
PARAALEM DO SAGRADO E DO
PROFANO: A DIMENSAO ETICA DO
CONHECIMENTO SEGUNDO LEVINAS

Em "Violencia e Metaffsica", um estudo crftico sobre 0

pensamento de Levinas, Den"ida chama a aten~ao para 0 seguinte: a
Filosofia levinasiana recusa a excelencia da Racionalidade teorica, pre-
sente na Tradi~ao ocidental, mas recorre ao Racionalismo e a Univer-
salidade, para evitar 0 enraizamento e a violencia da Mfstica, do Exta-
se e da Historia. Para Derrida, 0 Illotivo da recusa levinasiana do
teoretislllo est a em que esse e incapaz de sair de si, em dire~ao a
exterioridade absoluta de Outrem. 0 verdadeiro alvo de Levinas seria,
entao, a cumplicidade entre a objetividade teorica e a comunhao mfsti-
ca, que, ao aprisionarem 0 Outro, terminam cometendo 0 mesmo tipo
de violencial .

Ao longo de sua Obra, Levinas insistiu sobre a estrutura
solitaria da Razao, entendendo que a Ontologia, enquanto inteligencia
dos seres, con'esponde uma Egologia, vale dizer, 0 livre movimento de
um eu que, mesmo saindo de si em dire~ao a exterioridade, procura a
si, retornando, isento de qualquer tipo de constrangimento, em rela~ao
aos possfveis danos que tenha provocado, pelo caminho que trilhou.
Tudo 0 que se apresenta como Outro, e como Diferen~a, acaba sendo
absorvido pelo conhecimento. Mas, em que sentido tal modelo pode
ser aproximado da comunhao mfstica? Nossa resposta sera a seguinte:
o conhecimento filosofico manifesta, ele proprio, a nostalgia de uma
expeliencia iniciatica. Uma analise desta nostalgia devera mostrar, de
que maneira, a estrutura egologica da Razao pode ser aproximada de
uma forma secularizada de comunhao mfstica .

. Marcelo Fabri e professor l1a USFM
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de mestres da Educar;ao. Nas florestas, os jovens sao, por eles, inici-
ados nas praticas arcaicas de colheita, car;a, danr;a e musica4 .

Cremos, no entanto, que a tradir;ao iniciatica mais con he-
cida e mais atraente da cultura grega antiga seja ados Misterios de
Eleusis, cujas praticas e crenr;as remontam a um passado muito remo-
to, nao sendo, pOl·tanto, uma criar;ao propriamente grega. Segundo
M ircea Eliade, "a iniciar;ao eleusina descende diretamente de um ritual
agrario, organizado em tomo da morte e da ressurreir;ao de uma divin-
dade que preside a feltilidade dos campos"5 . Tais praticas fizeram p3.lte,
durante seculos, das experiencias mfticas mais significativas e exempla-
res da humanidade. Seunucleo comum e a transformar;ao espilitual do
ne6fito, mediante a qual a pr6pria condir;ao human a e alterada. Por
conseguinte, 0 que importa e notal' a passagem de uma condir;ao pro-
fana a lllllmodo de ser superior e mais nobre. As hist6rias das divinda-
des que morreram e ressuscitaram, em beneflcio do cosmos, sao 0

modelo exemplar presente do ritual de renascimento. A regenerar;ao,
obtida pelo ne6fito, eqLiivalea U111 encontro com a divindade, prepara
a existencia futura e garante a imortalidade.

Como isso ira repercutir na Fi losofia? Pode-se dizer que a
atividade filos6fica preservou a mensagem da estrutura iniciatica, nos
pitag6ricos e, sobretudo, em Platao. A maieutica socratica, pOl'exem-
plo, e uma maneira de "dar a luz" um homem novo, cumprindo um
papel pedag6gico, semelhante ao ensinG, exercido pelos mestres de
iniciar;aodas sociedades arcaicas6• Nas vers6es neoplat6nica, gn6stica
e crista dos ritos iniciaticos, prevalece a primazia do destino da alma,
da vida espiritual e da salvar;ao, em detrimento do sentido coletivo e
cosmol6gico da iniciar;ao, presente nas culturas mais tradicionais. 0
simbolismo dos Misterios sobreviveu a IdacleMedia, sendo mais tarde
redescoberto pelo Renascimento Italiano e por outras formas cle
espilitualidade.

Esse problema se afigura tanto mais, quando considera-
mos a contemporaneidade. Ao refutar a possibilidade de acesso a re-
alidade transfinita, almejada pela Metaffsica, 0 pensamento contempo-
raneo culmina comuma solidao, aparentemente intransponfvel. Inter-
pretaremos a conquista do eu transcendental husserliano como um exem-
plo paradigmatico da solidao em aprer;o. Como resposta a esse pro-
blema, Levinas empreende, na nossa perspectiva, uma especie de
dessacralizar;ao do conhecimento.

Pal1imos da estrutura iniciatica do conhecimento, tal qual
ela se veri fica nas praricas pedag6gicas clas gran des religi6es e nas
sociedades tradicionais. Nelas, 0 homem normal cleve "molTer" para
vencer um estado de "ignorancia" e ilusao. E assim que se pode, de
acordo com muitas praticas religiosas, "engendrar" um homem novo,
livre e sem condicionamentos2. Apesar das variantes possfveis, no que
se refere a hist6ria e ao contexto da iniciar;ao, todas elas pressup6em
um processo de aprendizagem, caracterizado pOI'esforr;os asceticos e
exercfcios espirituais, sem os quais nao ha verdadeira transformar;ao,
nem novo nascimento.

Em sua epoca aurea, a Grecia Antiga manteve, de modo
atenuado, os rituais de puberdade, sob a forma de educar;ao cfvica,
sem 0 recurso as formas "dramaticas" das provar;6es, vividas pelos
jovens, nas religi6es mediteITaneas3 . Permanece, no entanto, uma cer-
ta nostalgia das experiencias arcaicas, manifestada de modo explfcito
na valorizar;ao das lendas her6icas e das personagens centrais da Mi-
tologia, tais como as de Teseu, Aquiles, Hefestos, Ulisses, entre ou-
tras. As narrati vas sobre as viagens de Teseu, por exemplo, retratam
as provar;6es do her6i que, ao mergulhar em "regi6es" desconhecidas,
perigosas e sedutoras, deve enfrentar monstros e labirintos. Chama-
nos a atenr;ao, igualmente, a figura dos Coreutas mfticos e sua funr;ao

, Cf. 'I>id.. p. D7.
"Md .• p. 2U.
,.cr. 'I>id.. p. 247.

Z A esse respeito, pode-se con~lIlrar. de Mircea ELiADE. a obra: Il1idmt"oll, rite,\, soct"eu!\
secreles (espccialmellle 0 Cap. VII). Paris, Gallimard, 1959.
} Cf. ELiADE. Mirce~ - Illidmiol1, rite,\, ,\Odell;s ,\(!crete,\, p. 235.
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unir-se ao ser. Aestrutura mfstica da especula~ao platonica ira marcar,
profundamente, OSdesdobramentos d.o pensamento ~c~dental, reper-
cutindo de forma decisiva, tanto no SIstema neoplatol1lco, quanto na
Tradi~a~ crista e medievall I.No en tanto: temos ,de ~onsid~rar, aqui,
duas tendencias diferentes. Segundo Hennque ClaudIo de Lima Vaz, a
mfstica, em, apre~o pelfaz por dois caminhos, quais sejam, "0 cam!nho
da descobel1a do Absoluto no fntimo do Si substancial ou 0 camlllho
da sua descoberta no apice da ordem ascendente dos seres. Em am-
bos os casos, 0 aringirassume a forma de um ver transracional, de um
excessus mentis"l 2.

E possfvel afirmar que a Filosofia possui uma estrutura
iniciatica? Em que sentido? Ora, dissemos que a maieutica socratica
comporta a mencionada estrutura. 0 mesmo pode ser dito, a respeito
da diah~tica platonica. Na Carta VII, 0 fil6sofo ateniense reflete sobre
o modo como a alma deve descobrir, por si mesma, a verdade. E a
afinidade extrema com 0 objeto que torna possfvel a visao de sua
realidade profunda7 • Somente depois de um longo trabalho dialetico,
que passa por defini~oes, sensa~oes e discussoes, e que a sabecloria e
o entenclimento poclem brilhar sobre cacla objetox. As verdades, apren-
clidas pelo espfrito, afirma Platao, nao podem ser esquecidas~ . Por
isso, tanto a faci lidade em aprencler, quanto a mem6ria sao insuficien-
tes para se atingir 0 vercladeiro conhecimento.

A dialetica "fricciona" nomes, defini~oes, sensa~oes, vi-
soes, uns contra os outros e, ao fazer isso, torna-se uma ascese
(dskesis), vale dizer, prepara uma visao. Para Eudoro de Souza, a
diferen~a, em relw;ao aos cultos antigos, e que a dialetica nao se efetua
"atraves cloclesempenho do drama ritual dos misterios religiosos, mas
sim do exercfcio puramente intelectual do pensamento 16gico-cliscursivo.
E possfvel que, outrora, S6crates se resignasse com semelhante exer-
dcio, suponclo que a verclacle era imanente ao pr6prio cliscurso e con-
curso clos conceitos. Entretanto, nao e possfvel imaginar Um Platao,
sem esta ideia de que a verdade e transcenclente ao processo dialetico
e de que ela mostrar-se-a ou nao, conforme a existencia ou a nao
existencia de cel1a 'afinidade' do sujeito com 0 objeto"I n.

Conseqi.ientemente, pode-se falar de uma "experiencia mfs-
tica", que procecle pOI'via intelectual, e que, assim fazenclo, ira presidir
ao desenvolvimento ciaMetaffsica, desde Platao ate Hegel. No desejo
de atingir 0 absolufO, a inteligencia se eleva para, de algum modo,

No mundo moderno, cientffico e secularizado, ocorreu uma
especie de seculariza~ao da M fstica, seja pOI'meio de uma configura-
~ao subjetivista da Metaffsica, cujo ponto culminante pode ser encon-
trado no grandioso sistema hegeliano, seja na mfstica social que
absolutiza a praxis e compreende 0 ser humano na sua dimensao finita
e hist6rical 3. De nossa parte, pensamos que e preciso considerar as
di ferentes situa~oes e interpreta~oes do problema da seculariza~ao da
Mfstica, nos tempos modernos, bem como 11lIan~as.Mas, mesmo as-
sim, e evidente 0 carateI', quase sagrado, que cel1as praticas modern as
assumem no contexto s6cio-hist6rico, economico e mesmo filos6fi-
COI4•

No que diz respeito a Pi losofia, a descri~ao crftica de Lima
Vaz salta a vista: "De Espinoza a Hegel, a transformac;ao da mfstica em
Filosofia especulativa avan~a para 0 reconhecimento de uma identida-

" Sobreasrela,6esentreMfsticae Filosofia,ver0 estudodeHenriqneC1:'iudiodeLIMAVAZ:
Mfslica e Polftica: A Experiencia mfstica na Tradi~ao Ocidental. In: Simese. Belo lIonzollle.
Vol.19.n. 59.Outllbro-Dezembrode 1992.pp.493-541.Ver.tamb"m:GREISCILJean-
Philosophieet Mystique.In: EI/cyclopedie Philosophiqfle VI/il'erselle. vol.I. Pans.PUF.
1989.pp. 26-34.
" 'hid .. p. 50.1.
" Cf. 'hid .. p. 509. 9
lJ Sobre esle POlltO. cr.. CAILLOIS. Roger - L'!lolll"'£' £'1 Ie .wen:. Paris. Gallimard. pp. 16 -
177.

1 Cf.Dialogo.l. Vol.V ( 3.1.1aJ.trod.CarlosAlbenoNunes.UniversidadeFederaldo Par:'i.
1975.p. 158.
, Cr. 'hid.. 3.1.1b,p. 158.
, Cf. 'hid .• 3.14e. p. 159.
HI Dio1/i.\o el1l Crewe OIl1I'OS £'11.mio.\·, Sao Paulu, Dua~ Cidade~. 197'J. p. 2.+7.
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se relacionam um ao outro de um modo puramente exterior, em viltude
de uma lei rfgida, e absurdo; eles pertencem essencialmente um ao
OLltra;aquilo que e essencialmente ligado e concretamente uno, e uno
no concreto unico e absoluto da subjetividade transcendental'" 7.

A epoche, atitude de suspensao de todo jufzo, sobre 0

mundo e sobre as supostas certezas da Ciencia e do conhecimento,
tendo 0 papel de elevar-nos a uma OLltraesfera de sentido, a um hori-
zonte superior e separado de nossa vida mundana, chega ao seguinte
problema: ao lado da verdade objetiva, deve existir, necessariamente,
um OLltroreino: 0 de uma verdade subjetiva' x. A verdade objetiva,
pretendida pelas Ciencias, faz parte daquilo que Husserl chama atitude
natural. Nessa, 0 sentido do conhecer e do saber nasce da necessida-
de, da praxis humana, pois os fins dessa atitude nao podem separar-
se do mundo a que se ligam.

Segundo Paul Ricoeur, 0 esfon;o para se abandonar a con-
dic;aomundana do eu, presente na Fenomenologia, pode equiparar-se
a uma ascese. Assim, 0 eu que se encontra perdido nas coisas, nos
outras e no proprio saber, devera realizar a pas sag em para uma forma
de consciencia que desperta, precisamente, para a sua condic;ao de
instancia doadora de sentido' 9. Alienado e iludido nummundo natural
e "profano", 0 eu pode recobrar uma regiao autentica e original de
inteligibilidade, no interior da qual ele tera uma visiio privilegiada e
constituinte de sua vida de constituic;ao transcendental do conhecimen-
to. Daf poder-se dizer que a consciencia ingenua do eumundano deve
mante-lo, cativo e cego, no seu proprio ato de vel', ate que uma con-
versao metodica 0 fac;a recobrar a dimensao transcendental de sua
propria existencia.

A esse respeito, 0 comentario de Mircea Eliade e, para nos,
decisivo: "Afenomeno!ogia se pmpoe abolir a experiencia pmfa-
na, isto e, a experiencia do homern natura!. Ora, 0 que Husser!

de entre ambas sob a egide da Razao (Vemwift) dialetica, identidade
que a clarividencia hegeliana reconheceu e proclamou em face da re-
jeic;ao da mfstica pelo Entendimento (Verstand). 0 desfecho dessa
absorc;aoda mfstica pela filosofia tera lugar aparentemente em Heidegger
com a proclamac;ao da "superac;ao" (Uberwindung) da propria filo-
sofia'" 5.

Em que pesem as diferenc;as de contexto e conteudo, bem
como no modo de se expressar, a longa C/5'cese,necessaria a esta con-
quista do conhecimento, nao traduz 0 itinerario de um eu profano, per-
dido no mundo, ou a ele, apegado, mas 0 encontro desse eu com a
real idade divina e sagrada ou, para falar com Hegel, a identidade con-
sigo mesmo, no absoluto ou em Deus. Conseqi.ientemente, 0 re-en-
contra do fi losofo com a verdade, desde Socrates e sua maieutica, e
retorno a um saber esquecido. Numa palavra, e reminiscencial 6. 0
carateI' iniciarico do conhecimento, presente nessa estnltura que se pro-
paga e se renova sem cessar na Historia ocidental, nao guarda lugar
para 0 cotidiano, pois 0 eu, safdo de si, guarda em seu interior, 0 sen-
timento nostalgico que 0 chama de volta ao originario, quer dizer, a si
proprio, na vida divina. Em sentido filosofico, essa nostalgia aparece
como mais forte que todo apelo vindo do exterior.

Na Filosofia Contemporanea, um dos principais modos de
preservac;ao da estrutura iniciatica do conhecimento pode ser encon-
trado na elaborac;aoda propria Fenomenologia transcendental. Afirma
Husserl: "Todo sentido e todo ser imaginaveis fazem parte do domfnio
da subjetividade transcendental, enquanto constituinte de todo sentido
e de todo ser. Querer apreender 0 universo do ser verdadeiro como
alguma coisa que se encontra fora do universo da consciencia, do co-
nhecimento, da evidencia possfveis; supor que 0 sere 0 conhecimento

17 M('dirm;()lIs Cortes;elll1eS, lrad. Gabrielle Peiffer e E. Levinns. Paris. Vrill. 1996. * 41. p.
141.
I~ Cf. La crise des scieflces ellropeellnes el ta pIU;I1()meJ1(Jt(J~it' Iransct'ndel11ale. lracl. Geraci
Ciranel. Paris. Ciallimard. 1976. ~ 52. p. 199.
1') Cf. a sua I III rod lll; 5:0 as Idee.\ dirt'etrice.\ pour flue p/H;110Illel1%g;e. Paris. Gallimard. p.
XX.

I~ Anigo citndo. p. 510.
If, A esse respeito. Cf. LEVINAS. Emmanuel - Elllrf! Niis. t:J1.mio.\ sohre tl A/lcridtlde. trnd.
Pergenlino S. Pivallo (coord.). Petropoli,. Vozes. 1997.1'. 182.
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rio/nao-origimlrio, 6nticolontol6gico, e assim por diante:l.J.Sem en-
trarmos no merito de cada conceito, queremos, apenas, chamar a aten-
c;ao para 0 modo como a vida eo cotidiano sao considerados pela
Filosofia. Desde Platao, vemos a imagem do fil6sofo, a paJtir da busca
do divino, do mais elevado e do mais nobre. Essa abordagem se man-
tem, guardadas as diferenc;as, no desdobramento hist6rico do Ociden-
te. Em Husserl, por exemplo, observamos 0 desejo explfcito de se
abandonar a realidade profana, para se voltar para 0 lado autentico do
eu. Assim, na decisao pela Filosofia, 0 ego finito, nao-verdadeiro e
inautentico, pode encontrar 0 seu cOlTelatoautentico e verdadeiro. E,
deste modo, que 0 eterno se realiza no temporal, bem como 0 infinito,
no finito. A partir de uma referencia explfcita a Platao, Husserl ve a
atividade filos6fica, como criac;ao que realiza 0 eu humano, como eu
eterno:l4•

Para n6s, a Fi losofia de Levinas se caracteriza, precisa-
mente, pelo desejo de fazer as pazes com 0 cotidian02 5, de libertar
esse ultimo da condic;ao diminufda em relac;aoa vida transcendental e
filos6fica. A vida nao pode ser integrada a intencionalidade te6rica,
pois e ela que condiciona os atos intencionais. Como entender esse
condicionamento?

E preciso realizar uma Fenomenologia do psiquismo humano,
a partir da relac;aoque 0 mesmo estabelece com 0 mundo, sob a fonna
de fruic;ao.Comer, respirar, caminhar, ler, trabalhar, dormir, tudo isto
implica uma ligac;ao fntima e concreta com 0 mundo. Antes da consti-
tuic;ao,do manuseio e da compreensao, as coisas se oferecem ao exis-
tente, como alimento. A ipseidade e, desde 0 infcio, egofsmo estrutural

chwl1ava a alilude nalural do hOll/el/l corresponde, nas sociala-
des lradicionais, ao eslado prolano, pre-iniciolico. Alraves da ini-
ciar;iio da puberdade, 0 Ilovir;o lem acesso ao lI1ulldosagrado, isla
e, itquilo que e cansiderada, C0ll10real e significativo, pela cullura
it qual ele perlence - assil/l COIllO, pOI' lI1eio da redur;iio
jelloll1enol6gica, 0 sujeito-enquanlo-cogilo chega a apreender 0

real ":l 0.

Mas, enquanto que, para 0 homem arcaico, a iniciac;ao signi-
ficava a possibi lidade concreta de uma integrac;ao aos ritmos c6smi-
cos, capaz de Ihe fornecer ummodelo transcendenre, para sua vida
individual e coletiva, 0 exercfcio fenomenol6gico luta paJ'aaproximar 0
mundo da vida da esfera transcendental da consciencia e, na medida
em que procura integrar tudo 0 que e vital no recinto sagrado do ego
reduzido, ele nao pode ir alem de uma transcendencia na imanencia:l'.

Que conclus6es tirar disso tudo? Ao enfocarmos a estrutura
iniciatica do conhecimento, vimos de que maneira a dialetica do sagra-
do e do profano esta presente, explfcita ou implicitamente, no percurso
intelectual do homem ocidental. Mesmo num mundo que se pretende
profano e desvinculado do Mito, a estrutura da experiencia religiosa
do homem arcaico se prolonga, de modo secularizado, no interior da
Filosofia. Isto tambem se verifica na Literatura, nas Altes, na Ciencia e
na Polftica2:l. No registro filos6fico, a dialetica do sagrado e do profa-
no atua, de modo camuflado, nos paJ'es bem conhecidos: eu empiricol
eu transcendental, existencia autentica/existencia inautentica, origina-

2' Nas palavras de Mircea Eliade: "A dialelica do sagrado e do profano precedell IOdos os
movimenlos diaJelicos descoberlos posleriormente pelo espfrito. servindo-Ihe de modelo.
Revelando 0 ser. a signitica,no e " verdade em lIm mllndo desconhecido. ca6tico e assllstador.
a ~xperiencia do sagrado abriu n vin pnra a pensnlllento sistematico." La nosta/~ie des
origines. p. 9.
" Cf. HUSSERL. Edmllnd - Phi/osophie "relllihe. trad. A L Kelkel. tome 2. Paris. PUF. pp.
18-19.
21 Ao apresentannos este trabalho (ANPOF de 2000). nno haviamos IOmado contato com 0

interessnnte livro de Felix Perez (En deCOlll'rWl1 Ie qllOfidien ol'ec Emmafillel Lh';l1os. Paris.
L'Harmatlal1. 2000). Tnl obrn se lama umn referencia obrigat6ria para a contilluidnde da
discussao que procuramos realizar aqui.

20 La Noswlgie des origil/es. pp, 228-229.
21 Cf. Idees directrices pO/lr /Ille phel/o/lu!l/%gie, Irad. Palll Ricoellr. Paris. Gallirnard. 1950,
pp, 189-190. ~ 57. Vel'. lambem: La cfise des sciences europeelllle.\' ef /a phe,l()1l1ello/()~ie

frOI1SCefldeJ1[oJe. ~*53-54. pp. 203-212. Nessa obr~ de Il1nwridade. Husserl escreve: "A
eroc//{! cria lima solidao filos6fica de UI11 gellero linico. que e a exigencin lllelodol6gica
fundamental para lima filosolia efetivamente radic~I" (p 209).
22 Cf. CAILLOIS. Roger - L'lwllIllle el Ie .\'{Icn'. PI'. 165-178.
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e rela~ao de prazer/dor, com as coisas" 6. Atraves dessa rela~ao, 0
Mesmo assimila 0 Outro do mundo e se fortalece. 0 mundo vem a
nos, desde 0 infcio, como alimento" 7.

Daf poder-se dizer que, pOl'tras de qualquer teia simbolica,
lingLifsticae teorica, necessaria ao mundo da cultura, a vida interior se
desenvolve como "intencionalidade" do viverde ..., seja em gestos sim-
ples como respirar e caminhar, seja em atos mais exigentes, como raci-
ocinare pensar. Em Levinas, pensamentos e sentimentos sao, antes de
mais nada, uma modalidadeda vida. Nesse sentido: "AquiLo quefa~o
e aquiLo que sou e, a uma .1'6 vez, aquiLo de que vivo. Relacionamo-
nos a eLe COIl1uma rela~ao que nao e llell1 te6rica, /lelll prdtica.
POl' trlis da teoria e da prdtica, h6 afrui('oo da teoria e da pr6tica:
ego/smo da vida. A reLa~oo LILtimaefrui~ao,feLicidade"" B.

Tal felicidade e 0 pressuposto incondicional de todo ato,
seja ele teorico ou nao. Pela frui~ao, 0 eu existe separado do Ser, isto
e, de modo desenraizado e livre. A dependencia, em rela~ao aos ali-
mentos, nao torna 0 eu infeliz. As necessidades nao den unci am a po-
breza e a indigencia de uma falta, mas a conversao da pobreza em
riqueza, da dependencia em soberania. Por conseguinte, e, gra~as a
independencia e soberania do ser feliz, que a subjetividade tem inf-
ci029• Em Levinas, 0 psiquismo humano nao se define pela falta e pela
busca de preenchimento, mas pela plenitude da vida que se compraz,
egoisticamente, numa especie de frui~ao de si mesma. A felicidade,
vivida na frui~ao, e a base sem a qual nao ha ipseidade nem personal i-
dade individual. Pela separa~ao, uma unicidade vive fora do Ser e da
Totalidade. Adependencia do Mesmo, em rela~ao a um Outro, inscri-
ta na separa~ao, nao se entende da mesma maneira que desligamento

de uma parte, em rela~ao ao Todo. Existir, separadamente, e uma for-
ma de existir acima do Ser-'0.

A Fenomenologia da vida interior, como frui~ao, mostra
em que medida 0 psiquismo e, primordialmente, uma posse do mundo,
um existir solitario que precede todo ato teorico. 0 conhecimento pode
come~ar, apenas, quando este mundo possufdo e oferecido a alguem,
quando a felicidade solitaria e rompida por um desejo que nao tem
infcio, a paJtir de uma revolu~ao interior e, conseqi.ientemente, que nao
e desencadeada pela economia da separa~ao. Por essa razao, 0 co-
nhecimento nao pode definir-se pela visao contemplativa ou intuitiva
de uma objetidade qualquer. 0 movimento do saber requer uma celta
desestrutura~ao do enrolamento do eu, em si mesmo, tal como ocon'e
na frui~ao. Assim: "A conceptualiza~ao do sensfvel ja e inseparavel
deste corte na carne viva de minha substfll1cia, de minha casa, nesta
conveniencia do que e meu a Outrem, que prepara a descida das coi-
sas a categoria de mercadorias possfveis"·ll.

Que temos, aqui, senao um desejo explfcito de dessacralizar
o saber? Generalidade e objetividade, que dependem do ato de
conceptualizar, pretendem elevar 0 eu mundano a uma regiao
transcendental, mas a esfera transcendental de sentido nao tem, como
evitar 0 enquadramento da vida. A pergunta e, pois, a seguinte: por
que a consciencia busca 0 universal e a ideia? Por que ha abstra~ao e
generaliza~ao? Os componentes categoriais do conhecimento que, se-
gundo Husser!, nascem, eles proprios, apoiados na percep~ao, rece-
bem um redimensionamento inteiramente novo, pOI'paJ1ede Levinas.
Nao e, na percep~ao solitaria do eu, que se encontram as bases para
uma teoria do conhecimento, pois toda inten~ao de uma idealidade3",

mesmo que seja interpretada a fei~ao nominalista, sup6e a dimensao

2& Cf. TO/alile el II/jil/i, Paris, Kluwer Academic. 1990. pp. 112-117.
21 Sobre 0 significado da cxislencia cOlidiana c dos alimclllos, na Filosofia dc Levinas. 0 kitor
fara bcm cm conferir as analiscs prcparalorias prcsentcs cm: Le lelllps el {,AI/I!'e (1947).
Paris, pUE 1985, pp. ~0-46. Ncssa obra. Le\inas ja alena para 0 carater "idealizalllc" dc
algum:ls d3S principais {endcncias do pens<lmclHocontempon1llco. {:lis como 0 Exi~{eneialismo
e 0 Marxismo. Iembralldo que. em sua preocupa\no com a exist2:llcia COnerela e historica do
ser humano. (a is eorrentes Icrminam esqueeendo. em sell el311 espiritllal. n m::llerialidnde e .1

grnnde rrnnquczn da materia. 0 meslllo vale para I-Ieidegger. no quI.: diz respeito aos ulensflios.
" Ibid .. p. 116 (griros do autol').
2'.1 cr. Tow!iu! el h{fini. p. I 17.

"' cr. IIJid.. p. 57.
" Ibid" P 73.
" A esse respeito. Cf.: IIUSSERL, E.- ""'('.I·ligatiol/('s Lngica.,·. trad. Manucl G. Morenle e
Jose Gaos. Madrid. Alianw Editorial. 1999. vol. II. Invesliga<;iio VI.
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ruptura da paJ1icipa~aoH.
A verdade requer uma interioridade, uma existencia desenraizada.

POl'isso, ela se compreende como rela~ao entre 0 Mesmo e 0 Outro,
na qual este outro pennanece separado e distante do eu. A verdade
nao supGe 0 vazio ou a falta, nao se Iiga a nostalgia do que se perdeu.
Aexterioridade, ao revelar-secomo Rosto, tom a possfvel uma signi-
fica~ao que ultrapassa a teoria. Em Levinas, a rela~ao com a
exterioridade ira determinar a atividade teorica. Numa tal rela~ao, algo
deve manter-se, fora do que a alma ou a consciencia pode mediI', deve
permanecer, para alem do alcance e da nostalgia de urn eu. 0 que fica,
fora do alcance da teoria, pode, apenas, ser Desejado, isto e, pode
illquietaro eu para alem de sua propria necessidade. A vinda de Ou-
trem despel1a 0 ser separado, tira-o de sua solidao e de seu contenta-
mento, provoca a sua entrada no discurso, vale dizer, requisita a sua
palavra. POl'conseguinte, 0 Desejo levinasiano e indigenciaque se con-
verte em riqueza e abundancia, e recurso, brotando da precariedade e
arrancando, de sua propria concha, 0 Eu37.

Conclusao
o saber depende da separa~ao entre 0 Mesmo e 0 Outro.

o existente separado compreende-se como livre de toda especie de
participa~ao, no Ser e no Sagrado. Sem isso, nao haveria produ~ao
de um sentido etico, vale dizer, nao seria possfvel 0 acolhimellto do
Outro, em sua absoluta exterioridade. Notamos, aqui, lll11 desejo de
dessacralizar 0 conceito de conhecimento, sem, no entanto, desqualifica-
10.Mais do que destruir a importancia do saber, mais do que menos-
prezar a necessidade do conhecimento, Levinas reconhece, no desejo
da teoria, a intriga etica do humano. Etico e 0 senti do, que vai alem da

discursiva da atividade teorica, isto e, a rela~ao irredutfvel entre 0
Mesmo e 0 Outro. Assim, as idealidades, tao caras a concep~ao
fenomenologica de verdade, dependem da ruptura do solipsismo da
separa~ao e, pOl'conseguinte, do questionamento da felicidade vivida
na frui~a033.

A passagem, do singular ao universal, nao corresponde a uma
navega~ao, de per si, a uma aventura solitaria e iniciatica que culminara
com uma visiio do objeto do conheciment03 4, mas ao acontecimento
prosaico (etico) de uma exposi~ao do que pertence a um existente a
outro existente, vale dizer, do atendimento, nem sempre solfcito, a um
apelo exterior. 0 conhecimento nao radicaliza a solidao de uma alma,
em busca da verdade: ele nao se reduz a uma travessia do Mesmo.
Conhecer e, apenas, e tao somente, uma forma privilegiada de se tor-
nar algo COl/nun, de p3l1ilhar coisas que possufmos com quem nao as
possui. No entanto, a palavra comum nao deve ser entendida como
unidade mfstica, a partir da qual dois seres se unem pOl'um ato de
amor. Tampouco ela sera a esfera do consenso, em que 0 sujeito soli-
tario cede lugar a comunidade de um nos. Para Levinas, oferecer 0
que se tem a Ouo'em nao e uma forma de vitoria sobre a ultrapassar a
separa~ao. POl'isso, 0 conhecimento apenas confirma uma distancia
entre 0 Mesmo e 0 Outro. Quando esta distancia e transposta pOl'
meio de uma esfera neutra qualquer, cai-se, inevitavelmente, numa es-
pecie de comunhao mfstica.

ConseqUentemente, afirmar que a verdade e a uniao entre
aquele que conhece e 0 conhecido, ou uma exibi~ao do Ser a si mes-
m035, e de algum modo negar a separa~ao. Retirada a separa~ao, a
vida estaria reduzida a participar do Ser. Nesse sentido, para evitar a
comunhao mfstica e 0 enraizamento, Levinas entende a verdade como

v, ('f. Tow!iu! l'T "~/il1i. p. 55.
\? Nota-se. aqui. a influencia de Platao sabre L.evinas. Tal innuencia mereceria LII11eSllldo a
parte. Basta lelllbrar a importancia da tese plat6nica qlle coloca 0 Bem alem do Ser (Re/1flh!ic{/).

da insistencia do fil6sofo ateniense sobre a excelel1cia do discurso oral em detrimento da
escriw (Fedfo). disclirso este que e scmpre capaz de prestar :luxflio :l si mesmo. No que diz
respeilO ao Descjo. Levinas se pergul1ta: ·'Plntao. ao rejeitar no Banquete 0 mito do andr6gino,
nac afirmoll a natureza nao-nost.1lgica do Desejo. a plenitude e a alcgria do ser que 0
experimenta"? £11 Deco/II'rallT I"exisrellce G1'ec HI/.Her! er HeideMMer, Paris. Vrin. 1994. p.
175. Sobre a presen~a de Plalno no texlO de Lel'inas. Cf. Jean-Fran~ois MA"ITEI: Lel'inas et
PlalOn. In: LEvINAS. Emmanuel - Posi,i"i'e e, TrallScclld{lI/ce, op. eil., pp. 7)·87

" Cf. TO/olire e/ II/Jilli. p. 74.
J~ Segundo Andre Muralt, lima das caracterfsticas flltldamelltais cia Fellomenologia hllsserli:lnJ
e 0 ata de confllndir conhecimento e amor. pois 0 "telos" do processo cognitivo nao e, em
l-Iusserl, a causa formal intencional do conhecimento, tal como ocon'c no Tomislllo. e sim 0
objelo COIllO causa final. Segundo Muralt, isto tera llma grande repercLlss:1o nas obras de
Gabriel Marcel. de Sartre e clo prof. Mercier. Cf.: A Merajfsica do Fe1/(jl1lello. trad. Paula
Martins. Rio de Janeiro, EdilOra 34. 1998. p. 76.
\j Cf. Amfel1ll!m ClU'elre Oil {l/I·delO de I'e,\'sl::'f/Cl::', pp. 206-208.
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dialetica do Sagrado e do Profano, que permite pensar a transcendencia,
a partir de uma illlriga que e, sempre, lI1ais do que uma simples mo-
dalidade da Ontologia. Assim, a intriga etica, entre 0 Mesmo e 0 Ou-
tro, e a inspira~ao sem a qual nao haveria sentido em nos aventurarmos
no mundo do conhecimento e na busca da verdade. A estrutura iniciatica
do conhecimento foi desfeita? Ao que parece, todo 0 problema e 0 de
conciliar a dimensao epistemologica da ascese intelectual, que caracte-
riza 0 movimento da Razao, com 0 Desejo de transcendencia sem 0

qual, 0 proprio 16gos seria, apenas, uma forma renovada de mitologia.
Essa tensao, entre 0 etico e 0 ontologico, e 0 grande desafio da filoso-
fia de Levinas e, ao que parece e, tambem um dos principais proble-
mas do pensamento contemporaneo. Como ultima palavra, uma meta-
fora plat6nica: a ascese intelectual, implfcita no caminho da alma em
dire~ao a verdade, nao se esgota na imanencia do discurso e da lingua-
gem, pois esse itinerario revela a enigmatica possibilidade de que a
alma, ao perseguir sua propria verdade, e ao pretender, com isto, en-
contrar algo, a sua propria medida, venha a surpreender-se com a
transcendencia enigmatica do Bem.


