QUESTOES SOBRE ETICA E SENTIDO DO
HUMANO EM E. LEVINAS

o tftulo do nosso texto e tao sugestivo
base deste esta a pretensao de se investigarjunto

quanta ambicioso. Na

a intrincada estlUtura

do pensamento levinasiano, os termos sobre os quais

0

autor pensa a

possibilidade de um novo humanismo, ou seja, no modo como ele
prop6e

0

desafio do

humanisl110 do Olltro hOll1ell1 na esteira

da etica

como questao primeira, fato que revigora de novos impulsos e suspeitas
tanto a filosofia como a antropologia do final do seculo XXe infcio do
XXI. Conduzimos nosso olhar sobre
de veri ficar
sobre

"que

0

0

pensamento de Levinas a fim

modo como ele persegue e responde a antiga pergunta

e

0 homell1?"

e como a partir daf ele percebe a

possibilidade de se falar no "sentido do humano". Trataremos de refletir,
portanto, num primeiro momento, sobre os criterios de seu confronto
com a tradicional pergunta ontol6gica pelo ser alem dos entes, a qual
tem funcionado como ponto de referencia ao humano, ao longo de
quase dois mil e quinhentos anos de hist6ria, e como esta se mantem
mesmo em Husserl e Heidegger, para logo em seguida identificar como
ele apresenta a nova possibilidade de compreensao da condi~ao humana
a partir da textura etica na disposi~ao do ser-para.

* Mestre em Educ3~50 Al11bienl3l - FURG. Mestre em Filosofi3 - PUCRS. professor d3
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nao categorizaveis pela razao; conteLldos que se referem a alegria e ao
viver gozoso e que nao fazem referencia aos velhos conteLldos da
ciencia.2
Pensador Lituano/Frances,
fil6sofos contemporaneos

Levinas situa-se entre os

de maneira especial. A partir de uma

intrincada teia argumentativa, admite

Contrario a ideia da facticidade que posiciona a vida
naquilo que af ja esta dado, Levinas considera

0

aparecimento da

humano nao mais como um

interioridade como separa~ao, como vida interior, psiquismo, que se

simples modo do ser-af, nao mais como urn mero resultando de uma

constitui a partir do "viver de ..." fruitivo, pois ao mesmo tempo que

causa material enraizado no seu modo de ser no mundo e destinado a

indica

dar curso as suas pr6prias origens. Para ele, a vida humana esta calcada

possibilidade de abertura da individualidade, como se ao mesmo tempo

sobre a concretiza~ao de diferentes movimentos de transcendencia,

esta estivesse aberta e fechada. Ser eu e, para ele, estar disposto no

onde novas possibi lidades sao viaveis a partir de um indivfduo com

mundo de maneira total mente peculiar, independente e individual. Por

conteudos existenciais

individualidade, entende

0

passfveis de serem ultrapassados.

Como

0

fechamento

no em-si e para-si, determina

0 bratar

tambem a

original do eu no mundo a ponto de

fundamento disto, prop6e 0 come~o da individualidade no mundo sobre

ser impossfvel considerar, a paltir de toda idiossincrasia que envolve

outras condi~6es que nao mais

0 ser,

descolar da interioridade, qualquer viabilidade de um estatuto unico

com a ontologia, 0 que disponibiliza a individualidade para a possibilidade

capaz de formar genera ou especie. Percebe-se logo que isso implica

da abertura e da transcendencia.

mudan~a em outro registro fundamental,

0 da

identifica~ao primeira com

Fato que

0

conduz a descri~ao da

0

da ipseidade.

0

A

re)a~ao primeira ao mundo como uma relapio de gozo, de alegria de

individualidade, af, constitui-se a tal ponto que jamais se pode, por via

viver, uma ':trui(:iio" ao mUlldo [...]. J Com isso,

de regras e princfpios universalizaveis,

descreve, via

converte-Ia a conteudo de

instrumental fenomenol6gico, a possibilidade de se viver de algo que

consciencia; ou seja, nao se pode reduzi-Ia a princfpios ou argumentos

nao pertence a gesta do ser, como tampouco a substancialidade dos

estanques, categorias ou significados passfveis de serem visualizados e

elementos do mundo, de algo que se p6e para alem da materialidade

comunicados. Desse modo, ela nao pode ser identificada via ontologia;

concreta das coisas, para alem daquilo que a mao pode apalpar e a

pela via 16gica da racionalidade em seus padr6es e regras embebidas

visao, em sua estrutura reticular, permite desbravar, fato que e resultado

pela estrutura ideol6gica do ser, visto que,

da intera~ao e do instante unico da rela~ao com a alteridade e que se

e exatamente

0 que

chama a aten~ao aqui

a originalidade absoluta, incapaz de qualquer sincronia a

da como condi~ao a pr6pria pergunta ontol6gica. A frui~ao aqui exp6e
a possibilidade de se viver de contet:idos nao palpaveis, de conteudos
, "0 s61ido da lerra que mc suporta. 0 azul do ceu. 0 sopro do vclllO. a ondula<;ao do l11ar,0
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de vir
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e cia rrui~no:'
Levinas. T01alidade (' il~/i'l/if().
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paItir de princfpios universais. E e exatamente esta ideia de separa~ao

argumentos levinasianos encontra-se a ideia de que ao se reduzir tudo

que sustentanl a propria possibilidade de se pensar numa rela~ao

a compreensao

metaffsica futura, bem como, num movimento capaz de fundar a nova

pastor do ser, assim como 0 fez Heidegger, estar-se-ia limitando e

subjetividade transida pela responsabilidade.

do ser, a ponto de se dizer que 0 homem inteiro e

restrinoindo novamente 0 proprio existir, se estaria diluindo no universal
b

Nesse senti do,
consiste elll ser

0

0

Jim da atividade

condi~ao e, nesse senti do,

0

da casa nao

os particulares e destituindo a vida de seu pulsar mais original. 0 que

lIIas em ser a sua

Levinas quer e exatamente indicar a possibilidade da abertura da

Ha que se frisar aqui esta

individualidade, uma abeltura que tem a ver com a capacidade desta

papel privilegiado
hwnana,

seu come~o.

J

questao. A individualidade que se alTibou atraves da estllltura mundana

postar-se para alem do ser, como se, alern da plenitude do ser,

nao esta fadada a permanecer complacente em si mesma. Cria-se af,

ente pudesse

uma especie de possibilidade de safda de si mesmo, um impulso que

levinasiano

faz a egoidade postar-se para fora, a partir da propria intimidade. Uma

individualidade rompe 0 silencio seminal em que seencontram os demais

possibilidade que ainda nao tem a ver com 0 Outro (alteridade), mas

entes do mundo, diz respeito

diz respeito a uma interioridade que se constituiu e agora possui

existir; de um novo explorar da existencia, sem superestruturas e sem a

capacidade de estar no mundo alem das rea~6es automaticas e

complexidade propria da ontologia, 0 que demarca a possibilidade de

a

se viver para alem do ser. ConseqUentemente, 0 que se busca af e 0

necessidade de descrever uma interioridade que se constitui, mas que

existir simples no mundo, atraves de uma sensibilidade geradora do

nessa constitui~ao fruitiva, nessa ilTup~aoem rela~ao ao instrumental

proprio tempo, de uma sensibilidade que funda 0 tempo no e pelo seu

a exterioridade. Descreve-

proprio lidar com 0 mundo. Ao descrever a intencionalidade da frui~ao

instintivas. A preocupa~ao levinasiana, nesse ponto, diz respeito

do mundo, possui condi~6es de dispor-se

a UIl1 triunJo novo.~ 0 esfor~o

tel' pretensoes

ao descrever

0

a frui~ao como modo pelo qual a

a deflagra~ao

a intencionalidade

de novos horizontes do

se af, uma especie de movimento onde a interioridade, como condi~ao

em oposi~ao

a ideia do infinito, tem, ao mesmo tempo em que permanece em si
mesma, condi~6es de estar disposta ao acolhimento do que nao e ela e

retornar a exterioridade, ao universo distinto do eu, para, desse modo,
retomar 0 sentido proprio do mundo em sua completa estranheza, onde

a disposi~ao

ha agora lugar para 0 Outro enquanto dimensao de alteridade.

do ser-para.

Com isso, a rela~ao original com 0 mundo nao mais se restringe
ao ambito proposto pela "consciencia

de", nem ao contexto da

da representa~a05 , Levinas tenta

Levinas quer, no meu modo de ver, apresentar os indicativos
da distin~ao entre a individualidade eo humano propliamente dito, fato

"compreensao do ser" - esteio da ontologia fundamental. Na base dos
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que ele deixa claro ja na introdw;:ao de Tota!idade e infillito, onde

infinitude que se apresenta atraves da epifania do rosto de Outrem,

afirma que esta obra sera como que Lil/1adefesa da subjetividade,

sobre condi<;:6esonde a interioridade constitufda permanece disponfvel,

mas niio a captara ao /'lIve! do seu protesto puraillellte egolsta

num contexto em que ao mesmo tempo encontra-se abel1a e fechada,

contra a IOta!idade, Ilem IIClsua allg~istia perame a morte, mas
como fundada I/a ideia do il/finito.6 0 ponto chave aqui e exatamente

na possibilidade

de responsabi lizar-se eticamente pelo diferente,

abrindo-se ao modo de ser-para, sem desagregar-se e sem perder

a tentativa de explorar ao maximo os limites da consciencia e do

sua condi<;:aode individualidade.

pensamento teoretico, bem como, do jogo de luzes da racionalidade
em sua diletante busca pelo ser alem dos entes, para enfim perceber
uma teia de significa<;:6esque excede toda e qualquer previsao ontol6gica.
A ideia da subjetividade nao mais como estrutura ego-onto16gica,
mas como abertura transida pela infinitude, pela infinitude da alteridade,
remete para

0

alem da essencia, trazendo como fato a filosofia da

exterioridade e da transcendencia. Nesse contexto,
ao-qual-impolta-seu-pr6prio-ser

0

natural do ser-

da Jugal' a uma nova possibilidade,

Embora assuma dire<;:6es multiplas ao longo da hist6ria do
pensamento ocidental, a defini<;:aodo que e 0 ser humano sempre esteve
dada sobre um unico ponto de referencia, que e exatamente a ideia da
possibi lidade da rela<;:aode universos contrarios que, juntos, fundariam

que diz respeito ao acolhimento da alteridade na dinamica do ser-para,

condi<;:6especuliares das quais se ergueria

em que antes de tudo interp6e-se a abel1ura etica ao Outro.

aqui e exatamente a concep<;:aodo ser humano como p3l1fcipe de dois

0 humano.

A ideia de fundo

Nao se pode perder de vista que 0 que interessa a Levinas

mundos, do mundo da animalidade - transit6rio e mutavel, do instinto e

e exatamente erguer sobre novas condi<;:6essobre um outro contexto,

da imediatidade; ao mesmo tempo que do mundo do espfrito, da razao,

em que a pergunta ontol6gica

pelo ser nao esta no centro das

da luminosidade. A defini<;:aodo homem como anima! rationa!e segue

a

esta mesma inspira<;:aodual. Af, 0 espfrito, entidade positiva que se

prelTogativas, a possibilidade de uma filosofia intimamente voltada

realidade do infinito que e 0 Outro - Outro como alteridade em sua

manifesta como racionalidade, representa

condi<;:aoabsoluta; fato que determina a necessidade de considerar um

corporeidade emergir

novo come<;:oa individualidade que funcione como substrato para a

ontol6gica que visa ao ser alem dos entes, no ultrapassar dos elementos

subjetividade etica que se pretende fundar. Nisso se concentram as

transit6rios do mundo, numa busca idealista de fundo plat6nico, emerge

raz6es que

como condi<;:aoque faz do homem

0

fazem pensar nas condi<;:6es de um ponto original e

originante suficientemente f0l1e, capaz de suportar

0 encontro

com a

0 humano.

0

fio condutorque faz da

A razao, enquanto estrutura 16gicol

0 que

ele e; e, segundo esta ideia, e

nela que deve ser buscada a chave do encontro do ser humano real.
Assim, a racionalidade foi chamada a assumir-se como ponto final e de
referencia de onde pat1e e deve chegar toda e qualquer iniciativa que

t.

se pretenda humana, e, nesse contexto, nela estaria resguardada a chave

TI p.13.
Volume

X - n" 19-

Janeiro

- Junho / 2003

-

PERSPECTIVA

FILOSOFICA

capaz de des velar a condi9ao humana pOl'excelencia. Claramente se

ela seja apenas suficiente para descrever a especie animal capaz de

pode perceber que nao se fala aqui das muitas formas de razao, das

abrigar

multiplas express6es da racionalidade, esta e uma descoberta dos
contemporaneos.7 0 que se chama de razao aqui e exatamente
16gic%ntol6gico

0

pensar

que tem pOl' pretensao a unicidade do ser, a

universalidade e a seguran9a do ser alem dos entes.

0 que

humano. Nesse momento, ha que se perceber af a intensa

dinamica do rompimento de toda uma tradi9ao que segue, desde Platao
ate Hegel, os tramites de uma visao dualista on de espfrito e corpo
competem e superestimam-se na estrutura do indivfduo humano. Com
isso, a metaffsica da tradi9ao, que p311eexatamente desta considera9ao,

Assim, na base da racionalidade una da tradi9ao ocidental de
fundo grego,

0

vemos e exatamente um complexo trofismo das

pretensoes pOl' um ponto unfvoco, num exasperado pulsar de um
contexto de aglutina9ao onde a diversidade render-se-ia ao universal,
numa redu9ao de todas as possibilidades a uma s6 possibilidade,

0 que

pode ser atingida pOl'fortes crfticas, crfticas que a descrevem sobre um
fundo nao pensado, sobre cel1ezas nao contextualizadas, fato que se
confere, sobretudo, nas crfticas de Heidegger.K
A essas alturas 0 que se questiona sao exatamente os elementos
de fundo que sustentam

0

pr6prio labor filos6fico. Da-se aqui uma

podemos chamaI' Totalidade. E esta e exatamente a razao de que

especie de inversao. Se outrora

falamos. Razao como expressao de um estruturar 16gic%ntol6gico

racionaJ era condi9ao de referencia as questoes pretendidas, e ele agora

que aposta na unicidade, na reconversao da multiplicidade a seguran9a

o alvo de toda contextualiza9ao. Assim, a impossibilidade de se pensar

do Uno. 0 que nao se mantem pOl'muito tempo. A pr6pria psicanalise

adiante, sem antes fazer uma revisao realmente profunda das cel1ezas

sobre a chancela do inconsciente freudiano e as questoes vigorosas da

que sustentam toda a atividade filos6fica, e admitida em suas

ideologia pOl'Marx considerada, exp6em a impossibilidade do ser

conseqUencias ultimas pela fenomenologia, seja nas redu90es eideticas

humano assumir a racionalidade como ele a pensou. Ha sempre algo

de Husser!, nas estruturas da compreensao do ser, como condi9ao

que 0 compromete, que mina suas pretensoes e cOITompeseus ideais.

primeira do homem em Heidegger, seja na etica como prima

Ha uma complexidade maior que estabelece 0 humano. E neste sentido,

philosophia em Levinas. Temos aqui a contextualiza9ao do sujeito no

a racionalidade nao e suficiente para atribuir ao indivfduo a condi9ao

modo como se da

humana desejada. 0 humano e muito mais do que 0 animal rationale,

determinados pelo ethos ocidental, cuja ontologia e a metaffsica da

a razao 16gic%ntol6gica admitida e insuficiente para afirma-lo, talvez

0

0 conceito

funcionamento

do homem como animal

dos processos simb6licos

tradi9ao se colocam como metoda e principio a toda questao.

o regresso as coisas mesmas como forma de liberta9ao
7

"Quem
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que () IIlIllU/O
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esro

q/fe

e (l
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II{/O exisfe
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lIIas

llIuiro,\'

IIlillldo.\'

hl/lI/lIIlOS,

das estruturas

idealistas que se fundam sobre a soberania da

hIllIlC/l/OS.
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representa<;ao, a prop6sito das estruturas da 16gicapura, impulsionam

pensamento que ultrapassa as fronteiras definidas pela tradi<;ao

a filosofia. E 6 pOl'isso que Levinas

ontol6gica. A pergunta ontol6gica, a busca do ser alem closentes que

pensa a fenomenologia para muito al6m de um mero aglomeraclo de
descri<;6ese c1assifica<;6es.POI'um lado, embora 0 caminho percorriclo

determina a Totalidade e, na verdade, para Levinas, sinonimo de

pOI'Levinas, ao menos em suas primeiras quest6es, acompanhe os

de Levinas com Heidegger. Levinas nao admite a ontologia como

termos ciafenomenologia em seus moldes husserliano e heicleggeriano;

questao primeira e, da mesma forma, repudia seus desdobramentos

pOI'outro, ele assume nova dire<;aoao defrontar-se com 0 modo como

mesmo quando esta se disfar<;ade ontologia fundamental. Isto pOl'que,

ambos prop6em 0 acontecimento mais oliginal que se da como Fonte

no fato de que na ontologia com Heidegger, compreender tornou-se

a inaugura<;ao clenovos sentidos

violencia e indignidade. Eis af, pOltanto, as raz6es do intenso confronto

de onde jon'am os conceitos, toda a objeti vidade e toda a possibiliclacle

sinonimo de existir e a existencia mesma foi subsumida em fun<;aoda

ontol6gica. Para ele, as redu<;6esa consciencia intencional ou aos termos

compreensao, quer dizer, deu-se novamente a redu<;ao do particular

da compreensao do ser, sao ainda insuficientes para ultrapassar a

ao universa!. As contingencias e a facticidade, nao como fatos oferecidos

chancel a da ontologia no ideario da representa<;ao, pois, ainda af se

a intelec<;ao, mas como

teria a pretensao da consagra<;ao de um tempo sincronico sobre 0 qual

do ser nao apenas uma atitude teoretica, mas todo

toda a diversidade estaria dilufda. Na base de suas formula<;6es esta 0

humano.

comprometimento com a vida p3lticular, a primazia dos entes antes do

compreensao ao existir, 0 homem inteiro tornou-se ontologia, 0 que

ser. Sua preocupa<;ao 6 exatamente libertar 0 homem das categorias

detemlinou definitivamente a restri<;aodo pr6prio existir individual.

ato de intelec<;a09 , tornaram a compreensao

Neste senti do, Levinas

adaptadas, libertar 0 homem do horizonte de senti do do ser-mesmo,

percebe

0 compOltamento

que ao estender

a

Ao avan<;ar no debate, ele pretende chamar aten<;ao ao

onde tudo e subsumiclo pelo poder ciarazao. Levinas nao mais cre na

fato de que 0 domfnio da realidade pela consciencia nao esgota nossa

evidencia luminosa da ontologia como primado fundamental, pois

rela<;ao com ela, e mesmo que as filosofias da existencia levem em

percebe que nesta e subjugada a pr6pria existencia real de cad a um,

considera<;ao esse fato, considerando

que

0

pensar nao e mais

percebe que af 0 existir de todo ente nao e respeitado e sim subsumido,

contemplar, mas engaj3l'-se no que se pensa, logo a existencia se apaga

dilufdo num mesmo ambito, mesmo que este aparentemente fuja da

diante da ontologia. Tais sao os motivos que fazem Levinas propor a

ol1tologia, assim como 0 pretendia Heidegger.

etica como alternati va ao primado da compreensao que engloba tudo

o

ser al6m dos entes, 0 ser como base 16gica de

no horizonte do ser. Ha af uma inversao nao s6 no modo de se entender

detennina<;aode todo sentido nao mais se sustenta, a filosofia levinasiana

o labor filos6fico, mas uma inversao eminentemente radical que ira

percorre exatamente

inaugural' um novo significado ao que entendemos pOI'humanidade.

essa ideia. A conversao e a dilui<;ao das

particularidades em fun<;aodo ser, num instrumental16gico de fundo
idealista, que retorna ao idealismo mesmo quando tenta fugir deste,
retornam como pontos que fixam 0 pensamento de Levinas como um

'J

Cf.

Levinas.
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Levinas pretende uma filosofia inspirada najustic;:a antes que para a

dominac;:ao,pOI'um ardillogico, rompe a resistencia do que nao e ela e

verdade, uma filosofia que tem pOI'referencia nao mais 0 imperialismo

apanha dentl-ode um mesmo nucleo totalizador a diversidade. Levinas

vitorioso da consciencia e do Eu, mas 0 Outro enquanto histOlicamente

af pretende envolver-se exatamente com

vencido, ou seja, ele pretende a questao etica na heteronomia que se

aquilo que nao esta disposto

instaura na relac;:aocom

sua filosofia da alteridade significa abandonar inteiramente

0 universo

primazia da identificac;:ao e liberdade do eu, do mesmo, considerado

do ser, campo de exercfcio pleno da liberdade em que

0

como centro de tudo, como senhor absoluto;

racionalidade

0 Outro

que permanece Outro, destituindo a

forma efetivamente inovadora para

0

que aparecen:i como

0 que

nao e 0 visfvel, com

a consciencia, a mao e a visao;

ou seja,
farol da

disseca as entranhas dos entes a fim de diluir sua

momenta do encontro inter-

obscuridade no espac;:odo todo conhecido_
Assim, na base do pensamento levinasiano esta ofactwl1

Nesse contexto, seu pensamento se constitui como uma

da alteridade de outrem - como Infinito etico - que se constitui enquanto

busca constante em prol de um novo senti do a razao e, assim, a etica e

misterio, enigma, 'acontecimento' que nao se permite categorizar; daf

de um novo modo de compreensao das relac;:oes.0 que requer priOl'izar

pois, a igual importancia

uma nova noc;:aode subjetividade e de significac;:ao que permeie as

intersubjetividade.

multiplas significac;:oesde fundo cultural e individual, no que se u-atado

olhar enigmatico e comprometedor

"sentido do sentido do ser" ou do "senti do do humano"; em que

simples plasticidade de olhos, boca e nariz, no que podemos chamar

0

humano.

0

de se repensar a subjetividade

e a

0 Outro e agora rosto, rosto do qual emerge um
que se apresenta para alem da

epifenomenoqueconclama

ideologico-paradigm3iico da propria tradic;:ao,mas poe como condic;:ao

estlUturas sociais, mas uma responsabilidade total mente independente

primordial a substituic;:aoda Ontologia no papel de prima philosophia,

fora de toda convenc;:ao.Trata-se de uma responsabilidade inovadora

num deslocamento que ergue a Etica como senti do maior e base para

que rompe com os canones da logica pura e da pergunta ontologica,

toda questao, numa ultrapassagem dos desdobramentos da consciencia

pois provem de um encontro inesperado, imprevisto, que expoe a

em ato para uma consciencia passiva, receptiva e acolhedora.

ipseidade do Eu

Pode-se dizer de sua filosofia que ela rompe as fronteiras

0 EulMesmo

a responsabilidade sem limites;

humano se oferece a uma rela~ao que nao e poder, Fato que se toma
revolucionario e peculiar pois propoe nao apenas uma rearticulac;:ao

uma responsabilidade que nao provem historica nem cultural e nem das

a realidade concreta da indignidade decorrente de

toda ac;:aoprevia que expoe a pergunta pelo ser antes de tudo.

e os limites da razao, provoca Limaprofunda ruptura com a tradic;:ao

Com isso, Levinas abala as noc;:oes do pensamento

ocidental do ser em ato, em que se e habituado a procurar na luta a

Ocidental que giram em tomo de uma egologia esteada no domfnio

manifestac;:ao do sentido das coisas e sua realidade. Neste momento

tout court do desconhecido e destitui a filosofia de sua propria tradic;:ao

Levinas interrompe sua caminhadajunto aos demais fenomenologos

de iluminar, de desvelare de expor a luz a realidade, ou seja sua ousadia

para assumir a possibilidade de um ir alem dos horizontes propostos

e agudez filosofica se voltam enquanto crftica ao primado do Eu da

pela propria fenomenologia,

racionalidade Ocidental, do imperialismo do Mesmo, lanc;:andonovas

onde, segundo ele, ainda a razao
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possibilidades a humanidade, abrindo a realidade do novo
hico) na hist6ria.

(1I01'um

compraz num em si e para si. Ha af, segundo ele, lllll mero Eu da
frui~ao, uma individualidade que se mantem num estado de gozo
absoluto, complacente em si e puramente egofsta e nao propriamente

0

humano.

a

12

Oaf em diante, a grande questao que ocupara Levinas sera
exatamente pensar a subjetividade alem dos limites propostos pela
convic~ao nas estruturas ontol6gicas de compreensao da realidade,
para alem de todo modo fixe que considera as estruturas do ser-af
como fim ultimo da condi~ao humana. Fato que se da diante da evidente
ineficacia do impelialismo da consciencia em justificar as faltas cometidas
por uma sociedade eminentemente esclarecida que, por si meSilla,
ellSina a precariedade

do cOllceito: homem.'o Levinas supoe nao

somente catastr6fica como tambem tragicomica a pretensiio do
animaL rationaLe

(J

um Lugar priviLegiado

no cosmos.

II

A

Segundo Levinas,

0

humano nao pode ser resumido

individualidade egofsta queatraves do "viver de..." se descola do silencio
seminal em que os demais entes se encontram.1J
A tese e conceber

0

humano como even to etico da

individualidade, num contexte onde ela se dispoe a modalidade do serpara ao transcender os conteudos existenciais dos quais se estruturou,
fato que a faz desgrudar-se da original complacencia animal em Si.14
Eis af, portanto, os termos que indicam que a supera~ao da condi~ao
animal esta aqui referida nao a elementos que possam ser garimpados
junto a estrutura egol6gica e ontol6gica, elementos capazes de conduzir
o sujeito

a humanidade,

mas se refere exatamente ao desfloramento

desta condi~ao na e pela abertura a Outrem, pelo acolhimento da

racionalidade de fundo ontol6gico, como condi~ao magna do indivfduo

exterioridade,

humano, nao mais se sustenta. Ao contnuio, a pergunta ontol6gica como

existencias dos quais a individualidade se arribou. Para

condi~ao primeira, base da racionalidade ocidental e que se fecha em

Levinas reselva um futuro mais digno do que a complacencia em si, um

totalidade, e aqui concebida como responsavel pela absurdidade
existente e pela indiferen~a reinante. E e exatamente pOl'isso que Levinas
projeta

0

0

homem em suas

mazelas morais e em seus devaneios e obsessao pelo ser, 0 qual se

III L~vinas" E. HlIlIIClnisJl/o
do Outro hOlI/('I/I. Traduqao por Pergentino S. Pivallo Petr6polis.
RJ: Vozes, 1993. Trndu)':.l.o de HUI/lolli.\'/I/t'
de I'alllre !lOll/lIIe. (dorav3nle I-III) p.SS
II HH p.83.
12"Na frui<;ao. SOli nbsolut3mellie para mim. Egofst3 sem referellcia a OUlrem. sou sozinho
sem solidao. inocentemenle egoist:l e 56. Nao contra os OlUroS. nao 'quanto a mim' - mas
il11eiramente surdo a OUlre-m. forn de (oda a COlllllllica<;:1o e de loon a reclisa de cOlllunicar, sem
ollvidos, como barriga esfomeada:'
TI p. I 18
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de se transcender

aos conteudos
0

humano,

futuro que tem a ver com um acontecimento etico que esta para alem
do mere viver fruitivo.

humano para alem das estruturas da 16gica pura e para alem

da ontologia. Ele nao se contenta em representar

na capacidade

A originalidade da intui~ao levinasiana esta centralizada na
busca pelo selltido do hlllnallo alem das opinioes dominantes do nosso
tempo e alem da hist6ria das significa~oes do ocidente. 0 sentido

" Nao ,,,, espa<;oaqui para descrevermos 0 modo como Levinas indica 0 browr da individualidade
no mundo. 0 modo ele se descola do silenrio seminnl em que se ellcOlllram as demais ellles.
Somellle podemos railsideI'm
que h:i lima diferellc;a marcanle
para Levinas neste ponto. a
illdividunlidade
que sc cOllslitui nno pocle ser confulldida com a humano. a ipseidade do Eu 1130
lem cOlldic;oes de responder
pelo humano.
l~ "A
inlerioridade
cleve. a tlll1 lempo. ser fechada ou aberla. Assim. se descreve ceriamellle
a possibilidade de se desgrudar da condi<;ao an;l11al:' TI p.13.1 (grifo nosso)
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proposto nao provem da necessidade de preenchimento a partir da
falta ou do vazio, como uma especie de significa<;ao a mais que viria a

contr<iJio.admite em si a liberdade individual e a possibilidade de sentido.
Se pOl'um lado, Levinas percebe que sobre

0

materialismo

completar uma lacuna conceitual, mas, ao contnirio disso, insurge como

nao ha como encontrar condi<;5esde apoio ao entendimento pretendido,

resposta ao chamamento a responsabi lidade que nos chega a partir da

visto que af se cairia numa especie de circularidade viciosa, que buscaria

alteridade. Na tentativa de ultrapassar

encontrar

0

que a tradi<;ao Ocidental

convencionou chamaI' de ser-em-ato, do eu imediatamente livre do
humanismo ocidental, junto ao qual nada escapa as atividades da
consciencia, reuniao que culmina na domestica<;ao da realidade, na
absor<;ao do diferente pelo eu pen so, numa synthesis sem fronteiras,
Levinas estatui

0 sentido

senti do na 'passividade'.

alem do ser, 0 sentido alem da ontologia,

0

Num embate com as pr6prias vertentes

filos6ficas da tradi~ao das quais a icteiade conversao de toda diferen<;a
aos termos do ser-em-ato se desdobra e assume identidade, numa
crftica que tem pOl'pressuposto a destitui~ao das cel1ezas que sustentam
a Totalidadel5

,

ele busca dar espa<;o a um novo modo de se entender

o Humallo. E e exatamente na busca por um novo sentido ao humano
que encontra a etica no papel de prima philosophia. Na tentativa de
desvencilhar

0

humano das estruturas ontol6gicas de compreensao,

que se desdobram em pura violencia, para que novas possibilidades
possam surgir, e que Levinas encontra

0 primado

ao nosso vel', a busca levinasiana pelo humano

0 uno

ser desvelada,

uma natureza comum capaz de caracterizar

os

indivfduos;16 pOl' outro, percebe que, mesmo a pluralidade

de

significa~5es permite que, alem dela mesma. alem da esfera sobre a
qual transitam e se constituem as significa~5es, de-se

leva a fundal', para

alem da razao solipsista, uma outra forma de compreensao das rela~6es
intersubjetivas.

1II11

senti do, um

sentido unico e transcendente, que se exp5e para alem de todo e qualquer
esfor<;o ontol6gico.

Desse modo, em meio a multiplicidade

de

significa~5es, Levinas busca pensar numa orienta~ao capaz de guiar os
indivfduos a possibilidade

de convivencia,

na possibilidade

de

entendimento em meio a diferen<;a,em meio a manuten~ao da distancia
que separa os indivfduos. A unicidade aqui vigora sobre um Olltro
contexto, e nao diz respeito a qualquer iniciativa de garimpar nos
indivfduos pontos de referencia que romperiam a estranheza que os
separa. Levinas e categ6rico nesse ponto, nao ha bases materiais de
aproxima~ao, a origem e difusa, multi pIa e irredutfvel.

da etica. Dessa forma,
0

no pr6prio indivfduo como uma especie de essencia a

o Outro surge como transcendencia

absoluta que convida

a rela<;ao metaffsica. 0 rosto do Outro - visage - aponta para os
pr6prios limites da racionalidade, para a impossibilidade

etica do

exercfcio de todas possibilidades do Eu. Assim, Levinas persegue

A etica responde exatamente a necessidade de uma
unicidade capaz de servir de referencial ao entendimento entre os
homens, uma unicidade que nao se fecha em totalidade, mas que, pelo

incansavelmente

a necessidade

de estabelecer

uma distancia

intransponfvel entre 0 Eu e 0 Outro, uma separa<;aoabsoluta que possa

1(, "A impossihilid::tdc de asscntar sabre 0 m::tterialislllo
a significa\,ao unlvoca do ser - mas
cuja busca reverie em grande honrn no m~lleri::tlisrno - n5.o compromcte pol' isso t:ste idenl de

IS Tralamos
do senlido desta palavra do meSIllQ modo C0l110 Ricardo
Tora!irade & De.\agreg{/('(jo. Pono Alegre: EDIPUCRS.1996. p.IS.
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oferecer seguran<;a a intera<;aoetica pretendida. Segundo ele, nada ha

humano, para alem da sincronia, para alem do tempo da essencia,

entre ambos que possa funcionar como ponto de conexao, nenhum

destronando de maneira ainda mais vigorosa, a consciencia intencional

ponto de igualdade funciona entre ambos. A alteridade remete ao rosto

e a ultimidade da ontologia. Cabe salientar que ao tango de toda primeira

concreto do OLltro- no que ele chama de epifenomeno. A temarica do

parte de Toralidade e il!f/nito, onde

rosto surge, assim, como dimensao do infinito. Desse modo, Levinas

a tradi<;ao ocidental,

leva a cabo uma luta frontal contra toda tradi<;ao do pensamento

preocupa<;ao de manter distanciados

moderno em que a subjetividade transcendental poe-se como centro

absoluta. Nela, a dimensao do rosto revela uma alteridade definida

de tudo desde

pela resistencia a toda e qualquer fOlllla de conceptualiza<;ao, a toda e

0

Eu fundante a que nada se pode impoL Ele se bate

0

0

autor trava uma discussao com

ponto nodal que permanece e exatamente a
0 Eu-Mesmo

contra a propria esponraneidade e infinitude da Razao e da liberdade.

qualquer forma de categoriza<;ao. Enfim,

A Etica consiste agora em sair do mal de ser para assumir Outrem

universo conceitual

i. e,

desinteressadamente,
a exterioridade
tem um selltido

" a existellcia

do ser separado que deseja

lIao cOllsiste mais em se preocupar de set: Existir
lIuma dimellsao

diversa

da perdurariio

da

0 Outro

do ser-do-Mesmo,

e Outro-Alteridade

nao pertence mais ao

mas se encontra como

exterioridade: ele se apresenta como dimensao de infinitude que
transborda

a toda e qualquer

tentativa

de preenchimento

do

totalidade. Pode ir alem do sel: "/7 Descreve-se assim, vigorosamente,

conhecimento e reple<;aoda identidade.
Por sentido Levinas entende orienta<;ao, 0 ponto ao qual

a subjetividade

anarquica da elei<;ao, como

a diversidade pode convergir sem imiscuir-se numa totalidade em que

a

a diversidade se torn a anonima, dilufda. a Sentido do Humano que
Levinas pretende nao surge, assim, com aestrutura<;ao da interioridade,

como consciencia

subjetividade que se poe finalidades outras do que 0 ser em resposta

presen<;ade um ausente, que deixa um vestigio que a qualquer movimento
igualmente se volatiliza, evade-se e deixa apenas a consciencia prenhe
de uma suspeita que se abate sobre si mesma.
Eis af, pOl1anto,a excelencia do humano, a possibilidade
da abertura, do acolhimento da recep'rao desinteressada de Outrem.

ele esta alem, "I/a e pela relarao ", a pal1ir da epifania e acolhimento
do Outro num modo de "ser para". Aqui entramos ja em Autrement
qu 'etre ... onde
possibilidade

"0

sujeito

e para-o-outro,

de deserrao"/8.

e obediellcia

A subjetividade

sem

torna-se, assim,

Levinas ao tentar ir alem do discurso ontol6gico de Totalidade e il!finito

acolhimento, transforma-se em hospitalidade, transcendendo a um nfvel

pretende descrever a subjetividade positivamente diversa do ser como

onde se recria 0 sentido e toda comunica<;ao humana. A subjetividade

a

e reconstrufda desde a palavra e iniciativa que vem do outro, pete

senrido do

acolhimento da demanda do absolutarnellte diferente que, contudo,

subjetividade, como referencia para oun'em, como desejo, voltada
alteridade. Ele abre

0

sentido da subjetividade erica,

0

fala. A palavra do outro e um questionar constante que interroga a
11 Cito origin<ll.
"L'existenc~
de I'elre separe qui desire l'exteriorile ne consisle pillS a se
sOllcier d'etre. Exisler n lIn sens dnns line nlilre dimension qlle In perdllrmion de In lotnlite. II
pelll nller nll-dela de I'elre. Tow/ite et 11I}illi: £.uai.\· .1'111' l'exteriol'ite.1961. Mnninlls NijholT.
Ln Hnye (1971). p.27/f
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Qucstoes

primazia do Eu e do Dito. No momenta etieo, a raeionalidade ganha
camil/ho ao HUI/Zano,e 0 sentido e desloeado

0

ctien

e senti do do humano

elll E. Levinas

amigo ou do inimigo, do pr6xirno ou do distante.

um sentido para alem de si mesma, ela se assume para 0 Outro. Levinas,
reeonheee I/a erica

sobre

Desse modo, Levinas pretende estabelecer um novo
hurnanismo, urn HllInallismo do Outro Honum, um humanismo

da eonseieneia, da liberdade do Eu, eo aeento e posto no estar-se

fundado a pmtir e pOI'meio do outro, que tem no outro seu esteio. Ele

voltado para

eonstr6i, ao longo de suas obras, um outro senti do a subjetividade, nao

0

Outro enquanto responsabilidade,

aeolhimento

desinteressado que nao almeja retorno.
Desse

modo, Levinas

mais nurn nfvel gnosiol6gieo e ontol6gico, mas num nivel etico, que se
aeaba

"mosrrando

humallidade Ilao e um genero como a allimalidade.

"/9

que a

0 Sentido

da no e pelo aeolhimento etieo da alteridade, enquanto dimensao de
infinitude, enquanto rosto que se apresenta e responsabiliza

0

Mesrno,

do Humano nao esta na eonseieneia solit:iJiaque se volta sobre si mesma,

momento este onde verdadeiramente se da 0 Hll1nano. Antes disso,

mas e dado na e pela rela\;ao, e construfdo e fundado pela intera\;aO

nada mais ha do que um animal racional, de posse de suas faculdades,

etica. E exatamente na e pela rela\;ao etica que 0 Humano se manifesta,

mas que se encontra perdido na indiferen9a, limitado pela necessidade

que ele assume sua supremacia. Ha, assim, um deslocamento, uma

de poder, no trofismo pleno de sua liberdade fruitiva e egofsta. Assim,

transposi\;ao em que

sentido nao esta no pr6prio Eu, nao e natural,

ele nao pretende erial' mais uma etiea, que apenas se somaria a tantas

mas se constr6i no acolhimento e responsabilidade pelo Outro, enquanto

outras ja existentes, mas indiear 0 eaminho que possa conduzir, mesmo

Outrem. Tambem nao proeede do outro, nao vem de nenhuma

na diversidade e na rnultiplieidade, ao entendirnento, ou seja, ele tenta

exterioridade, mas e indicado pelo olhar que vem de fora, e indieado

fundal' a dignidade do humano no serpara. Segundo Pivatto, Levinas

pela rela\;ao com

"... pensa a urgente necessidade de repellsar a ordel11do humano e

0

0

absolutamente Outro, na resposta que se da pela

chamada do Infinito.

E exatamente

heteronomia que se eonsubstaneia

0

na e pela rela\;ao como uma

sua digllidade .... "20 Levinas aponta

instante exato onde

que provem do Outro,

0

humano

0

0

caminho que emerge do olhar

vestfgio que indica

0

caminho. Assim,

pode eclodir, onde a humanidade pode se instalar no sujeito natural

estabeleee a rela\;aOetica enquanto filosofia primeira, como ponto onde

que e mera animalidade de posse e uso da sua capacidade rarionale.

se da 0 sentido. Dm sentido alem da univocidade, que se da no seio da

Na presen\;a do Outro, produz-se uma instabilidade das eertezas do

pr6pria multiplicidade, visto que a irnpossibilidade de urna univocidade

Eu e um reeonhecimento da indignidade do egofsmo de origem, e isso

e a irnpossibilidade de se estabelecer criterios seguros de significa\;ao

incita a um destino diverso da eomplacencia animal em si. Nesse

nao sao, no dizer levinasiano, responsaveis pela absurdidade existente.

contexto,

0 sentido

ultimo nao se da enquanto busca de algo exterior,

mas na possibilidade de acolhimento de outrem, da hospitalidade do

~(}Pivatto.
C .l'fl/.I'

Pergentino

"I"f.l'.I'I/[1I1.1'III.I'.

S. A hinl de Lel'illas e () sentic/o do hUI//({l1o: crftica cI f,ica (Jcidel1m!
Vcriws. Pono Alegre. v.. 17. 11. 147. p. :125-:16\ selembro 1992.1'.

"A absurdidade 1100cOllsiste I/O1100sentido,
mas no iso/amellto
das
significa~oes
inumer6veis,
Ila
ausellcia de um sentido que as
oriellte. 0 que fazfa/ta
eo selltido
dos selltidos, a Roma para ollde
cO/II'ergelll todos os cmllillhos,
a
sillfollia em que todos os selltidos se
tonwm
cmlfantes,
0 cal/tico
dos
canticos. A absurdidade
tem a vel'
com a mu/tip/icidade na indiferenfa
pura. "2/

FABRl, Marcelo. Desel/cantando

a Ont%gia:

subjetividade

sentido erico em Levillas. Porto Alegre: EDlPUCRS,

LEVINAS, E. Awrement

e

1997

qu'erre ou lIu-de/a de /'essence.

1974.

Maltinus Nijhoff, La Haye
_______

.Entre

nos:

EllSaios

sobre

a a/teridade.

Trad. por

Pergentino S. Pivatto e outros. Petropolis, RJ: Vozes, 1997. p. 22
____

do Outro homem. Trad. por Pergentino S.

. Humanismo

Pivatto e outros. Petropolis, RJ: Vozes, 1993. Tradu<;aode HUlllanisllle
de l'autre homme.

Eis af, portanto, as raz6es que 0 levam a um outro sentido

a

subjetividade,

um sentido onde convergem nao apenas nossas

____

. Toralite et "!fini: £S,mis sur /'exteriorite.1961.

Ni} hoff, La H aye (/971 ).

esperan<;as, mas nossa aposta najusti<;a antes que a verdade. A etica

____

sustenta nao so a filosofia e tudo que dela procede, como da tambem

Lisboa: edi<;6es 70, 1980. Tradu<;ao de Tota/ite ef iiifini.

0

Martillus

. Totalidade

e IlIjillito. Tradu<;ao por Jose Pinto Ribeiro.

sentido e a orienta<;ao no humano. Eo no e pelo agir etico que a

HEIDEGGER, MaJtin. El ser v e/ tiel/lpo. (Trad.) Jose Caos. Mexico:

individualidade se torna humana. A estrutura etica interessa exatamente

Fondo de Cu ltura Economica, 1993

em fun<;aodo sentido que dela decolTe, da orienta<;aoque ela promove,

PIVATTO, P. S. A erica de Levillas e

0

e que devera conduzir a novos horizontes toda a filosofia e toda atividade

a erica ocidel/fal e seuspressupostos.

Veritas, Porto Alegre. v. 37, n.

humana, abrindo novas possibilidades

a antropologia e a filosofia, que

sentido do hlllnano: crftica

147, p. 325-363, setembro 1992

se assumira nao mais enquanto puro amor pela sabedoria, mas como

____

sabedoria do amorY

v. 44, n. 2, p. 325-363,junho 1999.
SAY AO, Sandro C. 0 sentido do HUI/LGno em Em111allue! Levinas.

. Ser Mora/ ou Nao-Ser Hlllllallo.

Veritas, Porto Alegre.

Disserta<;ao de Mestrado/PUCRS, 200 I.
SOUZA, Ricardo Timm de. Exisfellcia em decisao. Sao Paulo: Editora
Perspectiva S.A. , 1999.
____

. Totalidade

do pensalllento
"Os grifos SaD de nosso re.ponsobilidode. I-IH. p. -16.
" Cf. Alilremeill qll'~lre 011 all-del a de I'essence. 1974. Maninll'

Nijhoff,

1.0 Hoye

& Desagrega(ao:

e suas a/femativas.

sobre as novas {rollteiras

Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996.

____

. Sujeito, etica e historia: Levinas,

0

traumatismo intinito

e a aftica da fi/osofia ocidental. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.
____ . 0 tempo e a maquinG do tempo: estudos de fi/osofia e de
pos-modemidade.

Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.

