ALTERIDADE E JUDAISMo

A Filosofia da Alteridade, enquanto discurso etico, se caracteriza,
pelo deslocamento do referencial da estrutura do sujeito etico. para
fora do Eu. 0 alrer ego e assumido. como a voz de comando, 0
referencial te6rico-prcitico de todo modo de pensar e agir da pessoa
humana. A Alteridade e urn movimento de substituti930 do Mesmo
pelo Outro; e 0 abandono da voz de comando do Eu egofsta e 0
seguimento de uma voz que convoca e apela. Ern tal movimento, 0
Mesmo sofre uma injun930 do Outro, ou seja, uma a930 do Outro,
que se apresenta ordenando, convocando e impondo a voz de comando.
o ato sofrido pelo Mesmo e, ao mesmo tempo, uma violencia n30violenta e uma substitui930. 0 OutToentra, na esfera do Mesmo, exigindo
e suplicando: "n30 viole meu sentido, n30 me mate, n30 me violente".
o Mesmo assume, diante desse apelo, uma dupla atitude: passividade
e responsabi lidade. A resposta esperada, eis-me aqui, caracteriza bem
o imperativo da responsabilidade do Mesmo pelo Outro.
Esse di scurso fi los6fico constr6i a concep93o do sujeiro
il/lleHido: a violencia etica do Outro, sobre 0 Mesmo, se transforma,
no sentido absoluto ofertado, no unico criterio de jufzo, na unica norma
de a93o. 0 alrer ego invade a existencia do Mesmo, como por uma
for9a metaffsica que viola sua individualidade. 0 Outro invade a esfera
do Eu, enciaustTado em si mesmo, rompendo 0 silencio do seu egofsmo.
A irruP930 0 sujeiro il/I'erridol e desconfortavel. Ela pee 0 Eu, na
situa930 de um existente sem existencia pr6pria, des-situado e sem
possibilidade de repouso, numa autoconsciencia tranquila.

'Nelio Vieira de Melo e Professor do Instituto Salesiano de FilosofinlRecife.
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A origem do sujeito e a estrutura do estatuto etico da Alteridade
tem duas vertentes, importantes para a Filosofia de Levinas: a
Fenomenologia e a Tradi~ao hebraica. A Fenomenologia permitiu que
Levinas descobrisse e explorasse 0 discurso filos6fico e a via da
transcendencia etica4 • Mas, foi a sabedoria hebraica que inspirou a
compreensao levinasiana da Alteridade, como rela~ao que ~em a
responsabilidade etica, como anterior a tematizac;ao do seu sentIdo.
Tota!idade e !/~ti71ito, os varios escritos, reunidos em
Decobrindo a Existencia com Husser! e Heidegge/; demonstram 0
quanto a Fenomenologia e importante para a forma~ao do pensamento
de Levinas. Totalidade e Infrllito e 0 Outro Modo de Ser Alem da
ESSerICia,como obras principais, mostram que 0 itinenirio de Levinas
come~a nas tem'ias de Husserl, passando pela Filosofia da ExJstencia
de Heidegger e construindo um pensamento proprio. A Etica da
Alteridade nao pode ser considerada como uma ultima etapa, ou,
simplesmente, como 0 ponto que revela a maturidade do autor.
Afimar que a Fenomenologia e 0 grande referencial teorico do
pensamento levinasiano significa dizer que, deja, Levinas conserva 0
olhar c1fnicodo sujeito, desconfortavelmente orientado a pmtir de fora.
Nas obras posteriores a 0 Outro Modo de Sel; ja nao palte de Husser!,
como em Tota!idade e Infillito. A Fenomenologia deixou de ser
discurso e pas sou a ser um instrumento de analise. 0 conteudo do
discurso e a Alteridade Etica. Nos escritos tardios, Levinas evoca
Husser! e Heidegger, sempre com um olhar crftico, propondo 0 seu
Humanismo, como um modo novo de recuperar a insanidade imanentista
da Filosofia.
A Alteridade, enquanto rela~ao etica, tem a estrutura de uma
religiao revelada. 0 outro modo de ser e um even to epimnico. OOutro
se apresenta como Totalmente Outro, transcendencia e altura, grandeza
e miseria, pura significa~ao e im-possibilidade de redu~ao conceitual,
transcendencia etica. Esse outro modo de ser da rela~ao etica da
Alteridade tem sua Fonte inspiradora na Tradi~ao Hebraica,
particularmente na Tradic;aoTalmudica. E importante, pois, considerar

A situa~ao do sujeito levinasiano e, entao, a de um llomade.
IJ1Veltido,sem repouso em si mesmo, sem identidade, 0 sujeito assume
o itinerario abraamico: do sujeito convocado pe!a voz que venl do
outro lado da existellcia, ape!alldo para seguir rU1/1OaD
desconhecido, aD illapreellsfvel e inomillavel. 0 contraponto da
caracterfstica desse sujeito etico e a figura epopeica de Ulisses. 0 sujeitoUlisses faz um itinerario de busca e de reconhecimento do OLltro,do
diferente dele, fora da sua terra, mas tem 0 seu retorno garantido a ilha
de Itaca2• Esse retorno, para Levinas, e 0 no que questao da Filosofia
Ocidental. 0 Eu se projeta e se toma 0 centro de tudo: dele parte e
para ele retorna, encontrando um repouso absoluto, em si mesmo.
A Etica da Alteridade nao admite, pOl"tanto 0 modelo
convencional de rela~ao eu-outro, da rela~ao que transforma 0 OLltro
numa exten~ao, do Eu. Na rela~ao da Alteridade, 0 Outro e 0 ponto
de pmtida e de chegada. Isso muda tudo. Muda, ate mesmo, a ideia de
que a ontologia e 0 fundamento da Etica, (ou 0 contrario), da Etica ser
fundamento para outros projetos filosoficos. A Etica so pode ser a
Filosofia Primeira se essa for rela~ao originaria, sem a macula da
representa~ao, sem 0 repouso no conceito. A Etica so pode ser Filosofia
Primeira, se for pura responsabilidade do homem pelo homem e, nisso,
consiste a paz, ajusti~a e a reden~ao.
o prop6sito desse Trabalho e situar 0 conceito etico da
Altelidade, no contexto dos dois mundos vividos pOI'Emmanuel Levinas:
o mundo da cultura de origem (0 Judafsmo) eo mundo da racionalidade
ocidental (a Filosofia). Ele mesmo afilma que a sua tarefa, como fil6sofo,
era falar de Jerusalem ao mundo grego. Duas tradi~6es se encontram,
no discurso da Alteridade: Jerusalem e Atenas, 0 mundo hebraico e 0
grego. A singularidade hebraica estaria esperando a hora de ser ouvida
pOI'aqueles que, sempre, se consideraram os mestres da sabedoria
universaJ3 . Levinas se p6e a "servi~o" da Filosofia que fa~a Atenas
escutar Jerusalem. A sabedoria grega nao pode pensar a questao etica,
sem considerar a sabedoria hebraica.

Levinas inicia a elabora~ao dos seus primeiros escritos, em
Estrasburgo, movido pelo interesse de aprofundar a obra de Husserl,
despeltado pOI'J. Hering (calvinista, professor de Teologia e discfpulo
de Husserl). Seu contato pessoal, com 0 velho professor de Friburgo,
foi de, apenas, dois semestres. Levinas e uma testemunha do final da
caJTeira academica do velho Husserl, quando 0 mesmo percebia estar
marginalizado, isoladoequasesem seguidores7• 0 Husserl, que
atraiu Levinas, foi aquele que pretendeu rectiar 0 metoda da Filosofia,
a ponto de vel' a Ciencia liberta dos absurdos do Racionalismo, do
Empirismo e de todas as tendencias solipscistas das Ciencias modernas.
A Fenomenologia surgiu, com uma missao desafiadora, paJtindo
do princfpio da veracidade do conhecimento cientffico.
"Husserl trouxe um metoda para a filosofia, Este consiste no
respeito das inten~6es que animam a psique e as modalidades da
apari~ao[ ...]. Estender as maos, voltar a cabe~a, falar uma lingua, ser a
"sedimenta~ao" de uma hist6ria - tudo isto condiciona de maneira
transcendente a contempla~ao e 0 con tempI ado. Mostrando que a
consciencia e 0 ser representado emergem de um "contexto" nao
representativo, Husserl haveria contestado que a verdade esteja na
representa~ao. Jamais as "engrenagens "que exigem as constru~6es
cientfficas poderiam vir a ser inuteis, se se ocupam do sentido desse
ediffcio. As ideias transcendem a consciencia, mas nao se separam do
seu genero na consciencia fundamental mente temporal. Apesar do seu
intelectualismo e da sua certeza quanta a superioridade do ocidente,
Husserl havia posto em questao 0 privilegio platonico, ate entao
incontestavel, de LlIll continente que se crer no direito de colonizar 0
mundo"~.

1 Cf. PINTOR,RAMOS.
AIlIOllio, "Ell las froilleras de la fellomellologia", Ill: GONZALEZ
R, ARNAIZ. Grnciallo, Efica y subjelividad. leclllras de Em"""uel Levillas, Madrid: Ed,
Complutellse. 15-16, Essa quesWo do isolameilio de Husserl estn muito ligado 30 problema da
Jscensao de Heidegger como sell substituto
calcdra que ocupavn Il:l LJlliversidade de Friburgo.
Em La mille de fa repreSe111Ofiol/,
EDE. 125-126. Levinas expressa a sLia adlllira~ao profunda
pelo clligmatico
cavalheiro-fil6sofo
austro-hLlngnro: Ape.wr da relarh'G .\implicidadede
sl/a
aco/hida e (I grande silllpmin
que Sf! pode ellCol11fOr 11(1 \'/W ('(1,\'(1, encol11m-se elll Hu,\'ser!

a Etica da Alteridade uma vertente filos6fica de inspira~ao judaica.
Levinas se p6e na trilha deMaimonide, de Espinoza, de Rosenzweig,
do Rabino lituano Voloziner e do misterioso Mestre Chouchani.
A obra de um fil6sofo nao e algo que tenha uma hist6ria retilinea.
Levinas e 0 tipo do fil6sofo que desenvolve um pensamento bastante
complexo e diffcil de ser encadeado, num esquema definido de hist6ria.
E possfvel encontrar, nele, um conjunto de retlex6es que evolui, tomando
a forma elfptica, permitindo que a temarica de um giro que se abre para
o Infinito. Levinas pensa, alem da analogia. 0 seu cogitar se volta para
a metafora vivente, 0 Existente, a pura exterioridade do Outro-meupr6ximo.
As obras filos6ficas de Levinas, sempre, tiveram uma distin~ao
clara daquelas que ele chamou de refJex6es talmudicas (comentarios
do Talmude, ensinamentos importantes da Tradi~ao rabfnica de Israel).
Essa distin~ao, feita pOI'Levinas5 , nao e muito clara, mesmo que ele
manifeste um des-interesse pela cOllciliar;iio. entre dois modos de
pensar.
"Nunca pretendi explicitamente «parde acordo» ou «conciliar»
as duas tradi~6es. Se concordaram foi pOl'que, provavelmente, todo
pensamento filos6fico se funda em experiencias pre-filos6ficas e porque
a leitura da Bfblia fez pane, para mim, das experiencias fundadoras.
Ela desempenhou pOl'tanto um papel essencial-, e, em grande patte,
sem que eu 0 saiba - na minha maneira de pensar filosoficamente, isto
e, de pensar dirigindo-se a todos os homens"6 .
Jerusalem e 0 sfmbolo levinasiano de uma sabedoria que tem
muito a dizer para 0 Ocidente, habituado a sabedoria grega. A Grecia
eo sfmbolo de uma por~ao do mundo que conquistou a totalidade,
pela for~a do poder e da razao. S6 e possfvel falar de Jerusalem, ao
Ocidente, falando grego. POl'em, a maior dificuldade reside na questao
met6dica. Levinas come~a e tennina seu discurso, num fundamento
sem fundamento, num caminho que tem safda e nao tem retorno, na
metafora.
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A compreensao de Levinas, sobre a existencia do homem,
enquanto subjetividade vivente e significa<;ao originaria, nasce de um
dialogo com Heidegger. Arufna da representa<;ao ocorre, tambem,
quando a Ontologia e proclamada a via de mao unica da verdade.
Heidegger faz parte de um dos «exodos» do pensamento
levinasiano, em bora 0 proprio Levinas reconhe<;a a importancia do
filosofo, para 0 seu pensamento e para a Filosofia Ocidenta!. A
compreensao heideggeriana do homem, do mundo e das coisas constitui
a grande novidade da Ontologia contemporanea. Para ele, 0 homem
inteiro e Ontologia. Seu retorno a Ontologia nao representa uma
retomada da Filosofia Perene, mas e ummodo de retomar os temas
fundamentais da filosofia, a partir do prisma da Existencia9.
"A contribui<;ao essencial da nova ontologia pode aparecer na
sua oposi<;aoao intelectualismo classico. Compreender 0 instrumento
nao consiste em ve-Io, mas em saber maneja-lo; compreender nossa
situa<;ao no real nao e defini-la, mas encontrar-se numa disposi<;ao
afetiva; compreender 0 ser e existir. Tudo esta a indicar, ao que parece,
uma ruptura com a estrutura teOl-eticado pensamento ocidental. Pensar
nao e mais contemplar, mas engajar-se, estar englobado no que pensa,
estar embarcado -acontecimento dramatico do ser-no-mundo"l 0.

o reconhecimento de Levinas, em torno a contribui<;aofilosofica
de Heidegger, nao 0 impede de se vislumbrarcomo situado, sempre,
num lugar desconfortavel de crftica. A sombra de Heidegger, na Obra
Levinasiana, e um fato notavel e, tambem, muito complexo, objeto de
varios estudos crfticosl I.
Inicialmente, Levinas se aproxima de Heidegger, fazendo um
confronto do mesmo, com 0 pensamento de Husser!. A Filosofia de
Heidegger, para Levinas, ultrapassa a de Husserl, sobretudo no sentido

'" Ibid .. 14.
" Cf. PETTITDEMi\NGE.
Guy. "L'un ou I'aulre. I.a querelle de I'onlologie: HeideggerLevill:1s". Les collicFs de /0 IIllir surveil/ie, :1, Emmanuel
Levinas. Lagrasse, Verdier. 1984,
38. Dentre os eSlUdos crfticos. 0 ma;s imponante e a de DERRIDA. 1. Violence e1 lIu!raphysiql/e,
('ssa; S/lr fa lu>n.w'e d'EI/II/IQIIJlef
LeviI/o,,',
In L 'Ecriflfl"c
er /a dW~(el/('e. Paris. I~ditiolls dll
Seuil. 1967. 117-228.

Levinas buscou, em Husser!, mais que um metodo. Husser!
permitiu que Levinas fizesse um resgate da transcendencia do ser, no
alter ego. A constitui<;ao do sujeito, enquanto rela<;ao que ex-poe 0
Mesmo e 0 relaciona. a partir da oferta do ser fora dele, significou para
Levinas, um elemento imp0l1ante, para a rela<;aoetica. 0 deslocamento
da central idade do eu para a centralidade do outro nao e um jogo de
ideias ou de palavras. Husserl, porem, nao conseguiu libertar 0 Eu, das
malhas da egoidade. A intencionalidade husserliana resulta num retorno
do sujeito ao Mesmo (Noema/Noesis). Levinas se aproxima de Hussel,
a medida em que 0 sujeito etico se constitui e se re-conhece, a partir
do Outro. A distancia, entre os dois, esta na primazia do Outro sobre
o Eu, na ausencia da rela<;aosujeito-objeto e na im-possibilidade da
apreensao conceitual do Outro, pelo Mesmo. 0 deslocamento da
constitui<;ao do sujeito etico pretendido, por Levinas, tem um sentido
de transcendencia. 0 Outro e uma via que conduz ao infinito. OOutro
e um caminho, sem retorno, rumo ao incomensuravel, rumo ao
transcendente.
o fenomeno da consciencia, como e concebida pOI'Husser!,
nao e senao uma realidade que tem sua manifesta<;ao concreta, no ato
da presentifica<;ao das coisas ao sujeito. A consciencia nao e um ser
que possua um corpo proprio. Sao as coisas que doam sentidos, a
paI1irde si mesmas, a consciencia. A consciencia, pOl'sua vez, age de
modo intencional. Ela e responsavel pela doa<;ao de sentidos: ela e
intencionalidade doadora de sentidos. Levinas assume uma postura
diversa: 0 Outro ja e, ao mesmo tempo, oferta ao mesmo e portador
do sentido, significa<;aoe trancendencia.
Depois de Husser!, outro referencial importante, para Levinas, e
Martin Heidegger (1889-1976). Quando assume a catedra de Husserl,
Heidegger era um dos filosofos que atraia a aten<;ao dos pensadores
ocidentais. A principio, 0 discipulo paI'ecia um fiel interj:lI'etedo mestre.
Mas, pouco a pouco, 0 discipulo come<;a a despontar, com um novo
modo de filosofar.
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Diffcilliberdade. Essa e a expressao que Levinas usa para afirm3.l'
o quanta tem sido complexa a Hist6ria do Povo do Livro. A diffcil
liberdade e desejo, responsabilidade, kenose. 0 homem existente, 0
hebreu do eterno exodo, 0 n6made, a pessoa que nao tem onde pousar
a cabel;,:a,0 servo de Israel, e a imagem do homem levinasiano que
inspira 0 princfpio da Alteridade.
A fonte do Hebrafsmo que saciou a esperanl;,:ado Judafsmo, no
perfodo do entre-guerras e do p6s-guerra, tinha nomes concretos.
Levinas nao os esquece: M. Chouchani, Rabbi Hai'm Voloziner, Franz
Rosenzweig, Martin Buber. Os dois primeiros tiveram um papel de
inicial;,:ao nos fundamentos do Talmude. Os dois ultimos foram
importantes, do ponto de vista da reflexao filos6fica. Mas, num celto
momento, Levinas toma Voloziner e Rosenzweig, como os mestres
inspiradores do humanismo do Olltrohomem.
Franz Rosenzweigl4, autor de A Estrela da Redenr;iio (Der
Stern der ErlOsung - 1921), apresenta um modo de filosofar pouco
comum a Filosofia, fazendo um retorno decidido, ao Judafsmo, Seu
caminho atravessa a Filosofia e a Religiao. Com muita audacia, ele
alinha intuil;,:oessucessivas de sfntesesfilos6ficas, que revelam uma safda

de IIwis de freS lIIil pap,inos fill fr5!io, revesfido de COIllell1arios e de cO/llel1farios de
comcmarios,
Dliral/le
quose 15 seclilos,
esse fn'esrilllellfO
se cOl1sfiflfill
no vida intelecfl/al
das (,olllilllidades
jlldaica.\·
disper,ms jJelo 1IIIIIIdo, 0 fe.rlo (; Ullin dialetico
cOl/ffnlla
allil//oda
pelns
disclIssiJes
das dOl/fOreS
de Israel
(AV,14~),
0 Talmude
cOlltem. ainda,
textos
illlportantes
qlle fonnulam
leis sobre a coneluta. chamada
Halaca e QlItroS textos de origem
homiletica.
que representalll
a parte leoI6gico-filos6fica.
cllJmncla de Hagada.
Levinas
reconhece,
na c1islirH;ao entre Lei Oral e Lei Escrila. entre H::i1aca e Hagnela, aquilo que da
SliSlenta~ao a Revela~ao JlIdaica. aqllilo qlle Faz 0 povo de Israel ser identilicado
como Po,'o
do Lil'I'O. indica que a espiritllalidade
nao se funda Iluma inlerioriclade
narcisista,
mas na
il1lellso,

exterioridade
(AV. 168,169).
" A presenp
de Franz Rosenzweig.
na FilosoFia. e refletida, por diversos alitOres, tal11bel11
inlerpretes
de Levinas: PETTITDEMANGE,
G. "Franz Rosenzweig".
In: Esprit, 29 (1979)
5. 28-)9: SCHELEGEL.
J. L. "L'etoile de la Redemplion.
Oll la revelation dll prochain", Les
calliers de la I/Ilif sllrveillee.
I. Franz Rosenzweig
(Atem desse artigo, sao encontraclos,
nessa
mesilla revisla, c1iversos eSludos reitos, a parlir de Rosenzweig.
comemorando
os 25 al10s da
publica~ao
de A Estre/(, da Redell,'!io)"
Lagrasse.
Verdier, 1982.81-96,
do mesl110 alii or:
"Levinas et Rosenzweig".
Les ('(/11 ie 1'.\' de do Iwi, slIn'eidlee,
3. Levinas. Lagrasse, Verdier,
1984,50-70. Escritos de Levinas sobre Rosenzweig:
"Rosenzweig:
nne pensee jnive 1110derne·'.
In liS. 69-89; F. Rosenzweig:
I'etoile de la Redemption".
Esprit, 6) i 1982), ), 157-165 (esse
Artigo foi pllblicado
el11 EN. COI110 titulo: "La philosophie
de Franz Rosenweig
(Preface a
Systel11e et Revelalion
de Stephane
Moses).
175-185: "Entre Deux mondes,,:
La voie de
hanz
Rosenzweig"
In DL. 2)5-260,
pllblicada.
em linglla italiana,
in Al/tAl/t. 211-212

da represental;,:ao. Segundo a concepl;,:ao husserliana, antes de se
m~nipular.uma coisa, e necessario representa-Ia. Diante da concepl;,:ao
hel.deggenana, a tradicional distinl;,:aoentre 0 sujeito cognoscente e 0
obJ~to n~o tem mais senti do. A nOl;,:aode sujeito ganha uma
partlculandade nova que a Filosofia Antiga ignorava: 0 sujeito se define
como um modo de ser-no-mundo, a essencia do homem e a sua
existencia; a existencia humana e a situal;,:aoconcreta em que se da a
compreensaol2•
Alguns temas do itinerario fi los6fico Levinasiano podem ser
relacionados com a Filosofia heideggeriana: a faticidade da existencia
d~ i~~a, a fruil;,:aodo elemento, a contingencia e a finitude do sujeito (a
m~s~nado rosto). Levinas demonstra concordar com Heidegger, quando
crltica 0 pensamento que se apresenta, como verdade absoluta.
o discurso de Levinas sobre a Etica da Alteridade tem suas rafzes
fincadas no Hebrafsmo. Mais do que um movimento contemporaneo:
o ~ebrafs~o e uma tradil;,:aosecular de reflexao filos6fico-teoI6gica,
felta, a p3.ltlrdas Sagradas Escrituras e do Talmude I 3. Levinas descobre
na racionalidade hebraica, a sua fonte de inspiral;,:ao,deixando-se guia;'
pela sua sabedoria.

" CF. EDE. 5)-58.
u A Bf~lia Hebrai,c,a reline tres grandes tradi<;5es: Torah ou Pentateuco.
Neviim Oll Profetas
e ~e.tllvllll ou HaglO~r~rOS, De '~lodo geral, ela e conhecida como Torah. Suas origens sac lIJll
e~ll<lIallhado de tradJ(;oes, de lel~ culluais, de regras sociais. de orienta<;5es religiosas,
etc ..
vllld~s de l1l11~cullum ornl.' evoluilldo ate a codifica<;ao e recebendo formas e estilos literarios
de d,versos generos. A Lei Oral, Torah Shebe. dell origel11 a Lei Escrila, a Torah Shebikhtav
a qua.l, pOl' sua vez, ~'ez sllrgir diversos textos escritos, de epocas e lugares c1iferelltes, Porem:
0, e',lsl,namenlO or~al Il~O perdeu a sua for<;a, Ele continuoll a ser a fonte das Sagraclas Escrituras
dlvl~ldas
em tres~ Llvros: 0 Targumil11, 0 Miclrachim
(muilos comenlarios
individuais
e
coletlvos s~obre 0 Exod~, ,Levftico: NLimeros, Dellteronomio,
sobre 0 conjulllO clo Pel1lateu~o,
elc.) e 0 la~l11ude. A Slbha hebralca e os Tratados tall11Lldicos sao os FlindamenlOs da Fe e da
cultllra JlIdalCas .. 0 Tall11;'de e lima Iranscri~ao
da Iradi~ao oral de Israel cllja ftlll~ao era
or.,enlar a .vlda nlll~l, Jllrrdlca e moral dosqlle
confessaval11 a Fe jlldaicaiQLT.
10). A parte
n1<\IS anuga das h~oes. aglllpa~as pelo Rabl Jehllda ha-Nassi. com 0 nome de Mishnah (qlle
sl~nlrlC::l, hler~ll11c,llle, repelH;ao, lI<;ao, diviclida em seis Ordens e 63 Tralados,
rormanclo 0
nucleo e a pfJmell'a
parte do Talmllde
e remonta
ao fim do seclilo II. Mais tarde. os
enS1l1::lmento.s e os debates dos c1olltores mbfnicos,
de duas Acadelllias,
Hma de Jerusalem
e
outra a do~ JlIdelt~ da Di~sp~[:~ babilonica, fizeram surgir uma oulra codifica<;:1o que recebeu 0
nome de ~lIemam (q~le slgmllca encerramento.
escrita em aramaico). Dessa. ha duas vers5es:
uma ,de origem palestllla. chamada Jerushalmi (sec. V). a oUlm, de origem babilonica, chul11ucla
Sabli (sec,' VI). Depois do s<'culo VI, as duas coditica~6es
foram reunidas e pllblicadas, com 0
nome de ralmude (QLT, 11), 0 Talil/lide (.,)
I/OS seils se.rsenw (' oiro fl'mados,
III/I lexfO

e,
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de uma teoria religiosa que, no fundo, se despende numa multiplicidade
de verdades a servic;o dos interesses parciais. Aqui 10que marca, no
Judafsmo contemporaneo, apos Rosenzweig, e esse acento palticular
do retorno as Fontes hebraicas.
Rosenzweig descobriu, muito cedo, a forc;a e a significac;ao
historica de Hegel. A admirac;ao se transforma, pouco a pouco, numa
reserva de suspeita. A sua compreensao se faz crftica. Dedica-se ao
estudo da Filosofia do Direito, e, diversamente das vias crfticas, ja
conhecidas, ele procura outro ponto de partida: 0 mundo, Deus, 0
homem, os elementos dispersos «fatuais», a unidade a serencontrada.
Rosenzweig op6e a idealidade da Razao ao carateI' empfrico
das experiencias particulares. Contudo, a forc;ado Hegelianismo nao
estaria so em Hegel, mas no pensamento dialetico que termina, na
igualdade do ser e do pensamento, que completa uma busca iniciada,
na Grecia.
POI' ignorancia, a sociedade alema, mais tarde, golpearia,
fortemente, 0 Judafsmo, nao somente pelo discurso, mas pOI'meios
mais virulentos. Rosenzweig nao pensava num Judafsmo, fora da
nacionalidade alema. Os judeus alemaes sao tomados, como ameac;a
ao fantasma do nacionalismo totalitarista que se desenvolvia. Sao
acusados de inimigos, responsaveis pela perda da guerra e de
cosmopolitismo: eram considerados a gangrena do pafs. 0 lema do
anti-semitismo tomou corpo. A propria Igreja, que antes era uma via
de assimilac;ao dos judeus, pelo Batismo, passava a ser defensora de
uma exaltac;aodeJesus, minimizando, ao extremo, oAntigo Testamento.
Um fosso intransponfvel foi cavado, entre cristaos e judeus.
Rosenzweig, apesar da obsessao contra 0 Judafsmo, dara grande
impOitancia ao Cristianismo.
A raiz mais distante e imediata do retorno eo conceito de
Revelac;ao. Rosenzweig a pensa, como um paradoxo, no qual envolve
a experiencia pessoal e social do homem. A Bfblia, que inspira e
esclarece, aponta. tambem, para um verdadeiro investimento subjetivo.
o seu apoio na Bfblia the permite fazer emergir a reflexao, sem uma
passagem que anula a Filosofia e a Teologia. A Bfblia e uma inupc;ao
mfstica que toca a Filosofia e a Teologia, modificando-as. Judafsmo e
reconhecimento da RevelaC;aonao sao sinonimos.
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dos arquetipos, reconhecidos no seu tempo: pae, lado a lado, osfilosofos
e as Escrituras - para definir bem 0 Judafsmo e 0 Cristianismo -,
retletindo a questao pertinente dos dogmas. Sua preocupac;ao se revela
"perigosa", para 0 rabino N. Nobel, pelo fato de se pOI'a servic;o do
retorno de uma tradic;aoancestral, milenar, no contexto nacional alemao,
que tratava de minar os fundamentos da fe judaica.
Filho unico de uma familia burguesa de Cassel, em via de
assimilac;ao, estudou em Fribourg de Meinecke, onde escreveu a tese,
considerada forte e contl'oversa, sobre Hegel e 0 Estado (1920), que
Ihe asseguraria uma calTeirauniversitaria. POI'em,os debates posteriores
e os quatro anos de guerra, nas fronteiras balcanicas, orientam-no,
diversamente. As trincheiras e as casernas sao os lugares donde vem a
luz A ESflda da Redel/rao. A guerra, em si mesma, nao parece tel'
sido 0 ponto mareante que tenha motivado 0 surgimento da Obra, mas
reforc;ou a sua decisao.
A Estrela da Redenrao traduz, ao seu modo, a desintegrac;ao
de uma cultura e um mundo de evidencias. Rosenzweig renuncia a
Universidade, casa-se e abre um centro de formac;ao judaica, para
adultos, em Franckfurt. Porem, a partir de 1923, e tomado pOI'uma
terrfvel paralisia progressiva que, embora chegue a ser total, nao Ihe
impede de realizar as atividades intelectuais. Quando ele mon'eu, em
1929, a forc;ae a intluencia pessoaJ tinha aumentado, com 0 brilho e a
significac;ao de sua obral 5.
A escolha de Rosenzweig, pOI'um Judafsmo alemao, torna-o
celebre. «Eu permanec;o judeu», afirma ele, numa calta de 1913. Ser
judeu-alemao se torna 0 seu lema, diante da pessima receptividade
social, numa epoca na qual 0 Sionismo tomava corpo e 0 Cristianismo
se tornava uma ameac;a- pelo fato de levar muitos judeus a assimilac;ao
social. Rosenzweig estabelece um confronto judeu-cristao, no corac;ao
de sua obra. Ele mesmo vive 0 confronto, a nfvel pessoal, e percebe
que 0 Judafsmo nao suplanta 0 Cristianismo. Mas, ele faz, do Judafsmo,
uma via singular de interiorizac;ao, de vigilancia, a margem de uma
Historia conturbada e reduzida ao movimento totalizador e hegemonico

Cristianismo. 0 povo judeu e institufdo pela palavra reveladora, pela
palavra redentora. Para 0 judeu, nao existe, sen~o, 0 retom?, a memoria,
a sua missao, a identificac;:aoao que ele e, depOls da sua ongem. Quanto
a obra de Cristo, Rosenzweig a pensa como a safda do paganismo e
da idolatria, instalada no seio do povo judaico. 0judafs1l1o representa
a tenda (foyer), () cristianismo, 0 caminho (Ie chemin), 0 advento
permCllzentel s.
o Hegel de Levinas, sobretudo em Totalire et illfini e Autretnent
qu' etre, passa pelo vies da Estrela da Redell~ao. Levi nas desenvolve
a compreensao de Alteridade, de Religiao, de Revelac;:ao, de Justic;:a,
de Humanismo, dentro da leitura filosofica de Rosenzweig e a pm1irda
interpretac;:ao talmLidica. 0 elogio de Levinas, que nao 0 cita entre os
seus "mestres"19, e marcado, ainda, pOI'outro grande motivo: e um
filosofo judeu que rompeu com a filosofia da totalidade do Eu e abriu
caminhos para um dialogo com a Tradic;:aohebraica.
13 a descoberta de Voloziner aparece depois de Rosenzweig.
Dele encontram-se poucas referencias, nos escritos Levinasianos. Em
L'Au-deliJ. du verset, Levinas faz um estudo sobre 0 pensamento de
Rabbi Him Voloziner (1759-1821), associando-o ao mundo lituano e
a tradic;:aohassfdica. Sua grande imp0l1iincia,pm'a 0 Hebrafsmo lituano,
esta na capacidade de interpretac;:ao e ensino do Hassidim e de toda
Tradic;:aotalmLidica.Nele, Levinas encomra um interprete serio, exigente
e criterioso. Cre-se que alguns temas que Levinas insere, no contexto
da Filosofia, nao tenham so a influencia de Rosenzweig, mas tambem
tem influencia de Voloziner. 0 Humanismo etico-religioso, sobretudo,
o tema da responsabilidade tem af, um dos seus referenciais2 0.
Martin Bubel' (1878- I965), pensador judeu, Ullldos grandes
promotores do Illovimento sionista, comprometido com 0 renascimento
da consciencia e da judaica no Ocidente europeu, e um dos intelectuais

"PETITDEMANGE.
G. op.cit .. 39: HS. 84: «Curieux relOurnement! Le juif esl arrive; Ie
chretien est sur les routes. Fin aussi. dans la comprehension du judai·sme. du meSStallisme
apocalyptiqlle - puisque d'ores el deja la Commllllaute jllive des fideles est aupres du Seigneur
et que les catastrophes de la fin sonl epargnees».
Cf. DL. 373-374.
'" Cf. LESCOLJRRET. M.-A.
1"
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A formulac;:ao dessa ideia nao parecia, ainda, exata para
Rosenzweig. Mas, a atividade reflexiva posterior iJ. Estrela da Reden(ao,
no dialogo com judeus e judeus convertidos ao Cristianismo, essa
questao se toma mais clara: a Revelac;:aoe um evento, lUllevento, no
homem, e pOl'ele constitufdo. A Revelac;:ao e produzida no homem,
mas nao se encerra nele. Com essa ideia Rosenzweig transgride a
orientac;:aodo "logos" hegeliano. A Revelac;:aogolpeia, forte mente, 0
homem: a ordem e definida, pOl'ela. Doutro modo, Rosenzweig afirma
a Revelac;:ao,como descendente: Deus desce das alturas para anunciar
o amor, mas 0 proprio do amor e que aquele ama e, totaJmente, presente:
o amor e imp0l1unante. A Revelac;:aonao significaria nada, se ela nao
fosse radicalidade: ela se produziu, para os homens no universo. E 0
proprio evento criadorl 6.
A ideia de Revelac;:ao, em Rosenzweig, e, portanto, uma ideia
chave para compreender a relac;:ao entre 0 even to do sujeito e 0
pensamento que nao se reduz, de modo algum, aos processos do
pensamento logico. Somente a relac;:aocom 0 outro, enquanto homem
e mundo, restabelece a singularidade Linicada Revelac;:ao.A Revelac;:ao
e a estrela da Redenc;:ao, pois esta e a extensao do homem, no mundo
dessa relac;:ao.E ele 0 retorno. Daf vem a sua expressao de um novo
pensamento que se pensa a si mesmo (sprachdenker) e, como tal, nao
tem outro signo, senao a linguagel1l.A linguagem e testemunha de uma
Revelac;:aoque nao se ve mais: ela e palavral 7.
POl'fim, a reflexao de Rosenzweig se direciona para a questao
da Revelac;:aoprogressiva. Daf porque ele pae em cena 0 Judafsmo e 0

" Cf. PETITDEMANGE. Guy. 01'. cit.. 29.
16 cr. I-IS. 77-78:
«Dieu et Ie rnonde - 1:.1conjoclion est PI"{!ci.H!/Ilell1
Creation. Dieu el
"Holllme, Ie lien est pJ'{!ci,H;ment Revelation. L'holllll1e et Ie Monde (mais l'hol11ll1e deja
illumine par In revelation el Ie Illonde deja marque par In creation) - c'est prel'i,w!mel1l
la
Redemption. Creation, Revelation et Redemption t:nlrelll dans In philosophic avec In dignilt~
de "categories" Oll de "syntheses" de I'entendement"' pour parler UII Iangage kallticn, Diell et
I 'Homme. c'est d'embke Dieu dans la vie de I'Homme el I'Homme dans la vie de Diell».
J7 Cf Idem, 79: «L1 Revelmioll, qlli est amour. allend la reponse de I'homme. Celie reponse
ne remonle pas la voie qu'a frayee Ie mOllvement issli de Dieu: da fl;pOI1Se ell'OIl/OUf
que
Diefl vOlle il !'!loll/me
e,\'l I'Ol1lo//r
de l'!loll/me
pour son proc!win.
Aimer son prochain.
c'est alia a I 'Eternite, redimer Ie Monde au prepareI' Ie Royallme de Dietl. L'amour humain
est Ie travail meme. l'elTicace de la Redemption».

Em Totalite et infini e em varios outros escritos, reunidos em
Hors sujet e Entre Nous, Levinas toma a rela<;ao Eu-Tu de Buber,
como ponto de partida, parajusti ficar a assimetria existente entre 0
Eu-Outro. De Buber, Levinas assimila 0 carater da inapreensibilidade
conceitllal da rela<;aosllbjetiva e intersubjetiva, a imediatidade da rela<;ao
e a experiencia primordial do encontro. Mas, como acontece a
Heidegger e a Husserl, Levinas descobre, nessa experiencia subjetiva
buberiana, as marcas da rela<;aosujeito-objeto. A relac;ao, 0 encontro
Eu-Tu e preso nas malhas da l6gica da reciprocidade, da identifica<;ao,
da adequac;ao:
"Gra~as a uma corrente de ideias que se mani;{estou
independell!emente no Journal Metaphysique de Gabriel Marcel e
no Eu- Tu de Bubel; a rela~iio com Outrem como irredutfvel ao
conhecimento objectivo perdeu 0 seu caracter ins6lito. seja qual
for a atitude que se adopte em rela~'iio aos desenvolvimentos
sistematicos que a acompanham. Buber distinguiu a rela~iio com
o Objecto. que seria guiada pela pratica, da rela~iio dialogal que
atinge 0 Outro como Tu, como parceiro e amigo. (... ) Pode perguntar-se em todo 0 casu se 0 tuteio niio colocara 0 Outro ml/na rela~iio
recfproca e se essa reciprocidade sera original. Por outro lado, a
rela~ao Eu-Tu conserva em Buber urn caracterformal: pode unir
o homem as coisas, assim como 0 homem ao homem. 0fonnalisl1lo
Eu- Tu nao deter/nina nenhuma estrutura concreta. Eu- Tu e
acontecimento
(Geschehen), choque, compreensao - mas nao
pennite explicar (a nao ser como tratando-se de uma aberra~iio.
de uma queda ou de uma doen~a) uma vida diferente da amizade:
a economia, a procura dafelicidade, a rela~ao representativa com
as coisas. Elas permanecem numa especie de espiritualismo
desdenhoso, inexploradas e inexplicadas. 0 presellfe trabalho nao
tem a pretensiio ridfcula de «corrigir» Buber sobre estes POlltOS.
Coloca-se numa perspectiva diferente, partindo da ideia do
!lifinito·2~.

judeus muito presentes no Humanismo de Levinas. Grande apaixonado
pelas questoes polfticas, Buber participou, ativamente, de cfrculos de
reflexoes sobre a coexistencia pacffica, entre hebreus e arabes, na
Palestina. Autor de Eu e Tu (Ich und Du-1923), Obra que se difundiu,
maravilhosamente, em todas as Ifnguas, Buber inicia uma reflexao
filos6fica, continuada pelas Obras Vida Dial6gica (Dialogisches
Leben-I 947) e 0 Princfpio Dial6gico (Das dialogische

Prinzip-

1962). Alem desses escritos, Buber, enquanto professor de Ciencia da
Religiao hebraica e Etica, da Universidade de Frankfurt, realizou
diversos estudos e traduc;oes da Bfblia, num trabalho conjunto com
Franz Rosenzweig2 I.
Diante da clise do homem ocidental, Buber prop6e a redescobel1a
da palavra vivente, a Bfblia: somente inspirando-se nessa Tradic;ao
viva do Hebrafsmo oriental, sobretudo no Chassidismo, e possfvel
reencontrar respostas para 0 homem ocidental, perdido no emaranhado
da Razao que pretende dominar tudo e todos. A tematica fundamental
de Buber e relacionada, diretamente, com a Filosofia da Relac;ao e do
Dialogo, 0 Humanismo bfblico, a concep<;ao da comunidade religiosa,
social e polftica. Buber se revela urn mestre da Filosofia e da
Espiritualidade judaica2 2.
Levinas considera Buber, como urn pensador que faz uma
proposta filos6fica, extremamente, seria e rigorosa. Seu talento e
reconhecido, pela ousadia de mostrar, ao ocidente, que 0 Judafsmo
existe, como via intelectual e espilitual. Buber e urn dos raros pensadores
que, atraves de tematicas, especificamente, judaicas, e consagrado e
reconhecido pela cultura ocidentaF 3.
o Buber se tornou presente no conjunto da obra levinasiana,
por dois motivos: plimeiro, pelo fato da sua reflexao dial6gica, a Filosofia
do Encontro e do Dialogo do Eu- Tu, e segundo, pelo estilo de leitura
e de interpreta<;ao bfblica e a sua op<;aopelo Chassidim.

"cr.

POMA, A. "Saggio illlrOOultivo. La Parola rivolta all"uomo occidelltale". III BUBER.
/I Principio dilf!ogico (' allfi .wgKi. Trud. itnliana di Anna Maria Pastor~. 2a ed., fvlilano,
Ed. Sail Paolo. 1993, 5-8.
"Idem, 10.
ncr. HS. 15-16.
M.
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Enfim, como se pode perceber, a conceps;ao filos6fica levinasiana
se insere num contexto muito amplo do Judafsmo Ocidental, e sofre
influencias varias de pensadores e situas;6es muito concretas. Voloziner,
Rosenzweig, Buber, Chouchani e muitos outros pensadores judeus estao
presentes no pensamento de Levi nas, e foram, para ele, um ponto de
referencia importante para tras;ar 0 seu ideal humanista.

A Filosofia Ocidental conhece bem um tipo de relas;ao entre 0
sabio e 0 aprendiz da sabedoria, bastante marcada pela supremacia
daquele que sabe sobre 0 ignorante. E nesse tipo de relas;ao que a vida
social, polftica, economica, cultural e religiosa se organizou, ate hoje.
o modelo de re~as;aoetica tradicional crista ocidental que chegou ate
n6s foi esse. A Etica e fundada na compreensao, no conhecimento do
principio, do valor e da norma, como anterioridades fundadoras, que
justificam todo ato moral. Para esse modelo etico, e virtuosa a pessoa
que e conhecedora dos principios. E virtuosa a pessoa equilibrada,
que se deixa guiar pela vontade e pela reta Razao. Imaginemos 0 que
e ser discipulo, dentro desse tipo de relas;ao ...
A relas;ao Mestre e Discipulo, que propomos, escapa da relas;ao
que considera 0 discfpulo, um ignorante, um aprendiz ou inexperiente.
Tal relas;ao se caracteriza pOI'uma inversao radical da condis;ao do
Mestre-Senhor-Sabio e 0 Discfpulo-escravo. Mestre e Discfpulo se
encontram, face-a-face, numa relas;ao entre des-iguais: 0 Mestre e,
para 0 discipulo, testemunha da sabedoria, inspiras;ao e profecia. 0
Discipulo e, para 0 Mestre, um apelo, uma busca, um Desejo, a mais
completa passividade, atens;ao,escuta, perturbas;ao de uma interioridade
que busca,o repouso conceitual. Essa relas;ao e, puramente, etica para
Levinas. E relas;ao que impele 0 Mestre a nao se perceber, como um
detentor da Sabedoria, e 0 Discfpulo, como dep6sito de um saber que
pode ser retido e acumulado. A sabedoria se encontra, alem do Mestre
e Discfpulo. A sabedoria e vestigio, e passagem e Revelas;ao. A
sabedoria e puro des-inter-esse, significas;ao e comunicas;ao. E a
sabedoria que vem do amor do homem pelo Olltro. S6 0 amor redime.
Vejo Levinas, em C. Chalier como um tipo de Mestre dessa

Da dialogicidade buberiana, Levinas passa a comunicas;ao do eu
que e para 0 Olltro.De uma relas;ao simetrica, de iguais, Levinas chega
a relas;ao violenta da injuns;ao do outro. Da diacronia, Levinas chega a
anacronia, a an-arquia e ao infinit02 5. A tese fundamental de Buber
abre-se, portanto, para a relas;ao. No commencemellt, afirma Levinas,
tudo era relas;ao. Mas nao um cOl1unencemellt ontol6gico: a relas;ao e
anterior, ela e etica, completo des-inter-esse2 6.
Alem desse aspecto filos6fico, imediatamente, voltado para a
Filosofiado Dialogo, Levinas sublinha alguns aspectos da Espiritualidade
judaica, transmitida por Bubel'. A Revelas;ao da Espiritualidade judaica,
no Ocidente, se deve a ele e a varios outros judeus do seu qui late.
Bubel' concebe a relas;aoentre 0 homem e Deus, na perspectiva dialogal,
na qual a relas;aodo homem com Deus e um encontro com 0 grande Tu
etern02 7. Levinas levanta serias quest6es, em torno dessa conceps;ao,
comum a Buber e a Gabriel Marcel. 0 questionamento de Levinas e
feito, a partir de dois problemas: do modo de conceber Deus, que
recai na tematizas;ao de Deus, e no modo de IeI'e interpretar a Tradis;ao
chassfdica. Segundo Levinas, um historiador da cabala, Gerson Sholem,
compara a imagem do Chassidismo, obtida pelo metodo buberiano,
ao que corresponderia a imagem do Catolicismo, tras;ada, a partir da
hagiografia, sem referencia a Teologia. Sem dllvida, 0 modo de Buber
IeI'e interpretar as Sagradas Escrituras era uma novidade, mas a sua
exegese era dominada pela ausencia da critica2 8. Dentre as observas;6es
crfticas, feitas a Bubel', Levinas afirma que ele trata os vocabulos bfblicos,
desvinculados de uma Tradis;ao talmlldica milenar2 9.
A questao e, portanto, 0 modo de Bubel' recorrer ao texto
hebraico, sem considerar a literatura rabfnica. Isso leva Levinas a
afirmar: e incontestavel que Bubel' lia a Bfblia, como se ele fosse 0
unico a ter 0 Espfrito Sant031J•

Cf. LESCOURRET. M.-A.,
", Cf. HS, 38-39: 41.
27 BUBER,
M. op. eit., III.
'" Ct'. I-IS, 22-23.
" Cf. Idem, 23.
)H Cf. Ibid., 25.

2.'

op. eit., 21S.

as media~5es.1l. Tal manifesta~ao ocon'e numa rela~ao sem rela~ao,
isto e, numa rela~ao que e pura sensibilidade, anterior, ate, ao
entendimento, manifesta~ao epifanica: um objeto, vejo 0 outro, mas
I!no sou 0 outro12. Essa rela~ao e chamada deface-aface. A Filosofia
Ociclental se habituou a definir esse evento, a partir da rela~ao do Eu
com 0 ser Diferente dele (0 Otltro igual, 0 mundo e os seus utensflios).
Para Levinas, nessa rela~ao face-a-face, 0 ente e invoca~ao, e apelo e
significa~ao. Essa rela~ao revela uma diferen~a radical, uma assimetria:
o Mesmo e separado e desigual, e uma hip6stase. 0 sujeito se constitui,
numa rela~ao, mas e s6. 0 Outro se oferece, como safda desse
enclausuramento do sujeito. Ele se oferece, como via de acesso da
constitui~ao do sujeito e como abertura ao Infinito pessoal. Ele me
constitui como sujeito e me libelta de uma rela~ao, voltada para 0 interesse egol6gico do Mesmo.
o Alter ego se constitui, para Levinas, como consciencia de
algo que se oferece: 0 sujeito e sujeito no despertar pelas coisas em si
mesmas. A essa compreensao cleHusser!, Levinas introduz a proposi~ao
de ser encarnado. 0 Outro, que se apresenta ao eu, e presen~a imediata
que, mal se apresenta, ja se toma ausente. 0 ser-para-outro e um
modo de ser que e, ao mesmo tempo, pura materialidade e significac;:ao

Bruxelles. Ousia. 1997: MOSCATO. Alberto (Resp.) Lel'fl/os,
Filo.\'o.!i'a (' Tl'osc('l/de/l':,o.
Gcl1ovn.rvlarklli. 1992: rvIARCOLUNGO. F L. E,ic({ e l//('wfisic(I ill t:III/J/{II//ft:'!
Lf!l'il/tls.
Ricerche di filosofia e di Storia delia filosofia. 18. Milano. IPL. 1995. Algllns peqllenos
escrilos qlle merecem destaqlle sao: FORTHOMME.
B. "Strllcture de la methaphysiqlle
levi nasienne··. Rel'l/e de phi/o.Hiphie
de LOl/l'ail/,
78( 1990).19. .185-389: OLIVER. Palli.
"L'etre Cl Ie temps chez El1lll1nnuel Levinas·'. Recherche de sciellce relip,ielfse, 71 (1983).
337-380: KREWANI. Wolfgang. "Le temps comme transcendance vers I'allire. La notion dll
temps dans la phi losophie d' E. Levinas". Archil'es
de phi!o.Hiphie.
44 (1981). 529-560;
CIARAMELLI.
Fabio. "De I'errance it la responsabilite". Ell/des ",,"I/Olllel/O/Ogfql/eS,
12
(1990). 45-66: BALSEM ';\0, Edmllndo.
"A realidade do tempo segllndo Levinas.
Considerac;6esgerais e proposic;6es introdllt6rias sobre 0 tema cia tel11poralidadeem E. Levinas".
47 (1991), I 19-177.
. .
ilinerdrio da transccildencia em Levinas parle da crltica ao imnnelltismo monadologlco
husserliallo e ao im::lIlcnlislllo ol1lOlogico heideggerinllo. Pnra Levinns. 0 imnnenle e 0
transcelldente nao podcm se!" pensados como OpOSlOS.au como algo que tern sell c~l~le n~
conceitllalizn~fio au inteleClUalizn~ao, A transccndencin
um movimenlo 110qual 0 sUJelto s~
se descobre como sujeito a partir da exterioridade do OUlro. 0 eu nao Iranscendente em SI
mesmo e para s; mesmo.
ell
Iranscendencia pelo falO de ser Por-Oulro Oll Para-o-Oulro,
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ultima rela~ao Mestre e Discfpulo. 0 Mestre, que ela encontra nele, e
o do fil6sofo que esta atento a voz do Discfpulo, como se ele fosse 0
Mestre. lsso e completamente cabfvel na inversao da subjetividade,
que determina a rela~ao da alteridade. Levinas elabora tal rela~ao,
pensando pOl'um lado na contraposi~ao da rela~ao Senhor-escravo
de Hegel e, pOl' outro, na rela~ao Mestre-Discfpulo na Tradi~ao
hebraica.

A concepc;:ao levinasiana de transcendencia do sujeito sup5e a
inadequac;:aodo ser, a toda tentac;:aode enclausuramento conceitual do
mesmo, 0 sujeito transcendente nao e um ser dilufdo na realidade
mundana, um ser "vagabundo", como pretendem 0 Idealismo e algumas
Filosofias do homem. Ele nao e um "eu", encastrado, no mundo
intelectivo -e, s6 pOI'isso, chamado eu n'ancendental-, que se manifesta
como um fen6meno puramente intencional. A transcendencia do sujeito
e a pr6pria infinitude pessoal, a safclade si para 0 mundo misterioso do
Outro, que se revela, somente, pelos rastros do mundo misterioso do
Outro. A transcenclencia e 0 fato mesmo ciarela~ao sem rela~ao, do
apelo do outro e clo ~'eis-me aqui". A transcendencia e, ao mesmo
tempo, significante e abeltura de uma comunica~ao aberta ao infinito
pessoal. Enquanto "inadequa~ao pOI'excelencia", 0 sujeito-infinitopessoal eo modo de ser da transcendencia: abeltura infinita a Oun'em
e ao Outro, algo que nao se define, como um dado experiencial e
cognoscitivo. 0 Outro e anterioridade, enquanto se me revela e me
remete para um destino inatingfvel. A transcenclencia e a manifesta~ao
do infinito, totalmente pessoal, exterioridacle absoluta que dispensa todas

e

31 A tematica da transcendencia no pensamenlo de Lcvinas
analisado por l1luilOSautores e
sob varios enfoqlles. Dentre as obms mais signi"cativas. consultamos: FORTHOMME, Bernard.
Vne philosophie
de 10 TrollscendaJ/ce.
La metlwphysiqlle
d'ElI/lI/onuei
Lel'illo,\.
Paris,
Librairie Philosophiqlle J. Vrin. 1979: FERON. Etienne. De /'idee de Il'OflSCelldallce
if /0
qflestiol/
d// IOl1gage. L'itif1(!raire
phi/osophique
d'£mmal1uel
Levifla,\', Grenoble, Ed. J~rol1le
Millon, 1992; CIARAMELLI,
Fabio. TraflScelldallce
el <!tltiqlle. Essai Sill' Lel'illos.
Brllxelles.
Ousia, 1989; DE BAUW, Christine. L 'el1l'er.\' du sujer. Lire alflrelllcl11 Eml1lanuel Lel'il/as.

comunicac;ao, possibi lidade do perdao, anulac;ao dajustic;a, reino da
di ferenc;a. Nesse sentido, a injustic;a e sempre economica, porque se
realiza no contexto da totalidade, do eu ou da sociedade.J 5.

AAlteridade se revela, e uma epifania, um Enigma, um Vestigio,
um Misterio, a pura mani festac;ao que desconcerta e desassossega 0
Mesmo pondo em questao a soberania da consciencia tranquila e
desperta. A epifania do Outro vem, como um even to que perturba a
paz do Eu, exigindo-Ihe despojamento e humildade para poder pisar
em terra santa. A ep(fania do Durro e pura transcendencia, e a
manifestac;30, pOl'excelencia, do Totalmente Outr0.1 6.
Esse modo de ser da Alteridade recorda as teofanias, nalTadas
pela Torah, livro sagrado do Judaismo. 0 Outro que se apresenta pm'a
mim, que me visita, e Total mente Outro, e a presenc;a-ausencia absoluta que chega e interpela, deixa-se encontrar completamente, e depois
vai embora, deixando, apenas, 0 vestigio da sua passagem. A alteridade
do Olltro,segundo Levinas, manifesta-se, entao, de maneira enigmatica.
Essa visitac;aonao e um fenomeno, e materialidade e pura sensibilidade,
aparic;ao e significac;ao nao-tematizaveJ3 7.
Nesse enigma, 0 vestfgio e, para 0 pensamento etico, presenc;a
do Absoluto. 0 vestfgio e sfmbolo, pOI'si mesmo, ordenado a partir da
diferenc;a, da estranheza manifestada, surpresa anacronica,
transcendencia que se mostraja passada: vestfgio que se perde num
vestfgio deixado.
"cr. EN, 41.
v, 0 sentido do lermo epifnnin lem sun origem. nns tradic;6es teol6gicns crislas anligas: do
grego: fa epiphcil1eia = manireSla<;ao(p!"]l1eil1 = aparecer/ <,pi = sobre): do latim: epiphania:
npnric;?io. manifest<,u;?io. 0 USQ dessa palavra
sempre relmivQ :l lima aparic;ao Oll a 1I1lla
mnnifeslac;ao c1ivin3 ao homcm (terin 0 mesmo scl1tido de Teofania). Nao
COl11l1lll0 se.lI .u~o.
em Filosofia. Levinas introdllz essa llovid3Ck: justalllcnie para I1lnrcnr n passngem defllllliva
dn Fcnorncllologia a Eticn. 1\ epifanin do mltro. para ele e subentendidn. a panir dn m3Ilifest::u;ao
do Totallllc/llc OUlro. clo Infinito. Nesse contexto. 0 Outro nao apnrece a mim C0l110 lllll
fenol11eno. mas como a proximidacle de lllll Enigma (EDE. 207).
Cr. EDE. 196. Levinas usa esse conceilO. sem a couola<;ao dada pela Teologia. 0 senlido
c1ndo. por cleo
0 meslllo de tranccndencia: do que se apreSenl:l como. :lbsolul:lmenle.
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inapreensivel. 0 para-o-outro nao e, senao, 0 modo de ser existente: 0
para-o-outro e toda a materialidade da pes soa humana, e 0 sujeito
ante a realidade do Outro, como um Olltro. Nao e eu noematico, nem
o eu errante, nem 0 eu totalidade e absoluto, mas um sujeito inadequado
e separado: 0 eu e "padecente do outro". 0 para-o-GLtfro e completa
abeltura ao misterio do outro, como Tora/menre Durro. Somente nesse
contexto de abeltura ao misterio do Outro, do Outro que me liberta,
torna-se possfvel uma relac;aosocial. Somente nesse contexto e possfvel
entender a relac;ao etica, como anterioridade metaffsica, pois ela e a
primeira relac;ao social eo primeiro mandamento a ser observado.
o AIrel' Ego e, ainda, existencia do rerceiro. Essa e outra
caracterfstica, propria da transcendencia da relac;ao etica levinasiana.
o rerceiro vem de on de nao se sabe, e poe fim a sociedade intima,
fechada na relac;ao a dois. 0 rerceiro se poe entre nos, e 0 seumodo
de se manifestar e de uma exterioridade absoluta, transcendente entre
nos.1.1• Eis a fissura em que 0 terceiro se poe, des-estabilizando a
tranquilidade dual, rompendo e violentando a vontade, provocando
um exame de consciencia: todos somos culpados ... todos somos
responsaveis pelo Outro34. 0 terceiro e 0 falante inefavel, operante
responsavel, comunicante inigualavel.
o terceiro e pensamento, e anterioridade da lei, e Denuncia e
Desejo, e 0 Outro Homem (0 pobre, 0 orfao, a viuva e 0 estrangeiro)
que, na perspectiva social, rompe a igualdade da relac;ao eu-tu. A ac;ao
do terceiro e uma ac;ao diversa daquela que a sociedade moderna
constituiu. A intervenc;ao do terceiro, no contexto social, rompe com a
relac;ao contratualista, erguida sob bases que supoemum terceiro: a
Lei. A justic;a se erige a pmtir de um respeito entre iguais. Pm'a Levinas,
lei justa seria nao absorver ou condenar, mas pOl'se apresentar, como
perturbadora da boa consciencia e acusadora da culpabilidade de
dramas que ultrapassam 0 limite do humano.
o terceiro homem, libertador do circuito egofsta totalizante da
sociedade modern a, liberta a estrutura, viciada pela justic;a e pela
violencia. Levinas afirma que a presenc;ado rerceiro e, ao mesmo tempo,

