em outros

com a Natureza, base de uma Etica Ambiental a ser afirmada6 . Nestas

termos a "erica da liberta~iio", e ja parte de um caminho evolutivo,

minhas obras citadas, levantei ja 0 problema em jogo, quando nao se

conceitual da Alteridade para 0 dar-

percebe que muitas das alternativas de pensamento ecol6gico, mOlmente

se conta do agir de fato, da praxis, da Historia, ao meu redor, sendo

holfsticas, para nao falar das desenvolvimentistas e superficiais, paJtem

feita. Alias, como diz Levinas: iljaut agir avallt d'ellfendre.

de pressupostos nao apenas holfsticos mas tambem totalizantes, no

em dire'rao

a safda do Idealismo

Estas questoes revelam, tambem, que a Etica da Alteridade

sentido de visoes que se fecham sub-repticiamente. Nao e de espantar
que muitas f0I111aS
de pensar, mais intuitivas, "mfsticas", valem-se muitas

tem os seguintes papeis centrais:
I - Crftica fOlte ao Eu ideafista, constru'rao mental e eg6ico,

sem carne; e crftica a auto-afirma'rao do Sistema vigente, por tras da

vezes de conceP'roes cientfficas e pseudo-cientfficas para legitimar suas
cren'ras.
Ali se constr6em parametros de compreensao do humano desde

Filosofia e da Ciencia.
2 - Crftica a Historia da Filosofia, a Filosofia grega e a Ciencia,

uma perspectiva localizada, compartilhada por grupos que almejam

pois escamotearam 0 Outro concreto, em suas diversas faces. Ou seja,

uma universaliza'rao de suas cosmovisoes, mas que podem nao levar

nao souberam, em geral, !idar com 0 que chama de as "figuras da

em considera'rao as gJ'andesdiferen'ras religiosas, polfticas, econ6micas

Alteridade" - que SaG0 crivo parajulgar roda a velhariaf;losofica,

e outras. Pressupoe-se, muitas vezes, uma natureza humana geral e

discursiva e ideologica que se estuda, ingenuamente, ate hoje: 0 crivo

de como se ve 0 Outro, como se ve 0 estrangeiro,

como se ve 0

bebe, a crian~a, como se ve a mulher, 0 negro, 0 indio, 0 latinoamericano,

0 louco, como se ve a Natureza, como se ve a vida do

povo, como se ve a sexualidade, como se ve ou se lida com 0 amor,
como se vive tais coisas e assim por diante.
3 - Defesa e acolhimento da Alteridade de Outrem, na forma
de acolhimento dos exclufdos.

'Ou sejo. porn que tem servido 0 sober ocademico de tipo tllos6fico 'J 0 grove e que tado
do disCfff.\'(}. cia linguagem.
cia 16gica do modelo que tem 0 sell apice nn Illodernidade
(mas continua a(~ hoje) est a cOlltaminada.
Os conceit os que tentam expressar alguma realidade
hUl1lana ou clo saber, e que sac interprelac;oes
absolulnmcnre precarias prim aos lempos :1tuais,
desconhecendo
lima shie de avanc;os, desl1listific~u;5es,
Illlll::l\'oes e cOlllplexidades
11;)
compreensao. na melodologia. nn lingungem de tenms guins nli. wis como: sujc:ilo, espn\o.
hist6rin. verdnde. mom!. Ser. consciencin. mundo. OUlro, Absoluto, Imnscellcknwl elC. Sao
termos com allra anncronicn. limitados e muito (des)localizados. POl' isso lallllu!m.
pelas

estrttlllra

feridas

J1arc[siC{lS

Local1,

OIl IIIC.\'1110//111 Lel'il1o.\· e Derrida.

I/OS,

fa:.endo

0 que olio

0.\' !rJIICOS, pois

4 - Luta pelos exclufdos, engajamento social e ambiental, sem

do discurso

(Ia jil().\'(~/ia

cOI/srgllil1los

des jo!::am

acadhllico

e selfs prmicol11es,

no cora

fa:er:
a crua

Ol/

Oil

para

realidade

o que 0 estudo vira

.
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os orrisras

O/f
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para

//111

poctas,

que se escollde

lfIll

D//ssel
para

pOl' /liis

Freud

e IlJII

hem perro

de

{),\' lII[sticos

da.\' iJltenr6e,\'

tradicional.

Vejn-se Ilossa obm Co/'rell1e.\' da eric(l ombien1{ll.
do Ed. Vozes.
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que se Ol//Oft mal

Man rellOl'odo,
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igualacla, e que pOI'sua vez e pal1e da Natureza maioI', como as vel has
correspondencias mfticas entre microcosmo e macrocosmo, homem e

Polis, que igualmente deveria se reger pela harmonia dinamica do
Casillas.
E claro que essas culturas antigas todas, seja grega, sejajudaica,

Cosmos. Certamente, tais concep90es exerceram e ainda poclem
exercer papel impol1ante num mundo ecol6gico, nao obstante, contem

tinham uma dose grande de etnocentrismo,

annacli lhas nas suas visoes.

endogenia, de visoes que se fechavam. Os exemplos saG muitos, da

de auto-defesa,

de

Com Levinas, pocle-se ir mais pal-atras na crftica hist6rica ao

Grecia a Bfblia. Fato e que as experiencias bfblicas contem uma etica

pensamento ocidental, aventada pelos ec610gos em geral, que situam a

mais radical, um foco eminentemente etico, e que nao visa efetivamente

Revolu9ao Cientffica e a Industrial como 0 ponto de pal1ida nodal para

uma teoria do conhecimento ou uma ciencia da Natureza. E e pOI'isso

o entenclimento cia crise ecol6gica. Pois ele volta a matriz grega, ao

tambem que pode e deve ser recuperada hoje, como sabedoria de

Logos da odisseia grega do conhecimento como domina9ao do Outro

vida, no sentido de permear 0 saber cientffico, tecnol6gico e "mundano".

(Natureza). 0 exemplo c1assico e a retomada clitica do Mito de Ulisses,

Cel1amente, tem um valor grande as concep90es messianicas

de Homero, tal como Adorno e Horkheimer 0 fazem na Diatetica do

da hist6ria, no sentido da possibilidade real do Novo, do advento da

Jlumil/ismo, condenando a razao e mftica grega como tentativa de

Justi9a, antes da liberdade do eu dominador, antes do Sistema totalizante.

clomina9ao cia natureza e clo Oun-o, sintomatizacla na Figura clo her6i

E neste senticlo que Levinas diz, na introclu9ao cleTOlalidade e li!fil/iIO:

grego, e her6i tragico que enfrenta a mOl1e.

"a vercladeira vicla esta ausente, mas n6s estamos no mundo"; n6s

E preciso, aqui, ter muito cuiclaclo, para nao condenar uma

esperamos algo; a "metaffsica", no senticlo nao de uma razao egol6gica

tradi9ao como tal em nome de outra (bfblica); e mais, e preciso buscar

ou mesmo religiosa, mas de uma etica human a e tambem ecol6gica

as melhores interpreta90es do logos grego, em especial na diaJetica

como sentido primeiro. A etica bfblica levinasiana pode, sim, contribuir

7

aberta de Platao, como 0 faz a hermeneutica de Gadamer

Logos nao

com a visao ecol6gica, no sentido cle fazer pensar os resqufcios

e simplesmente ratio, mas palavra, e palavra trocada, "dia-logos", troca

egol6gicos e mistificantes de uma religiao da Natureza, como quando

viva. A ecologia e isso, como proposta polftica. Outro conceito que

cloinfcio (anos 60) dos movimentos ecol6gicos em especial; clechamar

podemos recuperar dos gregos e 0 de Cosmos mesmo; ele e altamente

a responsabiliclade raclical,junto com a soliclruiedacleecol6gica ventilacla;

dinamico, tal como a Physis, natureza, no sentido clenascer contfnuo;

de questionar certas visoes de ser humano e clenatureza que esquecem
da alteridade raclical.

•

a palavra vem cle"brotar", renascer, crescer. Cosmose orclem clinamica,
contfnua, e belo nesse senticlo;e hru-monia,oncle0 homem esta integraclo;

E imponante enfatizar que esta postura etica, no meu entencler,

o que nao impede os clesafios cia liberclacle clas coisas humanas na

junto a temas como a abordagem e a organiza9ao socioambiental, deve
ser necessariamel/le
semelhantes,

aproximacla da postura henneneutica e outras

no tocante as solu90es mais eficazes para a crise

socioambiental. Na verdacle, a Etica cia Alteridacle entra mais como

inspira<;ao, reflexao sobre as formas de racionalidade(s) e imperativo
etico regulador, devendo ancorar-se em metodologias e abordagens
epistemol6gicas, hist6ricas e concreta~, para as diversas areas, situa<;5es
e contextos. A hermeneutica, pmtindo das conseqUencias do pm'adigma
cartesiano, nas Ciencias naturais e da Razao Instrumental, analfticoexplicativa e reducionista, prop5e a recupera<;ao de horizontes de

PELIZZOLI, Marcelo L. A emergcllcia do paradigma
ecologico. Petr6polis: Ed. Vozes, 1999.
_____

. Correlltes da etica ambielltal. Petr6polis: Ed.

tematiza<;ao recalcados, a compreensao, dos discursos hist6ricos das

Vozes,2003.

localidades; prop5e a vivencia, prop5e

_____

0

dialogo compreensivo e

reCOITentecom a realidade no tempo, busca reapropriar-se de valores,

. Levinas: a recollStrur;;{ioda subjetividade. Porto

Alegre: EDIPUCRS, 2002.

gerados pelos contextos e naITativassocioambientais hist6ricas. E pode

PIVATTO, Pergentino S. Etica da alteridade./I/: Oliveira, M

apontar para uma Educa<;ao Ambiental, como processo, apropria<;ao

(org.). Correlltes da erica cOl/temporal/ea. Ed. Vozes, 2000.

e reconstru<;ao compreensiva de valores e modos de inser<;ao, nos

SOUZA, Ricardo T. de. Totalidade e desagregar;;iio.

ambientes e culturas, de forma organica e sustentavelR

EDIPUCRS, 1996.
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