
ETICA E RACIONALIDADE:
LEVINAS E A FILOSOFIA ALEM DA ESSEN CIA I

A tese levinasiana que busca estatuir a Etica, como Filosofia
Primeira, tem despertado bastante interesse, no ambito das atuais
pesquisas academicas - nao so filosoficas -, bem como vem abrindo
uma nova perspectiva para 0 debate, propriamente filosofico: debate
este que nasce da constante recoloca~ao de quest6es e que da a
Filosofia 0 motivo de sua propria continuidade. Porem, a novidade,
que surge da referida Tese, nao vem somente das quest6es urgentes
que 0 pensamento contemporaneo mais lucido tem levantado, mas do
fato de que a Filosofia ve-se deslocada de seulugar tradicional, e mais
segura, e levada a um inevitavel autoquestionamento que, pOI'sua
propria natureza, nao pode deixar de ser radical. Trata-se, enfim, de
fazer justi~a ao que sempre pareceu 0 mais proprio do saber filosofico,
qual seja, sua essencialidade crftica. Pois, uma crftica, de fato, so
consegue ser compreendida, quando, alem da intui~ao que sua propria
essencia nos oferece, e capaz de chegar as vias de sua efeti va~ao.

Queremos dizer, com isso, que 0 fato de a crftica conter, em
sua essencia, uma ceJ1avoC{/{:iio de ruptu ra, detenni na que so podemos
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perceber que, nao obstante sua concep<;aoontol6gica, 0 ente pennanece
aquele unico, diferente e secreta ente2• Mas a impossibilidade de uma
tal compreensao - qual seja, a da distancia (inadequa<;ao) que 0 ente
mantem com qualquer ideia que possa surgir a seu respeito - a
entendemos, na medida em que trata-se de um pensamento que funciona
ou tem sua pr6pria condi<;ao de possibilidade, exatamente a partir da
essencia que leva a esse mesmo pensamento, a promessa de ser, via
representa<;ao,o pr6prio conteudo ao qual ela esta referida. E como 0

referido pensamento se alimentasse de uma ilusao ou de uma promessa
que nunca pode ser, realmente, cUlllprida.

A inteligibilidade do novo pensamento - pela qual se pretende
dar suporte, ainda, uma tal Filosofia au-dela de I'essence - chamaremos
de raciollalidade etica. Dito de outro modo, a suportabilidade dos
termos de uma rela<;ao, radical mente etica (ou estetica), coloca, para
os sujeitos envolvidos, a exigencia desse princfpio racional previo-
posto que condi<;ao para qualquer racionalidade - que mantem a
irredutibilidade radical em que consiste a Alteridade do Outro, na
medida em que essa exigencia nasce de um trauma em que 0 eu desse
sujeito e ferido, ao se chocar em seus pr6prios limites, s6 a partir do
ponto em que pode come<;ar a pensar e ate fazer Filosofia.

Todo projeto filos6fico de Levinas tem, como fio condutor, uma
nova situa<;aomoral que sustente uma rela<;ao,defato, intersubjetiva,
unicamente posslvel nos tennos de uma Etica Primeira. 0 fil6sofo lituano-
Frances - nascido em Kaunas, Lituania (1906), e posteriormente
naturalizado Frances - como aluno que foi de Husserl e Heidegger,
carrega, pOltanto,em sua fase inicial, uma fOlteinfluencia do pensamento
fenomenol6gico. Essa influencia aparece, explicitamente, em seus

entende-Ia, a paJtir do momenta em que ela pr6plia atravessa os limites
de sua essencia, muito embora seja essa a Fonteda compreensao, ainda
que, apenas, contemplativa.

o Trabalho, que segue, articula-se em tomo a essa tese maior
do pensamento levinasiano - a Etica como Filosofia Primeira - e tem,
como nucleo central e condutor da argumenta<;ao, a possibilidade de
uma nova perspectiva de inteligibilidade filos6fica, sendo que a novidade
consiste em dar suporte a Etica, enquanto rela<;ao com a alteridade
irredutfvel- alem da essencia - do Outro. Trata-se, pois, de perceber
que a diferew;;a, longe de se reduzir ao ambito de possibilidades
metodol6gicas analftica ou dialetica, e, antes, condi<;ao fundamental
para os termos de qualquer rela<;ao- e aqui pod em os estender nosso
entendimento, alem do nlvel interpessoal, e compreender, tambem, a
rela<;aoque estabelecemos com coisas, com objetos de toda e qualquer
natureza e, pOltanto,possibilitar um tal outro plincfpio de inteligibilidade,
des de um ponto de vista nao s6 etico, como estetico -, essa diferelll;a,
pOI'sua pr6pria natureza, nao se permite adequar a qualquer ideia,
tematiza<;ao ou conceito. Nisso consiste a ilTedutibilidade do Outro ,
seu desencontro com qualquer ideia, que dele possamos fazer. Ora,
mas se parece inevitavel, para que se possa estabelecer uma rela<;ao,
nao s6 a coloca<;ao da pergunta "0 que e ?" ou "quem e ?" aquilo ou
aquele que se faz presente, como a adequadora - porque positiva -
expectativa de sua resposta, nao figura como imposslvel, ainda que se
deseje evitar a compreensao de que se trata de uma adequa<;ao que
permanece num nlvel puramente abstrato, 0 nlvel profundo de LlIl1
pensamento que nao con segue se livrar de suas reconfoltantes essencias
concebfveis, ate ao ponto de nao precisar mais recorrer aquele nlvel,
pretensamente previo de possibilidade - a pergunta pelo ser do ente,
daquilo ou daquele -, ou seja, nao precisamos Fazermuito esfor<;opara
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busca de atual iza~ao dessa mesma apreensao, - coloca em questao a
tradicional no~ao de um alcance definitivo e acabado do objeto do
conhecimento. Husser! mostra a impossibilidade de uma tal perspectiva,
ao mesmo tempo em que nao abre mao de apreender 0 objeto, por
uma representa~ao, mesmo que seja em constante atualiza~ao. Levinas
observa aqui 0 impasse ao qual chega a teoria da representa~ao,
interpretadafenomenologicamente, istoe, telmos de um horizonte infinito
de aproxima~6es. Diz 0 filosofo: "0 condicionamento da actualidade
consciente na potencialidade compromete a soberania da representa~ao
de forma bem mais radical do que a descobeI1a na vida sentimental de
uma intencionalidade especffica"3 .

Vemos, tambem, 0 desencontro entre 0 pensamento etico de
Levinas e a Fenomenologia, se atentanllOSao paradigma da adequa~ao
que, em Husserl, ganha importancia decisiva, no que diz respeito a
fundamentac;ao da evidencia apodftica. Pois, para a Fenomenologia,
enquanto nao houver, ao nfvel da consciencia transcendental, a pelfeita
adequa~ao entre noese e Iloema, a ser feita por meio do preenchimento
da inten~ao significante com a intui~aoevidente - sendo que esta oferece,
a consciencia, 0 objeto ele mesmo, nos term os de uma garantia
ontol6gica -, a consciencia permanecera insatisfeita e a espera da
unidade reconfortante. Trata-se, fundamentalmente, de no~6es de
verda de, em oposi~ao absoluta. Para a Fenomenologia, assim como
para as demais filosofias da consciencia, a verdade e garantida, pela
pelfeita adequa~ao entre sujeito e objeto: s6 isto podera oferecer uma
base segura para a Fi losofia. Para Levinas, a verdade surge no exato
momenta do desencontro ou da desadequa~ao, entre a ideia e 0

plimeiros Escritos - confOlme 0 pr6prio Autor admite, no famoso al1igo
A conscie,/cia niio-illfenciollal- muito embora sempre nos termos de
uma resposta as fundamentais intui~6es husserlianas e heideggerianas,
resposta essa em que 0 fil6sofo ja mostra 0 seu distanciamento e acusa
uma cel1a insuficiencia no tocante a argumentac;ao fenomenol6gica no
que diz respeito a preocupac;ao maior do fil6sofo, ou seja, ao seu
problema filos6fico - 0 qual nao era exclusividade sua, mas de grande
parte dos pensadores de sua epoca: preocupa~ao referente a relaf;iio

com 0 Outro.

Husserl sintetiza, nas Medit{/~'oes Cartesiallas, alguns dos
principais resultados do projeto filos6fico do pensamento
fenomenol6gico. Vemos, ali, a cuidadosa retomada das intuic;6es
cartesianas, ate ao ponto em que a Fenomenologia apresenta sua
novidade - a estrutura~aoda consciencia transcendental fenomenologica,
enqUalltofundamento para todas as investidas com pretensOesfilosoficas.
Temos, entao, 0 alcance da evidencia apodftica, como verdade
indubitavel, mediante a qual, e possfvel um conhecimento seguro e temos,
tambem, como a quest1i.o mais fundamental, a perspectiva da
intersubjetividade ou a preocupa~ao em estabelecer um possfvel novo
fundamento filosofico pal'a as rela~6es humana, e que, efetivamenre,
de conta de superar 0 solipsismo, em grande medida, resultante de
uma subjetividade herdeira do cogito cartesiano.

Nao podemos tel' duvida das conquistas fundamentais que a
Fenomenologia possibi litou para 0 pensamento fi 10s6fico. Husserl
inaugurou um modo de pensar que permitiu, em grande medida, a
pr6pria possibilidade da Filosofia no seculo XX, sendo que seus
desdobramentos, como toda boa filosofia, continuam hoje a dar muito
o que pensar. A propria ideia de que a apreensao do objeto ocon'e em
vista de um horizonte de possibilidades, 0 que leva a uma constante.1 LEVIN AS. E. A rUlnn da represellwc;ao. In: Desco/)rilldo a exi.\1t!l1cia com HIH.\erl e Hride~J.:e,:

Li.lboa: InSlilllto Piagel. 1997. p. 158.
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conteudo, ate ao ponto em que a consciencia nao reste OLltraalternativa,
senao a de abandonar essa tendencia ao acoplamento transcendental,
e isso podenl conduzi-Ia a "percep~ao" da presen~a de um nfvel de
consciencia que permanece aquem de seu pr6prio posicionamento
intencional. Aqui Levinas da um saito fundamental com rela~aoaHusseri
quando descobre 0 carater previo da consciencia, qual seja, a sua nao-
intencionalidade, que caracteriza uma especie de ma-consciencia ou
consciencia nao-reflexiva. A paJtir daqui, podemos alcan~ar uma melhor
compreensao daquilo que mais nos interessa: 0 estatuto de uma
racionalidade etica, um novo modo de pensar, uma realidade de
abertura ao encontro com a diferen~a, Coll1odiferenfa.

o fil6sofo descreve a ma-consciencia como uma regiao obscura
e incomoda, que acompanha sempre a boa consciencia intencional. Ela
se apresenta como pura passividade, como uma anterioridade pre-
originaria que,justamente, constitui um mundo, a um tempo distante,
em termos de sentido e pr6ximo, na medida em que acompanha, como
uma presen~a invisfvel, 0 universo expansionista da visada intencional.
Surge, daf, a possibilidade do questionamento radical da postura
tradicional da consciencia, na medida em que essa adquiria a emprestar
sentido, unicamente, aquilo que poderia ser apreendido, mediante sua
luminosidade. Ao eu transcendental caberia a recupera~ao para 0 interior
da consciencia de tudo 0 que sua visao Fosse capaz de alcan~ar, e a
consciencia caberia, nesse caso, a doa~ao do sentido ao fenomeno
captado, sentido, inevitavelmente, ontol6gico. 0 que se recupera da
variabilidade - no fundo irrecuperavel - do real para merecer lugar
nessa unidade transcendental eo que pode ser identificado, desde uma
articula~ao ao ser, e tal identifica~ao acaba por transportar 0 eu de
volta para 0 seu IIullca illterrompido repouso. 0 senti do, nesse caso,
passa a valer enquanto referencia ao eterno presente da unidade

identificante - subjetividade transcendental. Ou seja, a partir de uma
participa<;aono campo de luz - presen~a - da consciencia que 0 sentido
pode garantir sua validade. Isto parece denunciar, ao nfvel do saber
teoretico, uma real impossibilidade de transcendencia, entendida, por
Levinas, como uma especie de sentido que habita 0 outro que ser,
conforme podemos ler nas primeiras linhas da obra Autremellt qu' erre
ou au-de/a de I' essel/ce4: "Se a transcendencia tem um senti do, ela
pode apenas significar, pelo que diz respeito ao acollteci1l1el/to do
ser - ao esse, a essencia - 0 fato de passar ao outro que 0 ser". Filosofar,
para alem da essencia ou outramente que ser, constitui uma possibilidade
de transcender a propria medida - presen~a eterna - enquanto referencia
unica de pensamento e sentido. Em outro importante texto, 0 Autor se
coloca da seguinte forma: "0 psiquismo do saber teoretico constitui um
pensamento que pensa a sua medida e, na sua adequa~ao ao pensavel,
se iguala a si mesmo, sera consciencia de si. E 0 Mesmo que se
reencontra no Outro"5 . Eo Mesmo que nunca pretendeu, de fato,
transcendencia, na medida em que nunca abriu mao de uma identifica~ao
a si mesmo, a sua medida.

oproblema dos limites da consciencia intencional pode ser melhor
compreendido se atentarmos para a dimensao do il/fil/ito erico que
constitui 0 Olhar (visage) do Outro. 0 infinito ejustamente 0 que nao
cabe no "espa~o" do pensamento identificante, simplesmente porque a
esse nao cabe 0 que carece, como toda in-fini~ao de contornos. 0
infinito do Olhar do Outro e 0 que instaura a Etica e a rela~ao,

propriamente dita, na medida em que chega, como um chamado, a
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de se pensar em algo, como uma condi<;ao de possibilidade para a
concep<;ao do sentido. Esse despertar se traduz, para Levinas, em "ser
como ma consciencia; ser em questao, mas tambem ser votado a
questao, tel' que responder - nascimento da linguagem; tel' de falar, tel'
de dizer eu (je), ser na primeira pessoa, ser eu (moi) precisamente;
mas, conseqi.ientemente, na afirma<;ao de seu ser de mim, ter de
responder por seu direito de ser"9

Enfim, 0 estatuto de uma racionalidade etica - se e que podemos
pensar em outra possibilidade racional, se e que qualquer racionalidade
pOl'si s6 ja nao nasce desde uma atitude, teOl'etica que seja, frente a
outra realidade - pretende, aqui, se sustentar pelo seu carater de
anterioridade, pelo seu carater fundante. Epossfvel continu3.l'pensando
nos termos da adequa<;ao, ou do acoplamento transcendental- assim
parece mais confortavel. 0 que nao e possfvel e continual'
negligenciando 0 caniter previo e fundamental da alteridade, que nao
se reduz aos term os do conceito, da essencia, ou das pe<;asdo jogo
filos6fico mais tradicional. 0 que nao e possfvel e continual' inaudfvel
ao apelo etico do Outro que c1ama porjusti<;a. Este e todo significado
de uma tal racionalidade etica, sentido para uma humanidade,
verdadeiramente racional e justa.

responsabilidade, sendo que, tambem, indica um obstaculo intransponfvel
para 0 poder de alcance de qualquer intencionalidade. 0 pensamento
identi ficante, muito embora reconhe<;aque nao chega a coisa-em-si, se
contenta com 0 fen6meno do mundo. 0 mundo se constitui, enquanto
fen6meno, a luz das categorias e dos conceitos, atraves dos quais 0

pensamento ira constituir 0 universo das coisas conhecidas. Mas 0

infinito nao se da a luz pOl'que nao possui os tra<;os de um objet06,

portanto, nao se da a visada intencional, nao se deixa perceber por
esta. 0 Olh3.l'do Outro, infinito, e sua palavra que inaugura a linguagem,
na dimensao do desejo metaffsico, como um convite ilTecusavel- uma
vez que apela ao desejo - a responsabilidade. 0 Olhar e abertura a
possibilidade de uma verdadeira transcendencia que, por sua vez,
unicamente quer ser etica, na medida em que, ao Mesmo, restam duas
alternativas: ou bem responder ao chamado,justificando assim seu
pr6prio ser-llo-l/1ulldo, ou se fazer de surdo, permanecendo
embriagado e prisioneiro de sua liberdade solitaria e injustificada. Nesse
caso, comprometendo sua pr6pria humanidade. Ao Mesmo restam
duas alternativas, "ser moral ou nao ser humano"7 . POl'isto, 0 infinito e
interpretado como um traumatismo~ que desinstala qualquer
possibilidade intencional da consciencia - uma vez que transborda
qualquer ideia que 0 tenta conter - nisso, faz apelo a consciencia nao-
reflexiva, ao despeltar da dimensao etica do sujeito, uma especie de
"condi<;ao" incondicional que antecede, anarquicamente - pre-
origin3.l'iamente- e sustenta todas as condi<;6ese a pr6pria possibilidade
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Volume X - n" 19- Janeiro - Junho /2003 - PERSPECTIVA FILos6FICA

104


