
A MATERNIDADE COMO EXPRESsAo DA
SUBJETIVIDADE NA OBRA DE
EMMANUEL LEVINAS

"A maternidade significa a responsabilidade para
com os outros, chegando ate a substituic;ao desses outros (...)".

(LEVrNAS, E. De afro modo que ser, 0 I/Uls aflti de fa

esel/cia).

o Rosto, na obra de Levinas, assume uma importancia
fundamental, para a construc;ao de seu pensamento Etico. Sua expressao
desafia 0 poder de um Eu, que anseia pela posse e compreensao do
mundo. Mas pOI'que, entre tantos rostos, um se diferencia, atingindo a
solidao de um Eu, provocando um deslocamento da atenc;ao que
mantinha sobre si, para atender a um Outro? 0 que ha, neste Rosto,
que e capaz de desestruturar um Eu tao seguro de si e intocavel? 0 Eu,
diante deste Rosto que Ihe faz cobranc;as, que the despe11a0 sentimento
de responsabiJidade pOI'sua situac;ao de miserabilidade, em que ele - 0

Eu- se encontra. De onde vem a responsabilidade pOI'um ser estranho
a mim, mas que, ao mesmo tempo, parece tao familiar?

Para entender melhor esse encontro com LlIllRosto que
perturba, profundamente, a seguranc;a do Eu, faz-se necessario
retroceder no tempo - ir ao encontro do surgimento da Subjetividade.
A intensidade da presenc;ado Rosto, a significac;aodo mesmo, condLlzira
o ELIa um passado anterior a propria consciencia constituinte. Porem,
sem consciencia, nao ha palavra. Ora, ao falar desta Subjetividade,
Levinas se depara com a tarefa diffcil de discursar sobre 0 que precede
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a fala. 0 que precede a fala nao tem memoria, nem histOria. 0 que a
precede e sua propria significar;:30, mesmo senti do. Mas como isso
acontece? Como compreender um sentido que nao procede da
consciencia?

A figura do Feminino, nesta analise, passa a ter uma impoltancia
significativa. Sua presenr;:a surge como a unica linguagem, capaz de
atingir a Subjetividade, irredutfvel a consciencia e a tematizar;:ao. 0
Feminino tornar-se-a uma via possfvel para a busca desta Subjetividade,
que precede a consciencia. Como tecer uma linguagem diferente, a
patti l'do Feminino, se toda linguagem diz algo, toma comum, identifica,
objetiva, fazendo com que 0 Outro, original e diferente, entre na rede
geral do Dito? Que linguagem sereiesta? Se para Levinas, a Subjetividade
conduzira 0 Eu para alem de si, a linguagem, utilizada para a busca
desta Subjetividade, nao podera fugir dessa transcendencia. Desse
modo, a Subjetividade ira inverter 0 processo de identificar;:ao,efetuado
peloEu.

o Outro sempre fora dito, a partir dos olhos de um Eu que 0
ve, que realiza as representar;:oes. Tudo se transforma em objeto da
consciencia, a ser inteligfvel. Atraves das representar;:oes, 0 Eu se
mantem segura de si, pois absorve 0 diferente, trazendo-o ao mundo
familiar dos signos. Desse modo, 0 Eu sai de si para absorver 0
diferente, mas retorna a si, completando seu processo de identificar;:ao.
A partir do mundo, 0 Eu se afirma como sujeito que des vela e garante
toda abertura do ser. Em Husserl, pOI' exemplo, percebe-se esta
problematica, longamente discutida e analisada. Para ele, nada pode
estar fora da consciencia intencional: ela se torna 0 filtro que com-
preencle 0 mundo e os outros.

Mas, segundo Levinas, e justamente af que a Fenomenologia
encontra seus limites. A Fenomenologia se afirma na tentativa de ir a

origem das coisas, visanclo atingir sua essencia (eiclos). Mas esta
consciencia, que questiona e investiga, e limitacla para compreender,
nao apenas pelo fata de pocler falsear a realiclade subjetiva, mas,
principal mente, porque nao esteve presente, no despertar clesta
Subjetividade. A consciencia nasce sob um corpo que j<lexiste - existe
como Bondade, responsabilidade pelo Outro, sem conhece-Io. Esse
Eu nao pode optar por essa responsabiliclade. A liberclacle e, entao,
ulterior a responsabilidacle. Oncle nao ha consciencia, nao ha liberdade.
Este Rosto, que surge diante cloEu e que impossibilita a indiferenr;:a,
clesperta um pass ado cleresponsabi liclade, em que 0 Rosto torna-se 0
unico vestfgio ciasua existencia.

"... a responsabilidade Ildo e um simples atributo da
subjetividade, como se esta existisse ja em si mesma, alltes da
rela~do etica. A subjetividade Ildo e Ulllpara si:ela e, mais uma
vez, inicialmente, Uln para outro"./

oRosto revela esse passaclo que a consciencia tenta recuperar.
Embora presente, ele despelta, no Eu, uma responsabilidade que nao
nasce, neste tempo, peltence a um outro tempo - e diacronica. A relar;:ao
com 0 Outro e total mente diversa claquela, operada pela consciencia.
No momento em que 0 Outro e constitufdo, pela consciencia intencional,
deixa de ser Outro - total mente Outro, separado de mim. Torna-se,
entao, apenas, uma representac;ao, incapaz de traduzir a originalidacle
de um Rosto que se manifesta, na "excepcional apresentac;ao clesi pOI'
si". A consciencia, na tentativa cleabarcar 0 Outro, acaba afastanclo-
0, ficando, apenas, com a representac;ao que dele se fez. Mas a
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Para entender 0 surgimento da responsabilidade por este Rosto,
na Subjetividade, Levinas recorre ao Feminino. E necessaria a uma
linguagem que respeite a originalidade desse Rosto. Esta linguagem
consiste em nao violentar a presen~a de Outrem, a partir de conceitos
que 0 determinem, mas em revelar essa presen~a, atraves da suavidade
e da do~ura que conduz 0 Feminino. 0 Feminino expressaria essa
linguagem, quando pensado, em seu papel anal6gico ao se referir a
Subjetividade. Chaliercomenta que, "(. ..)a ideia de Ulnasubjetividade

em ruptura com a essellcia, se deixa aproximar 110 'gemido das

elltranhas' da maternidade".1

responsabilidade, como fundamento da pr6pria subjetividade, faz do
Outro uma proximidade mais intima do que aquela, realizada pela
consciencia. Essa proximidade nao e espacial, nem de parentesco, nem
cognitiva. 0 Outro esta pr6ximo de mim, porque sou "essencialmente"
responsavel pelo Outro .. ou por Ele.

E preciso, entao, para anuncia-Io, uma nova linguagem, uma
linguagem que evoque esse passado, calTegado de responsabilidade.
o Outro provoca uma desordem nas categorias do saber. Falar do
Outro nao equivale a falar de um fenomeno, presente a minha consciencia
intencional, porque 0 Outro se encontra alem dos conteudos dessa
consciencia. 0 Outro contraria todo 0 movimento de compreensao do
Eu, pois 0 Eu, no seu poder compreensivo, toma 0 mundo comum,
simetlico. 0 Rosto se coloca em um plano diferente dos objetos, porque
fala, reclama, exige, nao aceitando, assim, 0 sentido que Ihe e
emprestado. A significa~ao deste Rosto nao vem de uma linguagem
processada por um Eu, mas vem do proprio Rosto, que nao pode
abdicar da significa~ao que the e inerente. Sua linguagem e sua pr6pria
presen~a, em que seu sentido e ensinamento. A significa~ao nao e dada
pela palavra, pelo conceito, mas e anterior a pr6pria palavra. Na
consciencia intencional, a palavra vai ser a doadora do senti do. Mas 0

Rosto se encontra fora desta consciencia intencional: e um excesso que
transborda os pr6prios conceitos que dele e posslvel ter. Ele e dona de
seu pr6prio sentido, e exige 0 poder de seu anuncio, de sua expressao.
o discurso surgira, entao, do Outro e nao de l1l11 Eu. Este interlocutor
se encontra em um plano diferente do Eu. E0 principio da linguagem. E
um V6s que se revela no seu senhorio. A primeira fala desse Rosto e
"Tu nao mataras", e a responsabilidade surge como uma resposta. A
unica coisa que 0 Eu pode dizer, diante deste apelo, e "Eis-me aqui".

A Subjetividade e expressa, por Levinas, atraves de uma analogia
a Maternidade, capaz de revelar 0 sentido do Humano: carregar, em
si, a presen<;a do Outro. A Metafora surge, assim, como uma tentativa
de romper com a violencia do conceito, conduzindo a uma nova rela~ao
com 0 saber. As Metaforas se apresentam de forma diferente do
conceito, pelo fato de nao carregarem em si 0 seu proprio sentido: 0

sentido de uma Metafora se encontra alem de seu significado literal. A
Metafora nao esta fechada em si, como 0 conceito. Por isso e capaz
de traduzir 0 sentido do humano, que nao se fecha em si, mas revel a
um Outro. De uma forma dionisfaca, as Metaforas aparecem,
traduzindo a significa~ao do verbo, desestruturando, assim, a
estaticidade do conceito. Ha, na Metafora do Feminino, LlIll movimento
que nos leva ao proprio surgimento da Subjetividade.
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seria esta coincidencia - uma tautologia, em que 0 Eu conserva sua
mesmidade, perseverando, em si mesmo. Diante do mundo, 0 Eu vai
afirmando-se, lutando para se tomar identico.

"Esla idenl!fica('ao /lao e uma simples repeli~ao de si: 0 A e

o A 'do Eu, eo 'A ansioso pOl' A ' ou 0 'A goza/ldo de A •sell/pre 'A

lemo ao A'. 0fora do Eu e para Eu. A lautologia da ipseidade e

111/1 ego/smo."]

o Eu, primeiramente, vivia feliz, em um mundo de gozo, em
que nada Ihe faltava. Sua vida era pura exterioridade, confundindo-se
com os elementos do mundo. Para prevenir-se da possfvel falta de
alimentos, para preyer 0 amanha incerto, 0 Eu busca a casa, onde
constr6i sua interioridade, separado do mundo. Esta interioridade
somente se toma possfvel pela presenc;:ado Feminino. 0 Feminino eo
primeiro contato com alguem, diferente dos elementos do mundo. E
alguem que nao me sacia, pois nao e complemento, nem fusao; despelta
um Desejo que conduzira 0 Eu ao futuro. Ao retomar sua relar;:aocom
o mundo, 0 Eu assume uma nova postura: e indivfduoseparado, diferente,
unico, uma interioridade que passa a relacionar-se com a exterioridade
do mundo. Sobre ela opera, trabalha e compreende. Nesta nova relac;:ao
com 0 mundo, 0 Eu se defronta com um Rosto diferente do Rosto
Feminino da Casa. Um Rosto que nao e dor;:ura, mas que "fere",
profundamente, a interioridade deste Eu. Diante do Rosto do Outro, 0

Eu sente-se afetado, desconcel1ado. Ao procurar compreender este
Rosto, surge a crise, pois 0 Rosto resiste ao poder de uma Razao, que
tenta defini-Lo e compreende-Lo.

o Outro aparece como LlIll "despertar", na consciencia, que
desconcerta a pr6pria consciencia. Ha uma "porta-aberta" que nao
pode ser fechada. Ao tentarretornar a si, 0 Eu nao encontra 0 caminho.
Deparar-se corn 0 Rosto e perder-se nele - nao e possfvelmais retornar
a si. 0 Outro, assim, inquieta, pOl'que nao pode ser compreendido,
pela consciencia: supera a pr6pria consciencia.

Segundo Levinas, a tentativa de Husserl fora a de demonstrar
a total identificac;:aoentre sujeito e objeto. Este objeto poderia ser tanto
as coisas, como os outros indivfduos ou 0 pr6prio Eu. A identidade

Mas a coincidencia do Eu, consigo mesmo, nao e absoluta: 0

ato de "agarrar-se a si" ja sup6e um Eu pre-existente. A tentativa de
Husser!, em tomar inexistente a distancia entre 0 Eu eo ato de pensar
este Eu, abriria, para Levinas, um espac;:opara 0 Outro. Esta defasagem,
quase que um desnfvel, entre a consciencia e a "mesmidade", faz com
que a consciencia nao se tome a medida de todas as coisas. Ha uma
distancia, entre a Subjetividade e a consciencia, em que esta nao pode
penetrar. A "epoque" que 0 Eu realiza, sobre si mesmo, nao consegue
completar-se, inteiramente, pois a consciencia nao esteve presente, no
infcio da criar;:ao.Quando 0 Eu consciente comer;:aa re-fietir, sobre si,
percebe um passado que e inconvertfvel, em recordar;:ao. Anterior ao
Eu que se percebe como Eu, ha 0 Se, que e a pr6pria condic;:ao da
existencia deste Eu.

"A ipseidade que exprime 0 pronome rejlexivo se, nao se reduz
a uma objeliva~iio do Eu pOI' ele lI1esmo. 0 retorno sobre 0 eu
deSla reflexao il11plica, desde ja, uma reflexiio inicial do Se. H4

.\ LEVINAS. E. Ell DeCOIII'IYII1I I'Eri.\leI1Cl' {/1'l'C f1/1.\'.\erJ eJ f1eideggeJ: Pnris: Ed.Vrin. 1988.
p.IS7.
-ILEVINAS. E. Ell Dec()/Il'rwll l'ErisleIlCl! (/I'ec HlIs.verl ('I HeideggeI:P.2J3.
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Levinas, nao se reduz a um Eu que se "dobra sobre si mesmo", ou seja,
"um si mesmo posto a partir do para si", coincidindo consigo. 0 Se
".wi" nao pode ser constitufdo, nao pode ser feito, durante este
processo de identificar;ao: ele ja esta feito. 0 Se e 0 infcio, 0 passado
que sustenta todo presente, feito de identificar;6es. Enquanto 0 Eu,
identificado a partir da consciencia, e sempre ativo, 0 Se e pura
passividade, "uma passividade mais passiva que toda passividade". A
subjetividade se constitui, nesta total abertura ao Outro.O Se do Si
Mesmo carrega a presen<;a do Outro, recebendo um sentido que
fundamentara a subjetividade. 0 Eu, em seu passado, nao sera mais
doador de senti do, mas receptividade passiva que se abre ao senti do
que vem do Outro. Na subjetividade, 0 Eu se encontra obsessionado
pelo Outro, isto e, possufdo, cercado de todos os lados, compJetamente,
afetado pelo Outro. Quando a consciencia nasce, ela ja se encontra
obsessionada pela presenr;a do Outro e, por mais que tente
compreender a referida obsessao, ela esta em atraso. 0 Eu que se
sente, tocado pelo Rosto, inquieta-se por nao saber "de onde" vem
esta responsabilidade. "A eOllseieneia esfa sempre em afraso ao

el/eol/fro do proximo, 0 eu e assigl/ado e eulpado I/a cOl/sciel/eia

que fOllla do proximo ".:;

fundamento do Eu, do nome - e acusativa, porque ordena que 0 Eu
comparer;a. Sua ordem vem de dentro, revelando uma dfvida pre-
originaria. "Estou endividado antes de nascer". Can'ego uma culpa,
pela miseria do Outro e, diante dela, sou pura passividade. 0 acusativo
(me) nao surge da liberdade, mas da responsabi lidade, como dever.
Se a responsabilidade surgisse, na liberdade, 0 Eu poderia despojar-
se dela. Mas a responsabilidade e uma obsessao para 0 Eu, que nao
pode ser negada. Na referida obsessao, 0 Eu e cercado, por todos os
lados: seu territ6rio se enContra sitiado pelo Outro. 0 Eu nasce, a
paltir de uma subjetividade que nao permite mais a identificar;ao, pois,
em seu fundamento, nao encontramos um Eu, mas um Outro.

oEu que anteriormente, realizara 0 processo de identificar;ao,
nao encontra mais repouso sobre si. Ao buscar, incessantemente, esse
repouso, ele afasta-se de sua origem. 0 Eu,julgando-se fundamento
de tudo, e apenas resultado de uma intriga, que tem sua origem no
Outro. Esse Outro, sempre, Ihe esta "intrigando", "interpelando",
enfeitir;ando", "obsessionando", reenviando-o a um passado em que a
subjetividade se constr6i como Se. E somente af, que reside a
singularidade e a unicidade do Eu, a qual Levinas chama de "pr6prio".
Sou pr6prio, nao pOI'ser unico exemplar de uma especie, mas pOI'ser
o unico capaz de responder a essa presenr;a. Sua passividade constitui-
se em calTegar 0 Outro dentro de Si, sem se deixar alienar. Perseguido
pelo Outro, encurralado, sofre uma acusar;ao, mesmo quando nao ha
falta. 0 Eu e acusado, e chamado a responder ao Outro que pronuncia
"seu nome", antes do pr6prio Eu pronuncia-Io. Chama exigindo uma
res posta e, com isso, se constitui como pr6prio. "Cada pagamellfo

/lGO e WI1 apagame/lto, mas WN acreseimo /la dlPida, respusfa que

se foma il/vasGo erescel/fe de respol/sabilidade e de el/vio para 0

Quanto mais recorro a mim, maior e minha obsessao,
afundado que estou, nesse passado irrecuperavel do Se. 0 Eu sente-
se, entao, como um 6rFao,sem passado, inquieto, procurando sua origem.
Quando a consciencia surge, emerge de um Se carregado de
passividade. 0 Se, em questi'io, e, antes, um acusativo do que um
nominativo, isto e, de ser Eu. Esta subjetividade, que se toma

b SUSI . Luiz Carlos. 0 f-{olllem lIIessifmic{). VII/a Imrodlf{'cfo {/O peJ/.\wlIl'I110 dl' E. Ll'l'il1{/.\'.

Rio de Janeiro: Ed. Vozes. 198~. p.316.
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Outro".6

oEu e destronado de seu privilegio de "tudo poder", quando
se depara com 0 Se que e "passividade mais passiva que toda
passividade", pertencente a um passado ilTecupenlvel. Esse passado
mostra um tempo que e diacronico, que surge, a partir de um passaclo
que nao pode ser compreendido pelo presente. Desse modo, 0 presente
nao tem poder de representa-Io. 0 passado pertence ao nao-presente,
nao e sincronizavel, "passou" e cada vez mais se distancia deste presente
que pretende constituf-Io. "£1 si mismo viene de un pasado que no

se podria recordar, no pat'que este situado demasiado arras, sino

porque el si mis/no, incOilmensurable conla conciencia que siempre

se adecua, /10 esta' "hecho" para el presente. "7

A subjeti vidade, como Se, pertence a este passado e, pOI'isso,
ela e inquietante. Esta subjetividade diacronica envelhece, diante da
juventude do presente que, sempre, se retoma e renova. 0
envelhecimento desse passado e a pr6pria paciencia de suportar mais
do que a consciencia ve. A consciencia intencional, pura atividade,
esfor<;a-se para en tender esta subjetividade - que e diacronica e
imemorial- procurando decifra-la, interpreta-Ia, perdendo, assim, 0

influxo insuperavel da passividade.
Levinas, ao fazer essas redu<;6es eideticas, busca encontrar

um momenta em que a consciencia possa estar, em seu "ponto zero".
Nesse momento, a consciencia intencional, que e sempre constituinte,
que nunca se esvazia, estaria, em uma pura passividade. Precedendo a
esta consciencia intencional, segundo Levinas, n6s temos as "vivencias",
que estariam em um momento pre-reflexivo. Mas 0 que seria tal

vivencia? Selia um "resto" de consciencia ou uma consciencia diminufda
ou, ainda, uma celta inconsciencia? Levinas dira que 0 vivido e uma
"energia" que "assume" a vida, passivamente, pura passividade que
acolhe 0 Outro sem 0 constituir. Ha af uma exposi<;ao ao Outro, em
que a consciencia esta cercada, pOI'rodos os lados, pela presen<;a do
Outro. As vivencias revelam um corpo, uma sensibilidadeque ultrapassa
a intencionalidade da consciencia - um corpo que estremece com a
proximidade do Outro. Ao fazermos esta reclu<;ao,deparamo-nos,
entao, com 0 "eidos" do pr6prio ser humano, que e buscado pOl'de
tras das mascaras humanas, fazendo surgir, assim, 0 Outro. "A nudez
do Eu revela 0 Rosto do Outro". 0 si mesmo deve ser pensado, entao,
como esta nao coincidencia, em que 0 Eu, ao tentar retornar a esse
passado, nao encontra sua imagem, mas a presen<;ado Outro. Como
uma encarna<;ao, 0 Eu e tomado pOI'esta alteridade e, sob ela, se
constr6i. CalTegado pela presen<;ado Outro, nao con segue repousar
sua consciencia que, sempre, se esbalTa nesse passado do qual nao faz
parte. Levinas, para designar 0 real sentido desta "identidade que se
faz ao inverso", usa 0 termo Substitui<;ao. "Otro en el Misillo es mi

substituicion del otro conforme ala responsabilidad, por la cuez!,

en tanto que irreemplanzable, yo estoy asignado. Por el otro y para

el otro, pero sin alienacion, sino que inspirado. "8

Na Substitui<;ao, a identidade fica inveltida: eu sou Olltro.Na
Substitui<;ao,o Eu se toma refem do Outro, ou seja, sofre em lugar do
Outro. 0 Eu "assume" um sofrimento que nao e seu, nao de uma
maneira arbitnlria, mas e inquirido a assumir esse sofrimento. Nao ha
escolhas e ninguem pode assumir coisa alguma pOI'ele. 0 Eu vive, em
si mesmo, a partir da Substitui<;ao, uma desigualdade - nao identico,

7 LEVINAS, E. De ntm modo qlle .In 0 1110.\alia de fa esellcia. Salamanca:Sigueme. 1987.
p.I73.
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"identidade em diastase", desloca-se de seu lugar para um nao-Iugar,
ou seja, um passado sem tempo e sem espac;o comuns. Esvaziado do
proprio ser. 0 Eu atinge um "outro modo que ser", ser-para-o-outro.

Essa responsabilidade, para com 0 Outro, e anarquica, anterior

aos princfpios, anterior a "arque"'. No sentido popular, a anm'quia
aparece como uma desordem, uma confusao. Levinas nao assume,
somente, este sentido, mas recupera seu significado etimologico,
desvelando, assi m, 0 "eidos" do humano, ou seja, 0 que e anterior aos
proprios princfpios. Anterior, mais que anterior, e 0 Outro. Esta
descobelta, celtamente, desordena a identidade que, sempre, fora vista,
a partir da tautologia: A e A, em que 0 Eu sempre se conform a consigo.
Para Levinas, esse modelo de Identidade surge de ummovimento da
consciencia que se assemelha a Ulisses. Por mais que viage, sempre
retorna ao lugar de origem. Mas Levinas prop6e um Eu que se encontra
expos to, abelto ao Outro, como uma ferida que nao pode ser cicatrizada,
suportando lllll peso que nao pode ser aliviado. Sua viagem e sem
volta, como 0 movimento de Abraao. Este incomodo da nao-identidade
nao e uma solidariedade, mas e a condic;ao mesma para a solidariedade
ao Outro. 0 Eu, ao estar exposto, se mostra vulneravel. Em Totalidade

e InVnito, Levinas descreve a sensibilidade, ao nfvel do gozo, da
satisfar.;ao: "a vida goza de sua propria vida". 0 Eu era feliz, no seu
gozo, nao rompendo seu egofsmo. Este gozo ainda nao e etico, mas e
condic;ao para uma vida etica. 0 Eu precisa alimentar-se, para alimentar
o Outro. Mas a Etica somente surgira, quando esse Eu tirar, de sua
propria boca, 0 pao que 0 alimentava, para alimentar a um Outro.
"Solo un sujeto que come puede ser para-el-otro 0 sign!ficar".9

Em Autrement qu 'etre ou au-dela de I 'essence, a sensibilidade

passa a ser vista, nao como gozo, mas como vulnerabi lidade, isto e,
possibilidade de ser ferido. Esta vulnerabilidade revela uma sensibilidade
que nao se resume, apenas, em ser uma percepc;ao de si. E um "sentir-
se" afetado pelo Outro, antes de seu Rosto aparecer a mim, sentindo-
se, assim, desprotegido, e indefeso. Sua presenr.;a se manifesta nas
entranhas deste Eu que, agora, se apresenta indefeso. Um "gemido nas
entranhas" ecoa em todo seu corpo, um gemido que necessita ser
acolhido. A "experiencia sensible del cuerpo es desde siempre

encarnada "'0, nao pode ser'representada, nem tematizada: ela e vivida,
em um ser de carne e osso.

Nao ha dicotomia entre a subjetividade e 0 corpo, ou melhor,
a subjeti vidade so pode, apenas, ser vista, a partir deste corpo que
sofre pelo Outro. 0 corpo mostra-se separado da consciencia, na
medida em que pertence a um passado diacr6nico, anterior a propria
consciencia. A identidade nao e a confirmar.;ao do Eu, na consciencia,
mas deposir.;aodesse no corpo. Esta subjetividade de "carne e sangue"
nao simboliza, simplesmente, a ratificar.;ao do Se, no qual 0 Eu
continuaria absorvendo a alteridade do Outro, pela sensibilietade. 0
Outro seria, desse modo, uma imagem que poderia ser tacada, agarrada
e arrancada de sua singularidade. Esta proximidade etoOutro, no Eu,
nao ocorre pelo conhecimento e nem por uma ar.;ao.Ela nao e uma
signifidincia que surge de um raciocfnio ou de uma experiencia que
venho a ter. E uma signifidincia pre-original, em que todas as oLitras
significac;Oespassam a ter Ulllsentido, a paItir desta plillleira significac;ao:
L1m-para-o-outro.

Exposto, completalllente, ao Outro, desnuetado, selllmediac;ao,
o corpo torna-se contato direto nessa comunicac;ao com 0 Outro, a
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qual precede a fala. "Comunicar-se e abrir-se" sem palavras, em uma
linguagem que e pura responsabilidade, resposta ao gemido que emerge
de mim, mas que nao e meu. Este corpo se encontra vazio de si, um
vazio que "gera 0 Outro em seu ventre". 0 Outro extravasa meu vazio,
e um aJem que nao me sacia, mas que transcende 0 pr6prio corpo, e
excesso. Este corpo sofre pelo Outro. Em sua passividade e renuncia
de si. Sua significac;ao nao e mais para si, mas para 0 Outro "Eilla

I/wtemidad sigl/ifica la respol/sabilidad para COI/Los otros, flegal/do

IWSf({ la substituiciol/ de esos at ros)' hasta suJrir tailfo del ejecta

dela substitllicion C0ll10 del persegui/; ineluso alii dOl/de se abisl/w

el perseguido/: "II

subjetividade nao e entendida, pela consciencia, mas pelo corpo
feminino, que sendo vulnerabilidade, expressa essa substituic;aoem que
o Eu e Outro. Esta vulnerabilidade pode ser pensada como uma
misericordia para com 0 Outro. Levinas serve-se do termo
"Rakhamin" (misericordia), porque possui, em si, uma referencia a
palavra "Rekhem", que significa utero. Esta misericordia e sentida nas
entranhas maternais deste corpo que estremece e sofre pelo Outro.
Nesse ato, 0 ser vem a desfalecer para que 0 proximo possa nascer.
Este nasce como uma ordem, como um Mestre que coloca a
responsabilidade, como um mandamento. A subjetividade matemal sera
a base que sustentara este mandamento, esta ordem (Tu nao mataras!)
que vem do Outro. A ordem pode ser comparada a um "dever ser"
que fere minha liberdade e que, mesmo assim, 0 assume.

o ser humano poderia curvar-se a assumir esta acusac;ao, esse
"dever ser", baseado em uma analise hist6rica em que, atraves dos
efeitos, poder-se-ia perceber que, sem "acordos" entre os seres
humanos, seria imposslvel viver. Mas a guen'a existe, esta presente e
os acordos san desrespeitados, em func;ao do egolsmo e da pr6pria
liberdade humana. Esse "dever ser" poderia resultar da espontaneidade,
acolhido no pr6prio agir humano ou poderia vir da Natureza Humana,
que exigiria, sempre, uma hermeneutica, uma objetivac;ao de si, para
ser compreendida ou, ainda, poderia vir de um Deus, de um Absoluto.

Para Levinas, essa responsabi lidade (de vel' ser) emergira da
propria subjetividade, anterior a Natureza Humana. Ha, no humano,
uma possibilidade, uma fenda, em que 0 Eu se descobre penetrado
pelo Outro. Este Outro faz com que aparec;a,no Eu, uma generosidade
e um respeito ao pr6ximo. "0 Ser deste Eu realiza-se no Dever",
dever de responder a esta ordem que e, ao mesmo tempo, suplica pela
vida. A responsabilidade e a Bondade.

Para descrever esta subjetividade anarquica, pre-original, que
e substituic;ao,Levinas utiliza-se do telTIlOMatemidade. A Matemidade
representa esta substituic;ao em que 0 Eu gera, em si, um Outro.

o corpo feminino sabe falar desse passado, nao pelas palavras
(ditos), mas pelo estremecimento que e vivido, pOl'este corpo ao
carregar, em si, 0 Outro. 0 corpo feminino desinteressado, que sofre
para alimental'0 Outro, renunciando a si, para servir a lllllOutro estranho,
mas ao mesmo tempo familiar, vive a substituic;ao e, a partirdela, 0 Eu
nasce e surge. "A corporeidade do Outro lI1e Ii111a is il/terior do que

a lI1inha propria corporeidade".'2

o Dizer, em sua forma original, sem as limitaC;6esdo Dito, e
vivido no "gemido das entranhas" desse corpo maternal. A

II LEVIN AS. E.ldem. p.134
"SUSIN.LLliz Carlos. Id .. p.350.
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A maternidade aparece, como 0 lugar (ou nao-Iugar) desta
"inversao" de identidade, que se inquieta, pOl'nao encontrar seu reflexo,
pOl'nao conseguir repousar sobre si. Como puro sofrer pelo Outro, 0

corpo feminino esta aberto, exposto, anunciando assim esse passado
anarquico. Catherine Chalier comenta que "buscar a su~ietividade

nesta radical passividade, nos conduz, pO/·tanto, a privilegiar 0

cO/po maternaL em seu poder de DizeJ: Este COIPO junciona como

indefectlvel saber-saber de came e sangue- da subjetividade".'3

Nesta proximidade, nao ha reciprocidade. 0 Eu "afllnda-se",
nesta presen~a do Outro, sem esperar uma resposta. Esta rela~ao nao
pode ser fechada, ern si mesma: e abertura ao Outro. Nesta
proximidade, 0 Eu nao encontra urn "Iugar" seguro para repousar. E0

nao-Iugar, a propria inquietude de urn Eu, ferido ern sua identidade.
Obsessionado pelo Outro, percebe urn passado em si, cujo (mico reflexo
desse tempo, 0 que e agora presente, e a propria responsabilidade; e
responder, ja com atraso, a uma ordem que ecoa, dentro de si.

A Metafora da Subjetividade Maternal esta, diretamente, ligada
ao conceito de Proximidade. No sentido comum, proximidade nos da
a ideia de algo que se encontra perto (no espa~o e no tempo), que e
vizinho, esta ao lado. Para Levinas, a proximidade refere-se a lima
rela~ao com 0 Outro, fora de urn tempo ou espa~o comuns. OOutro,
nao somente esta perto, como esta dentro de mim. Esta rela~ao e
diacronica, pois 0 tempo e proprio, nao pode ser sincronizado. 0 tempo
e a unicidade de cada ser, que e incomunicavel. Acoincidencia contInua
consigo mesmo e a propria identidade. Cada urn e seu tempo,
constituldo como identidade, em que a pessoa se fixa, como presente.
Assim, 0 Outro faz parte de um presente que e seu e que, ao tentar
sincroniza-Io (tornando-o presente a mim), ele "passa", e passado. 0
anacronismo da-se, exatamente, no fato de tentarmos vivel' 0 tempo
de um Outro, traze-Io a nos, deixando de ser presente para si, para ser
presente para mim.

"En esta 110reciprocidad, en este no pensar en elLe se ai/uncia,

desde mas aca' del 'estado de naturaleza' (de donde la 11Clturaleza

misma surge), el un-para-el- otro, relacion ell sentido unico que 110

retorna bajo forma alguma aLpunta de partida, La ill/l1ediatez del

otro que es mas inmetiata que La identidad illll1ediata en su

quietud de naturaleza,La inmediatez de La proximidad". U

Essa rela~ao de proximidade do Mesmo com 0 Outro e uma
ruptllra com a sincronia, uma rela~ao irreversfvel.

o Outro, na subjetividade, despena, em mim, urn sentido etico:
sou acusado pelo Outro para ser responsavel. Na subjetividade,
assignada pelo Outro, esse se mantem proximo a mim. 0 Outro e
proximo, nao pOl'queesta presente a minha consciencia (na consciencia,
possuo, apenas, imagens e representa~6es deste Outro), Illas porque
esta presente em meu corpo, Ulllcorpo que e maternal. "A proximidade

do proximo e a respomabilidade do eu por WI1outro "/5 , a ponto de
mon"er pelo Outro.

1-1 LEVINAS.E.De ulI1ro modu que .\f!I; u /lias allo de fa e.\encia. P. 1..J4
IS LEVINAS.E. Emre No//.\., E.\.\{fi.\" .\II( Ie Pellser-{,·fAlI1re. Paris: Grassel el Fasquelk. 1991.
P.. 207.
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Magali Mendes de Menezes

A subjetividade maternal fala de uma proximidade que e
independente do saber, da consciencia, mas que nasce na
vulnerabilidade e na substitui<;ao. A maternidade precede a pr6pria
consciencia, 0 "eu penso". Em uma identidade, baseada no saber, a
identifica<;aoacontece, quando no Eu surge a pergunta, quando 0 Eu e
capaz de refletir sobre si. A maternidade e anterior a esse processo de
identifica<;ao. 0 Eu, quando pensa, se concientiza de si: eleja e um
corpo maternal. Esta maternidade contesta a consciencia de si, rompe
com a atividade do Eu, para torna-lo passividade, acolhimento. Ha
uma fissura no Eu: despojado de seu lugar, abarca uma presen<;aque 0

excede. Esta presen<;ae transcendente, pOl"quenao acaba nos limites
do Eu, mas vai alem e 0 transcende. Por ser diacr6nico, me transpOita
a um aquem (passado pre-original) e a um alem (rosto do Outro, futuro

do filho).
A proximidade do Outro e tao pr6xima, nesse corpo maternal,

que ela me "atinge" antes mesmo que possa dele ter uma imagem,
reconhece-Io ou consentir nesta afec<;ao.Cercado, sem defesas, pelo
pr6ximo, assumo essa presen<;acomo uma "mae que nao pode negar a

presen<;ade seu fi Iho em si".

em si, esse pass ado anarquico. No seu silencio, ele e 0 (mico que e
capaz de falar, sem entrar no jogo do Dito. 0 corpo feminino recorda,
em sua dol' de "mae", urn passado que e originario e imemorial. A
maternidade traz, em si, uma linguagem que nao precisa de signos para
representa-Ia: e a pr6pria significa<;ao do Dizer, antes de ser Dito.

A fala, a linguagem torna 0 mundo comum. Nao podemos
separar a linguagem do pr6prio processo de conhecimento. Ela e a
expressao do referido processo, revelando a rela<;ao do Eu com 0

mundo. Os signos dessa linguagem tomam um senti do, dentro de um
contexto cultural e hist6rico, em que 0 Eu esta inserido. A significa<;ao
cultural, em que 0 mundo esta colocado, aparece, como uma media<;ao,
que possibilita a pr6pria compreensao deste mundo.

A consciencia se encontra aberta ao mundo, pronta para
recebe-Io e compreende-lo. Desse modo, a exterioridade do mundo,
totalmente estranha a consciencia, passa a ter um sentido, no momenta
em que a consciencia a decodifica. Os significados desse mundo surgem,
como produto e obra desta consciencia. A significa<;ao fica reduzida,
entao, a conteudos dados a consciencia. 0 mundo aparece como
fen6meno, e sua expressao na linguagem. Ratifica 0 sentido dado pela
consciencia. 0 sentido passa a criar um elo entre a objetividade do
mundo e a subjetividade do perceber. 0 sujeito, neste ato de perceber,
recebe 0 mundo e 0 exprime "com suas pr6prias palavras". Entre 0

mundo e 0 Eu, nao ha distancias, pois a linguagem possibilita essa
comunica<;ao. Uma comunica<;ao em que 0 interlocutor, 0 unico que
pode falar, eo Mesmo. 0 mundo, nessa rela<;ao, fala, a partir da fala

"La proximidad, en tanto que supresion de fa distancia, suprime La

distancia propria de fa conciencia-de. £f projimo se excluye deL

pensarniento que fo busca y esta exclusion tiene una cara positiva:

rni exposicion a el, anterior a su aparecel; me retraso sobre eL,mi

sufrir desatan fo que es identidad en mi "./6
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do Mesmo. Nao possui uma linguagem pr6pria, uma significac,;aoem si
mesmo: toda significac,;ao Ihe 6 dada, no Mesmo. 0 Eu, dentro deste
ato de dar significado as coisas, sempre, acaba retornado a si. Este 6
um ato segura, em que 0 mundo nao ameac,;a0 seu solipsismo. Mas
como fica 0 Outro dentro desta linguagem? Como 0 Outro pode entrar
na linguagem, sem ser desrespeitado, em sua alteridade? Celtamente,
para nos referirmos ao Outro, respeitando sua completa exterioridade,
devemos pensarem uma nova linguagem, uma linguagem que seja obra.
A obra 6 este movimento em relac,;ao ao Outro e que 0 mesmo se
perde, nao esperando lllll retorno. 0 Outro, assim, 6 preservado em
sua alteridade, permanece em si. Essa relac,;ao6 uma ingratidao, sem
volta. "A obra e, po is, WI/({ re!arao com 0 Durro, 0 qual e aringido
sem se 1l1Osrrarrocado ".'7 A obra, como orientac,;ao para 0 Outro,
s6 pode ser mostrada em uma linguagem assim6trica, diacr6nica, que
nao presentifica no Eu 0 tempo pr6prio do Outro. Essa nova linguagem
nasce na pr6pria subjetividade de um Eu que nao con segue empregar
de "ditos", para explicar sua origem. Vma origem que precede a todo
Dito, e que Levinas indica como Dizer.

A linguagem 6 sempre entendida como a possibilidade de tornar
o tempo presente, 0 passado 6 recuperado na mem6ria, e 0 futuro, na
imaginac,;aoe no pr~jeto. 0 Outro 6 dito pelo Eu, penetra-Ihe os signos,
torna-se presente. Neste pass ado maternal, a linguagem assume uma
outra compreensao. A "presenc,;ada expressao", antes de possuir uma
forma, uma imagem, surge como Metafora. A Metafora revela um
"aI6m", uma "ausencia" que transcende essa hist6ria e 0 seu pr6prio
sentido.
.. Mas a merafora- 0 remerer a ausencia - pode ser considerada

como lIIna exce!encia, que reve/a uma orc/em rora!mellre diferellfe
da receprividade pura. A ausellcia, a qua! a merafora conduz. nao
seria um ourro !ado, mas ainda fururo e j6 passado ".'8

A palavra e 0 ato de soberania do presente, e solidifica esse
momento, retorna ao Eu e, nele, permanece. 0 passado Maternal
apresenta-se como Dizer, um Dizer que nao pertence ao tempo do
Dito, a sincronia, mas que surge como Metafora: um "Jugal'subversivo"
da linguagem. Ela Ihe transcende 0 senti do literal, esta sempre
excedendo-se, conduzindo-nos a um passado ou a um futuro. No Dizer,
nao ha formas nem limites: 6 pura expressao. Seu tempo diacr6nico
revela uma linguagem que conserva uma separac,;aoentre a extelioridade
do Outro e a Mesmidade.

A consciencia nao pode falar de uma experiencia que nao teve.
Ela 6 invadida por este passado que nao se deixa falar, a nao ser por
Metaforas. A MetMora apresenta, na linguagem, uma possibilidade de
romper com 0 conceito. Ela traz, em si, uma abeltura para um al6m da
pr6pria hist6ria. "Recusando 0 rema. nao se deixando ir ao conceiro,
a vonrade de discernir e qua/ificaJ: A merafora joga de uma ral
pacierlcia "./Y

Na linguagem metaf6rica, as palavras vao al6m do sentido
pr6prio. A signifidincia nao se encontra nela enquanto palavra, mas em
um al6m. Esse 6 0 poder das metaforas: ultrapassando seu pr6prio
sentido, guarda a estranheza de uma presenc,;a,que incomoda 0 discurso
do Mesmo. 0 Eu, depois de ser afetado profundamente pelo Outro,
abre seus brac,;ose recebe esta presenc,;aem si, com afeic,;ao.Todo seu
corpo se abre para esta presenc,;a. Cada "entranha" 6 invadida, por

" LEVINAS,E. Idem. p.• 21.
" CI-IALlER, C. Idem .•p.79.
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de um in-dividuo. Eles marcam um comer,:oe uma cel1a determinar,:ao
da propria identidade. 0 tempo e 0 nome surgem, quando 0 individuo
se separa da mae, pod endo, dessa forma, ser chamado, tornando-se
individualizado. 0 tempo da maternidade aparece, entao, como um
tempo de indecisao em que nao e preciso ter um nome, em que tal
necessidade (que sup6e retorno a si) nao existe. "0 tempo da
maternidade e 0 tempo do um-para-o-outro", tempo da substituir,:ao.
Nao ha lugar para um tempo proprio, para 0 tempo heideggeriano, em
que 0 tempo e a propria singularidade do individuo. A singularidade
vira de um tempo "paternal", em que separado da mae, 0 individuo
adquire um nome que 0 torna unico.

o tempo maternal rompe com a certeza do proprio, de ser
identico a si. Revela uma incel1eza de nao "pisar em um chao firme" ou
familiar. Esse tempo e anterior ao (tempo) cronologico, que torna
possivel a historia. Nesse tempo, nao ha historia, pois admiti-Ia e falar
de um tempo recuperavel pela propria consciencia. Esse tempo, apenas,
pode ser aquilatado em um corpo que e responsabilidade. A
maternidade vive 0 tempo e 0 lugar de um Outro, que nao e Sell.Ela e
a oligem de uma linguagem que precede a lingua, pois a lInguae histolica.

AMae e a palavra que pode expressar, em si, essa linguagem.
Seu significado nao falseia sua real significar,:ao, seu tempo conduz ao
tempo de um Outro. A maternidade traz uma Iinguagem, em que a
alteridade nao vem do pensamento de um Mesmo, mas da presenr,:a
de um Outro em si. Asubjetividade maternal vive 0 paradoxa de trazer,
em si, um Oizer que, ao mesmo tempo, se expressa em palavras, em
ditos, mas essas palavras surgem do mais profundo passado, trazendo,
em si, um acolhimento e uma abertura ao Outro. "Este pellsamenlO
inscrito a luz do simb6lico, uma sigllijicf/llcia que nlio comer;a na
subjetividade que a diz, pois e esta orielltar;iio para 0 outro de

este gemido que e apelo e ordem. A metafora da maternidade revela
um Oizer que possui, como significar,:ao para-o-outro, a
responsabilidade. Essa e a primeira significar,:aoque origina e alimenta
todas as outras significar,:6es. Esse corpo que fere meu corpo surge em
um passado, que pode ser compreendido neste Oizer maternal. 0 corpo
do Outro palpita em mim, mais do que meu proprio corpo.

Oiante do orfao, do pobre, da viuva, sou como lllll ventre
materno que e lugar de aconchego e pMria para esse rosto desnudado.
"A 1I1atemidade - 0 suporfar pOl' excelencia "20, su-porta 0 peso
desse passado que carrega 0 Outro, sem muitas vezes tel' forr,:aspara
caITegara si mesmo. Este supoltar de uma mae, que carrega essa marca
em seu corpo, mesmo quando seu filho "caminha" sozinho, eja condir,:ao
humana.

Enquanto 0 "collafus essendi" e forr,:ade ser, onipotencia,
diante da propria morte, a maternidade e capacidade de substituir 0

Outro, inclusive na mOlte. 0 corpo materno, em sua infinita capacidade
de Oizer, faz com que 0 Eu se torne lugar e mundo para 0 Outro. Esse
corpo materno, 0 feminino deste Oizer, esta orientado pOI'um sentido
etico do para-o-outro. 0 Eu, ate entao, fora visto como a possibilidade
de dar senti do ao mundo, como apropriar,:ao do Outro, na
representar,:ao. A maternidade e a possibilidade da propria
desapropriar,:ao, em que 0 Eu nao mais se garante em sua identidade,
mas se esvazia para 0 Outro.

A identidade, a singularidade de uma pessoa, concretiza-se
em seu nome. 0 nome carrega, em si, 0 peso de uma identidade que
tenta se manter, que luta para ser reconhecido e existir. 0 tempo e 0

nome comer,:ama tel'uma significar,:aoimpOitante,a pattir do nascimento
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o corpo feminino vem, entao, romper com 0 discurso de
"apropria9ao" em que 0 "logos" se encontra, como origem de todas
as significa<;:6es.Esse Dizer que fala 0 corpo feminino nao anula sua
transcendcncia, para simplesmente entrar no simb6lico. Ele se utiliza
do simb6lico, mas, ao mesmo tempo, se distancia dele. Catheline Chalier
afirma que esse corpo teria 0 senti do de um vestlgio. Ele seria a
possibilidade de renascer, no presente, do Mesmo, esse passado
distante, amirquico. Esse vestlgio que 0 corpo feminino traduz, pelturba
a ordem do mundo, "desacomodando" este Eu seguro de si. Os signos
deste corpo ultrapassam os pr6prios signos, que nao podem ser
nomeados, mas, no entanto, possibilitam a origem de todo nome. Essa
subjetividade maternal e pro-nome, despertando, no Eu, um sentido
etico, um tempo para-o-outro. Esse pronome nao possui a marca do
Pr6prio (da identidade de um Eu), mas a marca de um Outro, que
passa e permanece em mim. As metMoras de feminino, desse modo,
revelam, antes de toda ordem te6rica, uma ordem erica.

"(HAUER. C. Idem .. p. I 19.
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