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Ma liberté n'a pas le dernier mot, je ne suis pas seul.
[...]
L'irrationnel de la liberté ne tient pas à ses limites,
mais à l'infini de son arbitraire.
La liberté doit se justifier.
Réduite a elle-même,
elle s'accomplit, non pas dans la souveraineté, mais dans l'arbitraire.
[...] La liberté ne se justifie pas par la liberté.

Minha liberdade não tem a última palavra, não estou sozinho.
[...]
O irracional da liberdade não tem a ver com os seus limites,
mas com o infinito de sua arbitrariedade.
A liberdade deve se justificar.
Reduzida a ela mesma,
cumpre-se não na soberania, mas no arbitrário.
[...] A liberdade não se justifica pela liberdade.

Emmanuel Levinas
Totalidade e Infinito: ensaio sobre a exterioridade, 1961

RESUMO

Esta pesquisa apresenta o modo como o tema da subjetividade se desenvolve ao longo
da obra de Levinas, situando o seu ponto de partida e de chegada, desde o anonimato do
horizonte do ser à responsabilidade para todos. Os termos principais desse percurso são
as noções de hospitalidade e substituição, indicação de um discurso metafísico, que
pressupõe a necessidade da evasão junto ao ser e a hipóstase como unicidade sem
identidade, em si como exílio. Em questão está a indicação de uma in-condição da
subjetividade, significação perseguida desde seus primeiros escritos, que aponta para o
quem da humanidade do humano, proximidade e fraternidade.

Palavras-chave: Emmanuel Levinas, subjetividade, hospitalidade, substituição.

RÉSUMÉ

Cette recherche s'appuie sur le thème de la subjectivité dans l'oeuvre d'Emmanuel
Levinas et en définissant le développement de ce concept, depuis l'anonymat de l'être
jusqu'à la responsabilité pour tous. Les principaux termes du parcours sont les notions
d'hospitalité et de substitution, un discours métaphysique qui a lieu pour l'évasion de
l'être et l' hypostase comme unicité sans identité, en soi comme exil. Il est question de
l'indication d'une in-condition de la subjectivité, signification poursuivie dans toute son
oeuvre et qui indique le qui de l'humanité de l'humain, proximité et fraternité.

Mots-clés: Emmanuel Levinas, subjectivité, hospitalité, substitution.
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INTRODUÇÃO

O pensamento de Emmanuel Levinas está circunscrito em um horizonte
marcadamente fenomenológico em que o problema filosófico da subjetividade ou da
humanidade do homem e, por conseguinte, da relação à transcendência — mediante a
altura que ela sinaliza — se mostra fundamental para a compreensão do fulcro de sua
investigação, a qual se inicia no encontro com a obra de Husserl e atravessa Heidegger.
O objetivo deste texto é apresentar o desenvolvimento conferido por Levinas ao tema da
subjetividade no percurso de seus textos, expondo o fio condutor ou a inspiração
original que confere ritmo às suas análises de Da evasão a Outramente que ser ou mais
além da essência. Há um sentido para a subjetividade que não se atém ao conhecimento
e à compreensão. Para tanto, mostraremos, na primeira parte do texto, em que medida
Levinas se mantém ligado à fenomenologia e qual é o seu ponto de distanciamento em
relação a ela, assim como evidenciaremos a dificuldade apresentada pelo autor em se
pensar o existente sob o horizonte da ontologia fundamental. A leitura que Levinas
oferece ao seu leitor conduz a uma interpretação que aponta para o fato de que no ser a
subjetividade é marcada por uma condição de sufocamento e de totalidade.
Consequentemente, o recuo diante da existência torna-se uma necessidade para o
existente e, ao mesmo tempo, faz suspeitar sobre o quê da transcendência. A evasão é
um movimento hipostático que garante a interioridade do eu e sua fruição. O
nascimento da subjetividade instaura-se pela hipóstase, em que o eu afirma sua posição
através de um "não" ao ser, resistência e defesa contra o anonimato e a violência da
identidade do eu.
Em seguida, mostraremos os aspectos que envolvem a descrição das
circunstâncias fenomenológicas, não atentas à mostração, que assinalam o modo de
subjetivação da subjetividade, marcado pelo encontro com a alteridade. O deparar-se
com a exterioridade do rosto e o traumatismo que a ideia do infinito provoca conferem à
subjetividade uma posição que se traduz em termos de responsabilidade pelo outro até a
condição de refém. A subjetividade passa então a ser definida pelas noções de
hospitalidade e substituição. O gesto especulativo maior da obra de Levinas se apresenta
a partir dessas noções, que se imbricam e, também, se diferenciam. Levinas quer
apresentar a in-condição da humanidade do homem em termos de uma passividade mais

passiva que toda passividade, como um acontecimento ético que "se passa" na
subjetividade outramente que ser. O espírito que anima o sujeito conduz a narrativa ao
ponto da afirmação da desnucleação do eu, evento que mostra que a subjetividade é
definida como um "sim" à transcendência, "sim" anterior à toda liberdade e às suas
possibilidades de poder-ser, sem esquivas possíveis. Responsável por tudo e por todos, a
subjetividade ganha significação e sentido. O itinerário apresentado por Levinas diz a
quem a subjetividade faz sinal, o próximo — mestre, acusador e juiz. O desdobramento
final sobre este tema em sua obra incide sobre o problema da justiça, aproximação de
todo e qualquer outro. Por fim, o motivo condutor que alimenta as análises de Levinas
revelam que a subjetividade é um não-lugar, linguagem do além da essência, "em si
como exílio", através da qual se é possível pensar "quem somos?", a relação à
transcendência e a paz.
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1. O PROBLEMA DA SUBJETIVIDADE

Não se pode afirmar que a ontologia encerra o sentido da subjetividade,
marcada pela abertura de sua significação mediante as possibilidades e impossibilidades
existenciais perante a finitude — análise tão cara, em especial, ao pensamento do século
XX. Não há um destino ontológico, sob o qual resta o sujeito entrelaçado a amarras e
que o preserva afogado, submerso no horizonte em que as coisas são e têm que ser. A
interrogação levinasiana atinge o coração da filosofia, o âmago de uma verdade que foi
herdada do poema de Parmênides e que se consolidou como princípio para todo
filosofar ao estabelecer a coincidência entre ser e pensar (Fragmentos 3 e 8). O que não
é pensável nem dizível não existe? Tudo é conação de ser? Haveria mais do que ser? Há
um além do ser? Poder-se-ia pensar um não ser, um além do ser não subsumido na
identidade do mesmo ou do uno? O que o além poderia significar? Há significação fora
do ser? Uma suspeita — aos modos de uma arriscada intuição fenomenológica —
desdobra-se como uma imprudência exegética (apelo ao não esquecimento) desde a
escrita de Levinas e insere um mais para lá da margem do já pensado, que toca o modo
absoluto de uma formulação e chama à cena o encontro com um leitor liberado,
inclinado ao diálogo, em que os sentidos múltiplos "se erguem e vibram [bourdonnent]
em cada dizer."1 Como quem prepara um encontro no qual o texto e a palavra sobre o
texto — sob um espírito que desperta na letra novas significações — são aguardadas
para se tornarem caminho, vida e redenção, Levinas anuncia suas lições sobre o sentido
do humano desde uma narrativa fenomenológica e hermenêutica, que pode ser resumida
pela seguinte indagação: qual é o significado da subjetividade? Qual é sua condição?
Quem diz o sujeito? A resposta, dirá, supõe a concretude da vida em sua fruição gozosa
e o acolhimento dos traços da transcendência, do outro, da significação daquilo que vive
para além da morte — do texto e da letra. Levinas pretende revigorar o poder simbólico
da subjetividade envolvendo-a em um ritmo oceânico — e não submerso —
considerando proximidade com regiões abissais e insuspeitas a qualquer horizonte que a
tradição tenha imaginado ou percorrido. Exigências impossíveis? Sim e não? A
pretensão de Levinas é desenvolver uma filosofia que se arrisca sob uma imprudente
______________________
1

LEVINAS, Emmanuel. Quatre lectures talmudiques. Paris: Minuit, 1976. p. 13.

exegese, uma leitura audaciosa, mas não danosa — apoiada em uma sabedoria não
inscrita na tradição grega e que recolhe sua inspiração nos ensinamentos do Talmud.2 A
expressão "você primeiro" (après vous !), a altura que ela guarda, assinala o que se
preconiza para a estrutura da subjetividade e o lugar de onde vem a inspiração que
investe toda a letra levinasiana. A proposta, que fica indicada desde os textos de
juventude do filósofo franco-lituano é a de expor uma linguagem que alimenta toda
linguagem, uma fissura obsedante no reino do ser — necessidade de evasão — que se
oferta como ideia do infinito e se consuma na subjetividade, exposta sob a instância da
proximidade, da sensibilidade e da responsabilidade e revelando, assim, um sentido
esquecido e novo para o espírito humano.
Há um ponto de inflexão recorrente na obra levinasiana, a saber, o embate à
totalidade e a defesa da subjetividade, tema perseguido direta ou indiretamente em seus
textos de caráter estritamente filosóficos e, também, em seus comentários talmúdicos.3
______________________
2

"O Talmud [ ]תַּ לְ מוּדé a transcrição da tradição oral de Israel. Ele rege a vida quotidiana e ritual,
assim como o pensamento — incluindo a exegese das Escrituras — dos judeus confessando o
judaísmo." LEVINAS, Quatre lectures talmudiques p. 10. Conforme comenta Amâncio, "o Talmud
é tido como um dos livros mais emaranhados já escritos. A metáfora do mar a ele aplicada, para
expressar a imensa variedade de assuntos, e a intrincada rede elaborada pelos rabinos durante
séculos de discussões e exegese impõe ao estudioso um caminho extenso através do qual colherá a
informação necessária para decifrar o quebra-cabeça fantástico, pois que se aplica à vida num quadro
de relações ilimitadas. O conhecimento da Torah, o Pentateuco, representa o ponto de partida. [...]
Jogo claro: a Torah []תּוֹרה
ָ
é a Fonte, a Orientação (termo mais próximo do original do que Lei)."
AMÂNCIO, Moacir. Talmud: excertos. São Paulo: Iluminuras. 2003. p. 85-86. É necessário
sublinhar aqui que, para Levinas, o sentido do ser humano — subjetividade — é a realização da
Torá, motivo condutor que irá acompanhar o percurso de seu discurso. "Somente a Torá, saber
aparentemente utópico, assegura um lugar ao homem." LEVINAS, Quatre lectures talmudiques, p.
86; Ver também na mesma obra: p. 90. Levinas introduz, dessa forma, componentes da tradição
bíblica ao modo de fazer filosofia e de filosofar, tipicamente gregos. A filosofia levinasiana retira da
sabedoria talmúdica, conforme exposto em Quatro leituras talmúdicas, um prolongamento filosófico
que se encontra "dissimulado sob os problemas concernentes aos 'atos a fazer' ou aos 'atos a não
fazer'." Ibid., 12. Levinas entende que o Talmud traz consigo problemas filosóficos desde há muito
esquecidos pelos próprios talmudistas. Busca o autor trazer à tona essa sabedoria não somente para
os talmudistas, mas, sobretudo, para a filosofia, indicando que há uma linguagem que alimenta toda
linguagem, uma abertura audaciosa no reino do ser que se oferta a partir da ideia do infinito. Tal
linguagem, em outros termos, refere-se à lei judaica, que "conhece, em todo o caso, o peso e o valor
da pessoa do outro." LEVINAS, Emmanuel. Du sacré au saint: cinq nouvelles lectures talmudiques.
Paris: Minuit, 1988. p. 179. Em situação está um ensinamento, importante para a continuação do
judaísmo, importante para o filosofar — para o pensamento — e que não pode se equiparar a uma
dialética soberana e a uma exegese que se mantém puramente convencional e atrelada à autoridade
da letra, do texto, do dito. Ver também sobre a filosofia de Levinas desde a temática religiosa em
LEVINAS, Emmanuel. Nouvelles lectures talmudiques. Paris: Minuit, 1996.
3

Segundo Ulpiano Vázquez Moro há dois setores temáticos distintos na produção bibliográfica de
Levinas, um primeiro, de cunho estritamente filosófico e; um segundo, envolvendo seus escritos
12

O caminho da crítica faz por apresentar a ontologia como um componente duvidoso,
perigoso e violento ao modo da subjetividade e da sua significação, uma vez que ela a
encerra na solidão, no ensimesmamento e na guerra. É preciso um passo além, mais
além do passo atrás e interrogar o que está acima de toda suspeita ao pensamento. Há
que se iniciar por uma interrogação elementar e não menos radical: a ontologia é
fundamental? Por certo que sim, dirá Levinas. Ela é fundamental e passagem
obrigatória. Porém, ela não detém a primazia da inteligibilidade, a qual não se mostra
apenas na rigorosa coincidência entre ser e pensar, no atrelamento do eu a si mesmo. O
humano mostra-se sob a intenção e os olhares do ser? O pensamento se oferece apenas
sob a insistência e o esforço de ser? A consciência está irremediavelmente atada à
totalidade? A intenção da envergadura crítica levinasiana consiste em apontar para uma
saída que se efetiva a partir da relação intersubjetiva; ao mesmo tempo busca mostrar
que a "relação" demanda para a constituição do sujeito um componente que lhe é
decisivo. E muito séria é a demanda de uma relação (!), pois que ela denota um novo
discurso metafísico,4 uma filosofia primeira que se diz ética e que configura a essência
da linguagem. Dentro do conjunto da obra de Levinas é conferida uma ênfase ao
problema das relações éticas e sobre qual é o significado radical da ética — que se
configura como o cerne de toda a sua filosofia, e se faz representar pelo jargão "a ética é
a filosofia primeira". A centralidade dessa temática anuncia-se desde o tema da
subjetividade. Dizer a ética em Levinas é dizer a subjetividade, sua defesa; é apontar
para a in-condição de possibilidade do que significa ser humano. O fulcro do
pensamento levinasiano diz sobre o "que somos nós?". As rugas dessa subjetividade são
______________________
sobre o judaísmo. VÁZQUEZ MORO, Ulpiano. El discurso sobre Dios en la obra de E. Levinas.
Madrid: UPCM, 1982. p. 7. Embora a maior parte dos comentadores tenha como objeto de análise
principal as obras filosóficas de Levinas, é notório o fato de que os textos sobre o judaísmo
configuram uma fonte indispensável para uma compreensão mais abrangente do motivo condutor
que atravessa a obra do autor, ou mesmo, apresentam alguns dos problemas-chave abordados nos
textos estritamente filosóficos, sob uma narrativa explicitamente religiosa.
4

Levinas é responsável por elaborar um discurso metafísico radical e que possui um sentido
completamente diferente do que fora até então vislumbrado pela tradição filosófica do Ocidente. Sob
a afirmação de que "a ética é a filosofia primeira", Levinas busca dar ênfase a uma metafísica que se
apresenta e se realiza desde um novo "ponto de inflexão" determinante para todo o pensar, a saber, a
prioridade do outro, de sua linguagem, altura e santidade na estruturação de toda afirmação possível
sobre seu sentido. Em outras palavras, trata-se da anterioridade da ética em relação à ontologia, em
que se vislumbra o mais além da essência ou a ideia do infinito em confronto com o ser ou a
totalidade. Esse discurso tem por base a subjetividade, descrita como responsabilidade. A relação do
mesmo e do outro é a metafísica.
13

expostas pelo autor em todo seu itinerário filosófico, tendo seu ponto de partida através
da fenomenologia.

1.1. A TAREFA DA FENOMENOLOGIA

A fenomenologia5 ocupa um lugar de amplo destaque na obra de Levinas e é,
de certa forma, na fenomenologia que ele situa a "verdadeira fonte" da sua filosofia.6 A
______________________
5

Conforme assevera Gadamer, a fenomenologia é uma das correntes fundamentais na filosofia do
século XX. Cf. GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em retrospectiva. Petrópolis: Vozes, 2009.
p. 112. Embora se possa posicionar Kant ou Hegel, ou mesmo Descartes como referências para a
fenomenologia, é em Husserl, aluno de Franz Brentano, que essa corrente encontrará seu ponto
áureo de desenvolvimento para o que se seguirá no decorrer do século XX. Para Husserl, fenômeno
não é algo se opõe à coisa em si, mas sim designa tudo o que aparece à consciência, tudo o que pode
se tornar objeto da intuição (preenchimento do que é visado). O procedimento essencial da
fenomenologia é a intuição, pois é ela que coloca a consciência em presença dos objetos. As
vivências (Erlebnis) podem, pois, se tornar objetos de estudo para a fenomenologia. De acordo com
Husserl, fenomenologia (ciência dos fenômenos) significa fenomenologia da consciência,
fenomenologia pura, que possibilita o acesso à consciência pura. Confira, para tanto, o Capítulo II da
Segunda Seção do seguinte livro: HUSSERL, Edmund. Ideias para uma fenomenologia pura e para
uma filosofia fenomenológica. Aparecida: Ideias & Letras, 2006. Segundo a descrição de Lyotard:
"O termo significa estudo dos fenômenos, isto é, daquilo que aparece à consciência, daquilo que é
dado. Trata-se de explorar este dado, a própria coisa que se percebe, em que se pensa, do que se fala
[...]." LYOTARD, Jean-François. A fenomenologia. Lisboa: 70, 1999. p. 10. É sabido que
diversificadas são as definições e os recortes da fenomenologia, que se constitui como uma corrente
abrangente, detentora de um estilo interrogativo, de inacabamento essencial. Paul Ricoeur afirma
que, em grande parte, a fenomenologia é a história das heresias husserlianas. O caráter de abertura e
não-ortodoxo da obra husserliana possibilitou variações interpretativas e a disseminação da
fenomenologia sob nuanças bastantes distintas. Cf. RICOEUR, Paul. Na escola da fenomenologia.
Petrópolis: Vozes, 2009. p. 8-9; 170-171. De toda forma, pode-se afirmar que a unidade da
fenomenoligia e o seu verdadeiro sentido está no próprio sujeito. MERLEAU-PONTY, Maurice.
Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 2. Trata-se de um estilo que
demanda necessariamente "uma nova maneira de se orientar, inteiramente diferente da orientação
natural na experiência e no pensar. Aprender a se mover livremente nela, sem nenhuma recaída nas
velhas maneiras de se orientar, aprender a ver, diferenciar descrever o que está diante dos olhos,
exige, ademais, estudos próprios e laboriosos." HUSSERL, Edmund. Ideias para uma
fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica. Aparecida: Ideias & Letras, 2006. p. 27.
[Doravante: Ideias].
6

LEVINAS, Emmanuel. Visage et violence prémière. Une interview. In: MÜNSTER, Arno (Dir.).
La différence comme non-indifférence: éthique et altérité chez Emmanuel Levinas. Paris: Kimé,
1995. p. 130. A obra de Emmanuel Levinas encontra marcas de estilo e de tonalidade que
atravessam uma profunda assimilação dos clássicos da literatura russa, da herança da tradição
talmúdica e, sobremaneira, da filosofia de Husserl e de Heidegger. É durante seu período de
formação em Estrasburgo, na década de 1920, que Levinas teve contato pela primeira vez com a
leitura daquele "filósofo difícil" através das Investigações lógicas, por indicação de Gabrielle
14

presença do método fenomenológico se faz notar tanto por seu estilo literário, marcado
por ambivalências, quanto por sua postura filosófica que consiste em enriquecer a cena,
tal qual um ator que busca realizar no palco o texto de forma a torná-lo visível em sua
plenitude fenomênica de sentido para o espectador. Fazer falar o que já se encontra
esquecido pela consciência ou mesmo não visado por ela, porque não se faz presença,
necessita de uma descrição dos princípios da intencionalidade.7 Seguindo os passos de
Husserl na interpretação de "horizontes insuspeitos", mas chamando a "dedução
fenomenológica" à desconstrução — explosão da estrutura formal noese-noema —,
Levinas ressalta que o que importa "é a ideia do transbordamento [débordement] do
pensamento objetivante por uma experiência esquecida, da qual ele vive."8 A
proposição ultrapassa Husserl e também o preserva. Dá-se destaque à ideia da
intencionalidade, em que a consciência está sempre transbordando (transcendência), o
que deixa indicado que a consciência é algo para fora e não em si — enclausuramento______________________
Peiffer, conforme ele relata em entrevista a Philippe Nemo no primeiro capítulo de Ética e infinito.
A aproximação com Heidegger se dá em Freiburg no final dos anos 20. A leitura de Ser e tempo
causou forte impressão em Levinas. A influência de Heidegger sobre o pensamento do jovem
Levinas se faz notar em seu trabalho sobre a "teoria da intuição" em Husserl, tema de sua tese
intitulada Teoria da intuição na fenomenologia de Husserl (1930), texto que se tornou referência
para a introdução da fenomenologia na França, juntamente com "Martin Heidegger e a ontologia"
(1932) — que comporá posteriormente a edição de Descobrindo a existência com Husserl e
Heidegger (1949) — assim como a tradução de as Meditações cartesianas (1931), de Husserl. Muito
embora o distanciamento assumido em relação ao pensamento heideggeriano, que se agrava ou se
torna decisivo por ocasião dos compromissos políticos assumidos por Heidegger a partir de 1933, a
ontologia fundamental e sua problemática, segundo Levinas, não podem ser ignoradas pela filosofia
do século XX. O traço fenomenológico herdado do encontro com Husserl e com Heidegger não
abandonará o estilo filosófico do autor. Cf. LEVINAS, Emmanuel. Éthique et infini. Paris: Fayard,
1993. p. 15-41. Cf. também POIRÉ, François. Emmanuel Levinas: ensaios e entrevistas. São Paulo:
Perspectiva, 2007. p. 65. Por fim, vale ressaltar que, apesar de Levinas se considerar um
fenomenólogo, a fenomenologia para ele "não constitui o acontecimento último do ser mesmo".
LEVINAS, Emmanuel. Totalité et infini: essai sur l'extériorité. La Haye: Martinus Nijhoff, 1974. p.
XVI. [Doravante: Totalité et infini]. Cf. KEARNEY, Richard. De la phénoménologie à l'éthique:
entretien avec Emmanuel Levinas. Esprit, Paris, n. 234, p. 121-140, 1997.
7

O conceito de intencionalidade desempenha uma função chave na fenomenologia husserliana. Ele é
uma reedição interpretativa que Franz Brentano resgata da obra de Tomás de Aquino (sentido de
intentio). O princípio da intencionalidade considera que a consciência está sempre dirigida para
alguma coisa, um objeto. A consciência é sempre "consciência de alguma coisa". Nas palavras de
Levinas: "toda consciência não é somente consciência, mas consciência de alguma coisa, tendo uma
ligação ao objeto." LEVINAS, Emmanuel. Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de
Husserl. Paris: Vrin, 1970. p. 66. O objeto só pode ser definido em relação à consciência, sendo sua
essência uma visada de significação. O objeto é sempre objeto-para-um-sujeito. A intencionalidade é
o traço fundamental da consciência. A peculiaridade da consciência é ser intencional. Assim, dirá
Levinas: "A intencionalidade faz a subjetividade mesma do sujeito. Sua substancialidade mesma
consiste em se transcender." Ibid., p. 70-71.
8

LEVINAS, Totalité et infini, p. XVII. Levinas afirma, no prefácio de Totalidade e infinito (1961),
que as noções deste seu texto "devem tudo ao método fenomenológico". Ibid., p. XVI.
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interioridade. Esse empreendimento diz respeito à própria tarefa da fenomenologia
husserliana, apesar de não buscar desvendar, tal qual Husserl o fizera, as articulações da
crítica do conhecimento universal das essências. As coisas mesmas denotam
significações distintas aqui. Desde seus primeiros escritos, Levinas discorre sobre um
caminho fenomenológico que faz frente ao problema do conhecimento — e,
posteriormente, a tonalidade do seu discurso acaba por ganhar contornos éticos. É o que
se pode observar já em seu trabalho de doutoramento intitulado Teoria da intuição na
fenomenologia de Husserl, texto de 1930. Sua postura revela, desde então, um ponto de
afastamento em relação a Husserl.9 O propósito, tipicamente husserliano, de uma
interrogação que incide sobre a análise das condições, dos limites e das possibilidades
do conhecimento das essências perde espaço para uma forma de investigação que
alcança novos significados, ao ponto em que a inteligibilidade não coincide com a
manifestação do ser ou não se reduz à proposição e à adequação — para se considerar
aqui, de forma mais decisiva, as obras de Levinas posteriores à publicação de O tempo e
o outro (1948), inclusive. O alvo e o traçado da linguagem e da letra são diversos na
escrita levinasiana. Não se trata de realizar, à sombra de Husserl, uma fenomenologia
das vivências lógicas ou mesmo de "compreender o sentido ideal das conexões
específicas em que a objetividade do conhecimento se documenta [conduzindo] à
clareza e distinção as formas e leis puras do conhecimento, por meio do retorno à
intuição adequadamente preenchente."10 É sabido que por meio da noção de
intencionalidade a trajetória de Levinas se desenrola. No entanto, se faz retocar um
______________________
9

"As categorias práticas ou estéticas são constitutivas do ser — afirmamos isso — na mesma
medida que as categorias puramente teóricas. Entretanto, falar aqui de equivalência, força um pouco
o pensamento de Husserl. Em sua filosofia (e é talvez por isso que teremos de nos separar), o
conhecimento, a representação não é um modo de vida do mesmo nível que os demais, nem um
modo secundário. A teoria, a representação desempenha um papel preponderante na vida; ela serve
de base para toda a vida consciente; ela é a forma da intencionalidade que assegura o fundamento de
todas as outras." LEVINAS, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, p. 86.

10

HUSSERL, Edmund. Investigações lógicas: investigações para a fenomenologia e a teoria do
conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 19. Todavia, o pensamento de Husserl apresenta
variadas envergaduras e, também, é possível lê-lo de uma forma menos epistêmica. Diz Levinas que
"Husserl aborda o problema da certeza e o fundamento do saber de uma maneira estranha a
Descartes. Trata-se, para ele, menos de assegurar a certeza das proposições do que de determinar o
sentido que podem ter a certeza e a verdade para cada domínio do ser. [...] O seu interesse consiste
na maneira mesma como os fenômenos são abordados, nas razões que incitam a abordá-los dessa
maneira." LEVINAS, Emmanuel. En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. Paris: Vrin,
1974. p. 8; 9. A questão do sentido será uma marca relevante nas filosofias desenvolvidas por
Heidegger e por Levinas.
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delineamento, a saber, a anterioridade do objeto em relação à intenção que o fixa através
do prazer do olhar, e que se assenta no tempo como totalidade e imanência. Com efeito,
a intencionalidade revela o sujeito levinasiano, posição que se apresenta em
simultaneidade com a transcendência. Conforme mostrar-se-á adiante, o eu ocupa-se
com algo absolutamente diferente — a própria heteronomia (transcendência) — e tal
proximidade (relação) o constitui. É necessário entender que, para Levinas, fazer
"fenomenologia é uma destruição da representação e do objeto teorético [...], é
denunciar como ingênua a visão direta do objeto."11 Nesses termos, ao denunciar e
desconstruir uma ingenuidade inscrita na fenomenologia, deixa-se indicado tanto aquilo
que a consciência não comporta — algo tão bem descrito em Totalidade e infinito
(1961) ou em De Deus que vem à ideia (1982) — quanto o novo modo de ser da
consciência — do de... ao para...., visada que não arroga ser teoria e nem se amarra ao
logos.
Conforme já se mencionou, o distanciamento de Levinas em relação ao
pensamento husserliano se faz marcado desde sua Teoria da intuição na fenomenologia
de Husserl. Nessa obra Levinas interpreta a fenomenologia husserliana a partir de uma
composição heideggeriana, em que a ontologia torna-se o fio condutor que anima e
costura as proposições sobre a consciência e o mundo.12 É necessário entender que, para
Husserl, em um mundo de relações nada está "fora" da consciência e da
intencionalidade. Não existe coisa alguma "fora" do domínio da subjetividade
transcendental. "Tudo o que é 'mundo', todo o ser espacial e temporal existe para mim
[...]. Nesse mundo encontram-se objetos como 'existentes para mim'",13 o que pressupõe
a existência anterior de um eu intencional. Os objetos estão previamente percebidos e a
intencionalidade é sempre transcendência, isto é, passagem e contato com o mundo.
Longe de ser somente uma propriedade da consciência, a intencionalidade é a condição
______________________
11

LEVINAS, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, p. 114. "O sujeito não é o olho
de uma câmara imóvel para quem todo o movimento é objeto. [...] O sujeito não se mantém na
imobilidade do absoluto onde se instala o sujeito idealista; ele se encontra arrastado em situações
que não se resolvem em representações que poderia se fazer dessas situações." Ibid., p. 158-159.
12

"Em 1930, Levinas volta-se para Heidegger contra Husserl. É quando se publica Sein und Zeit e o
ensinamento de Heidegger começa a irradiar-se." DERRIDA, Jacques. Violência e metafísica:
ensaio sobre o pensamento de Emmanuel Levinas. In: ___. A escritura e a diferença. São Paulo:
Perspectiva, 2009. p. 124. [Doravante: Violência e metafísica].
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HUSSERL, Edmund. Meditações cartesianas: introdução à fenomenologia. Porto: Rés, 2001. p.
33; 91.
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mesma do existir. Assim sendo, Husserl supera a filosofia cartesiana em que a
existência do objeto interessa aos fins da consciência, mas de maneira alguma à
pergunta sobre o seu ser. Em Descartes "um abismo separa a adequação da percepção
interna e a inadequação da percepção externa."14 O salto realizado por Husserl em
relação a Descartes consiste em não separar a consciência do objeto, de seu ser. Ou seja,
o modo de conhecer é a expressão do modo de ser. "É por isso que na filosofia, há, pela
primeira vez, a possibilidade de se passar da teoria do conhecimento — e através da
teoria do conhecimento — à teoria do ser."15 Mais do que um simples fato, a
consciência em Husserl compreende-se como um "argumento ontológico", pois faz
referência à modulação de sua existência. De tal sorte, dirá Levinas: "Existir não
significa, com efeito, para a consciência, ser percebido em uma série de fenômenos
subjetivos, mas ser continuamente presente a ela mesma — o que traduz o termo
consciência."16 O germe daquilo que será posteriormente destacado por Levinas como
totalidade ou presença obsedante do ser (mal de ser) fica aí indicado. Não obstante, a
essa altura Heidegger ainda não se configura como uma questão e, sim, é uma novidade
pulsante em direção a uma filosofia do concreto e do vivido — o que será, de modo
geral, o cerne das aspirações de um contexto que envolve a história recente da filosofia
francesa.17
A partir das análises realizadas por Husserl estabelece-se um nexo entre a
consciência e o mundo, firmado pela intencionalidade. A intencionalidade passa a
definir a própria subjetividade do sujeito, que não é mais visto como um ser monádico à
maneira de Descartes ou Leibniz, autores nos quais o eu funda a si mesmo e o mundo e,
______________________
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LEVINAS, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, p. 59.
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LEVINAS, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, p. 59.
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LEVINAS, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, p. 60.
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Cf. WHAL, Jean. Vers le concret: études d'histoire de la philosophie contemporaine. Paris: Vrin,
2004. Nessa obra de 1932, cuja influência irá marcar o cenário filosófico francês, Jean Whal persiste
em apontar os direitos do que ele irá denominar de uma filosofia do concreto em contestação ao que
ele entende ser um excesso de abstração e de totalização, formas oriundas do pensamento hegeliano.
Não somente Heidegger e sua ontologia fundamental serão alvos da crítica levinasiana, mas de igual
modo Hegel, embora de forma menos premente. Em Totalidade e infinito (1961), a referência a
Hegel se torna mais evidente, embora Husserl e Heidegger permaneçam sendo as grandes referências
da desconstrução filosófica realizada por Levinas em seu texto. A oposição ao conceito de
totalidade, inspiração creditada por Levinas a Rosenzweig na introdução de Totalidade e infinito, é
em boa parte um confronto declarado a Hegel. De toda forma, não caberá neste trabalho o
desenvolvimento desse recorte.
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por sua vez, é marcado por uma relação de dualidade com a consciência — o que faz
afirmar um dualismo entre sujeito e objeto, isto é, os objetos existem de modo
independente da consciência. O ser é uma mônada aberta em Husserl. Nesses termos, a
intencionalidade define-se como "um ato de transcendência verdadeira e o protótipo
mesmo de toda transcendência."18 Vale ressaltar que a transcendência é o mote que
conduz a fenomenologia em Husserl. Entenda-se por transcendência um conceito que
está circunscrito sob a exigência de uma meditação fenomenológica fundamental. Não
se trata de uma proposição abstrata e nem mesmo de algo que se separa da percepção.
Em Husserl, a questão da transcendência faz menção às atividades da consciência. Por
transcendência compreende-se o fato de que o objeto do conhecimento não se encontra,
ele mesmo, presente no ato de conhecimento. Desse modo, a consciência é consciência
de algo que não é ela mesma. Há, pois, uma transcendência do objeto que está implicada
na intencionalidade. Com isso, é necessário se considerar um "resíduo", uma
"restância", algo a mais na realidade objetiva do mundo e da subjetividade. Esse é o
chamado "enigma da transcendência", que considera a relação entre imanência e
transcendência. Nas suas Investigações lógicas (1900 e 1901) Husserl já aborda a
relação existente entre a subjetividade do conhecimento e a objetividade do conteúdo do
conhecimento, início e fim do problema para uma crítica do conhecimento. De toda
forma, embora Husserl reconheça na consciência um simples fato, a essência do ser se
revela à consciência. E nesse ínterim, a fenomenologia é a busca do sentido dos
fenômenos. Levinas apreende a lição deixada por Husserl: para se compreender o ser
humano é preciso compreender a estrutura geral do ser humano, a estrutura constitutiva
do sujeito (transcendência). O tema é caro a Levinas. Afinal, a questão da
transcendência alcança na trajetória de sua obra uma importância central para a
compreensão da subjetividade, o que pode ser elencado claramente apenas em suas
obras da maturidade, com destaque para Totalidade e infinito (1961) e Outramente que
ser ou mais além da essência (1974). Só se pode entender a medida exata daquilo que se
pronuncia "subjetividade" quando se considera a "transcendência".19 De tal modo, uma
______________________
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LEVINAS, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, p. 69.

A questão que envolve a imbricação entre subjetividade e transcendência é apresentada por
Levinas, sobremaneira, em seu livro Outramente que ser ou mais além da essência, de 1974. Em seu
"Argumento" inicial ao texto, em que os eixos de desenvolvimento da obra são apresentados, essa
ideia fica já delineada. Cf. LEVINAS, Emmanuel. Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. La
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imbricação entre subjetividade e transcendência é firmada, e a gênese desse pensamento
encontra-se em Husserl. Contudo, para Levinas, há um intricado nó na dinâmica
intencional, que consiste na preservação da representação como base comum e
necessária para todos os atos da consciência, o que confere primazia ao mundo da
teoria. O assim chamado intelectualismo de Husserl,20 isto é, o tratamento
desinteressado diante dos objetos, a atitude de contemplação que considera as coisas
"simplesmente coisas", será alvo da crítica levinasiana. Preserva-se a noção de
transcendência implicada na noção de intencionalidade, tal qual a permanência de um
eu como elemento irredutível na consciência. "O eu é inevitável na descrição da
consciência."21 O eu ocupa um papel decisivo na trama apresentada por Levinas dentro
do conjunto de sua obra, embora ganhe uma significação in-própria, como se verá mais
adiante. "A vida psíquica não é uma corrente anônima no tempo. O vivido aparece
sempre a um eu."22 Em outros termos, a subjetividade habita o fundo do ser e pressupõe
a intencionalidade, mas não como um conteúdo da consciência. "A consciência é o
próprio modo da existência do sentido."23 E a atividade fundamental do sujeito é uma
intencionalidade, ou seja, um pensamento que apresenta um sentido. Não é do objeto
que se parte para realizar a ideia de transcendência em Husserl, mas da noção de
sentido. No parágrafo 55 de Ideias (1913), Husserl afirma que todas as realidades são
por "doação de sentido" (Sinngebung).24 Por sua vez, o "ver" constitui a fonte última de
legitimidade do sentido (Ideias, parágrafo 19) — modo supremo de ser na totalidade.25
Logo, inevitavelmente, a fenomenologia husserliana, inseparável do jogo noéticonoemático, cerra suas portas à exterioridade. Importa frisar que Levinas permanece
______________________
Haye: Martinus Nijhoff, 1974. [Doravante: Autrement qu'être...]. Em Totalidade e infinito o tema
também se apresenta já em seu "Prefácio", quando Levinas diz que seu livro visa a apresentar a
defesa da ideia da subjetividade fundada na ideia do infinito.
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LEVINAS, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, p. 184.
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LEVINAS, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, p. 40.
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LEVINAS, Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, p. 83.
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LEVINAS, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, p. 49.
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HUSSERL, Ideias, p. 128; 129: "Todas as unidades reais são 'unidades de sentido'." Há um
contra-senso, afirma Husserl "quando se filosofa e, na busca de uma explicação última sobre o
sentido do mundo, não se nota que o mundo mesmo possui todo o seu ser como certo "sentido", o
qual pressupõe a consciência absoluta, o campo da doação de sentido".
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HUSSERL, Ideias, p. 62: "O 'ver' imediato, não meramente o ver sensível, empírico, mas o ver em
geral, como consciência doadora originária, não importa qual seja a sua espécie, é a fonte última
de legitimidade de todas as afirmações racionais."
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"muito atento a tudo aquilo que, nas análises de Husserl, tempera ou complica a
primordialidade da consciência teórica."26
Para alcançar os propósitos de seu recorte fenomenológico, a intencionalidade
em Levinas caminhará para a descrição de uma transcendência única em seu gênero,
isto é, uma intencionalidade sem visão.27 A transcendência em Husserl ainda é uma
transcendência na imanência, ambiência própria da intencionalidade em que tudo o que
é o é para a consciência. Em as Meditações, Husserl declara, no parágrafo 20, que a
"consciência é num sentido muito largo, 'significação' da coisa que visa, mas esta
'significação' ultrapassa a todo o instante, aquilo que, no próprio instante, é dado como
'explicitamente 'visado'."28 Todavia, essa "ultrapassagem", esse "mais" para além do
percebido, apontado por Husserl, é tão-somente uma escala em perspectivas daquilo que
se estabelece como sendo alteridade e, não, efetivamente, a alteridade mesma.29 O
intuito de Levinas é o de apresentar a transcendência não como "registro" ou "invenção
psicológica" da relação eu-outro. Muito menos, quer pensar uma transcendência desde
uma significação ontológica e intencional. Eis a questão. Levinas abandona o modelo de
uma subjetividade transcendental — intersubjetividade monadológica — em que o
outro é alter ego, constituído pelo ego — outro eu-sujeito. O "ver", atributo crucial da
subjetividade em Husserl — e, de modo similar, do modus operandi da totalidade, que
se efetiva através das implicações da ação do logos na tradição ocidental desde Platão
— não constitui a fonte última de legitimidade do sentido. A visão não é uma
transcendência, dirá Levinas na terceira seção de Totalidade e infinito. E o sentido não
está na dependência exclusiva de uma doação intencional. A ideia da intencionalidade
não consegue abranger a noção de rosto (visage),30 fato esse que configura uma de suas
deficiências. Muito menos, pode a intencionalidade, à maneira de Husserl, perceber que
a subjetividade encontra-se em uma condição ontológica constitutiva, temporal e
______________________
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DERRIDA, Violência e metafísica, p. 122.
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Cf. em Totalidade e infinito as seções I e III, respectivamente sob os títulos "O mesmo e o outro" e
"O rosto e a exterioridade".
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HUSSERL, Meditações cartesianas, p. 65.
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PEREIRA, Miguel Baptista. Fenomenologia e transcendência: a propósito de Emmanuel Levinas
(1906-1995). Revista filosófica de Coimbra. v. 6, n. 11, p. 6, 1997.
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O rosto (visage) terá papel decisivo na constituição da subjetividade pensada em termos de
hospitalidade, isto é, na demarcação de sua estrutura mesma. O tema será explorado adiante no
capítulo 2. O rosto apresentar-se-á como princípio de individuação do eu, ser-para-o-outro.
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histórica, que a preserva afogada e atada ao ser e que é necessário, portanto, transpô-la,
ultrapassá-la por meio de um movimento de evasão, a fim de se preservar a
transcendência e a urgência do componente moral que ela invoca através de sua altura e
brilho. O ponto de partida para se compreender a empreitada estabelecida por Levinas
sobre o percurso da subjetividade necessita de uma percepção da posição que o sujeito
ocupa em meio ao mundo e da atestação da existência de uma agrura obsedante, que
implica essa mesma posição e dispõe o eu à ruptura. O referido percurso, que atravessa
a explosão da estrutura noética-noemática (face-a-face) e a íntima imbricação entre
subjetividade e alteridade (outro-no-mesmo) começa a ser delineado a partir de um texto
escrito em 1935, Da evasão. Em outros termos, a transcendência que escapa à visão —
à totalidade e ao ser — nasce através de um movimento de evasão do ser e de si. O
significado da subjetividade passa aí a se mostrar não mais como um genuíno esforço
tautológico de si a si. À margem, as dobras da realidade, constitutivas de seus próprios
traços, garantem a preservação da sua significação em aberto.

1.2. O SENTIDO E A EVASÃO

No início dos anos 1930, quando a vontade de poder foi sequestrada e
glorificada, à sua maneira, por um ideal de universalização permeado pela guerra e pela
conquista, e a iminência histórica da violência tornou-se patente, Levinas escreveu um
texto intitulado Algumas reflexões sobre a filosofia do hitlerismo (1934). Publicado
originalmente na revista Esprit,31 este escrito apontava para os perigos do despertar de
um sentimento elementar (Elemental), tarefa inerente à totalidade, em que uma
nostalgia secreta subtraía a humanidade do homem, seu pensar, através da assimilação
dos espíritos por uma suspeitosa comunhão mística, sem rostos, impessoal, ontológica,
obliterando o sentido do humano.32 Os perigos de uma filosofia penetrada por uma
______________________
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Publicado em novembro de 1934 na revista Esprit, o texto apareceu mais uma vez em Cahiers de
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Em um texto intitulado "O eu a totalidade", Levinas afirma o seguinte: "Um ser particular só pode
ser tomado por uma totalidade se carece de pensamento. Não que, absolutamente, ele se engane ou
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racionalidade, que se revestiu das potências da noite — modelando uma hostilidade
universal orientada pelo racismo — pôs em suspenso os princípios basilares de toda
uma civilização, da liberdade do destino humano e de sua irreparável condição. Ao
mesmo tempo, ofertou, ou melhor, cunhou um ideal de homem "como uma promessa de
sinceridade e autenticidade."33 Nessas suas reflexões, Levinas atenta para o fato de que
a totalidade, que paira por sobre a ordem da sociedade ocidental, ao se tornar a fonte
última de todo sentido possível, coloca o existente humano sob o risco de dissolução, ao
capturar sua liberdade e aprisionar sua corporeidade em um encadeamento inescapável.
Objeto da crítica levinasiana, a absorção do sujeito na inteligibilidade anônima da razão
e do ser (totalidade) instaura uma condição dramática de inamovibilidade para os seres
humanos, aderência da qual não é possível escapar, tal qual a aderência do eu ao corpo
— aderência profundamente exaltada pela disseminação de um ideal político que
restringiu o "poder-ser" da subjetividade desde sua materialidade mesma. Nota-se um
elemento noturno dentro desse horizonte simbólico do pensamento: a noite em pleno
dia, que suspende a paz, a justiça e tudo domina pela espada. Mais do que suspender o
dia e suas categorias, a noite o invade e torna-se endêmica. "Há infiltração da noite no
dia. [...] O elemental, o incontrolável, está para além da guerra ainda visível: a epidemia
______________________
pense mal ou loucamente — ele não pensa. Constatamos, certamente, a liberdade ou a violência dos
indivíduos. A nós, seres pensantes, que conhecemos a totalidade, que situamos em relação a ela todo
ser particular e que procuramos um sentido para a espontaneidade da violência, esta liberdade parece
atestar indivíduos que confundem sua particularidade com a totalidade. [...] O vivente na totalidade
existe como totalidade, como se ele ocupasse o centro do ser e dele fosse a fonte, como se tirasse
tudo do aqui e do agora, onde, contudo, ele está posto ou criado. [...] O puro vivente ignora, deste
modo, o mundo exterior. Não o faz, de modo algum, por uma ignorância que cerca o conhecido, mas
por uma ignorância absoluta, por ausência de pensamento. [...] A identidade do vivente, através de
sua história, não tem nada de misterioso: o vivente é essencialmente o Mesmo, o Mesmo
determinando todo Outro, sem que o Outro determine jamais o Mesmo." LEVINAS, Emmanuel.
Entre nous: essais sur le penser-à-l'autre. Paris: Grasset & Fasquelle, 1998. p. 23-24. O perigo ao
qual atenta Levinas, oriundo do ressurgir de um sentimento elementar (originário), refere-se à
assimilação do outro pelo mesmo, obra da totalidade, da identidade, da razão, do ser. Trata-se da
tarefa mesma da imanência, da finitude, da ontologia na qual toda multiplicidade ou exterioridade, à
qual a transcendência faz referência, se dissolve e desaparece. "O elemento nos separa do infinito."
LEVINAS, Totalité et infini, p. 105. A totalidade é a realização da unidade do mesmo (mesmidade),
convergência de significação de toda realidade ôntica em um todo que é, o ser. A obra de Levinas é
um confronto constante à toda redução que implica a dinâmica da totalidade sobre a realidade, em
que o infinito (transcendência) se condensa e é suprimido em um conceito ou em um ato de poder,
de força, de violência. Na totalidade não há pensamento, pois tudo é o mesmo. Tal condição pode
assumir proporções devastadoras ao se tornar a última fonte de sentido a guiar o indivíduo e a
sociedade. O evento Auschwitz, símbolo do holocausto (Shoah), traz à memória aquilo que o mal
perpetrado pela totalidade é capaz de realizar.
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está por toda parte, suas fronteiras não são circunscritas."34 O elemento notívago, em
que se sustenta a totalidade, impede todas as saídas para o sujeito e, ao mesmo tempo, a
contraponto, promove a interioridade, a entrada em si mesmo enquanto forma de refúgio
ou despertar da solidão. "É preciso recolher-se à casa. [...] Não há outra salvação senão
na volta para casa. É preciso ter uma interioridade na qual se possa refugiar-se, na qual
se possa não mais participar do mundo."35 Encontra-se, no ser, uma espécie de pulsão
ou desejo que engendra o refúgio e o torna possível, apesar do terror que o acompanha.
Em seu texto de 1934, Levinas esboça o reconhecimento de um movimento de
desprendimento em relação a um destino irreversível, necessidade de separação de um
enraizamento histórico, em que o eu encontra-se sob o drama de estar atado a si mesmo
— fixado ao presente pelo emaranhado da condenação à herança do passado, sem
recomeço e sem porvir: impossibilidade da redenção ou da recuperação da juventude às
almas, problema do tempo que será adiante mencionado. O ponto de impacto desse
escrito está em apontar para uma convergência — subterrânea e não nomeada, afirma
Abensour — entre a filosofia do hitlerismo e a ontologia heideggeriana,36 o que se torna
explícito somente na indicação assinalada no Post-scriptum do texto de 1934, publicada
em 1990. Heidegger, no parágrafo 9 de Ser e tempo, afirma o seguinte: "O ente, em cujo
ser está em jogo esse ser ele mesmo, se comporta em relação ao seu ser como em
relação a sua possibilidade mais-própria."37 Para Levinas, esta frase traduz a
preocupação com o ser, que se afirma enquanto apropriação de si a si, ser próprio. Esta
condição da ontologia, por sua vez, associa-se à ideia do mal elemental, ao qual a "boa
lógica pode conduzir e contra o qual a filosofia ocidental não teria se assegurado
suficientemente",38 na medida em que revela uma interface que diz respeito a
aproximação entre a estrutura do ser puro e a situação do acorrentamento do eu a si
mesmo, ou da aderência do eu ao corpo. Trata-se de uma aderência irrefletida e
irremissível, sem distanciamento possível em relação ao próprio corpo e sua posição no
______________________
34

LEVINAS, Du sacré au saint, p. 168-169.
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HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. São Paulo: Unicamp; Petrópolis: Vozes, 2012. p. 141. "Das
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ser — acorrentamento que sustenta os ideais racistas de perseguição ou de exaltação de
determinada identidade, o que denota a brutalidade própria do ser: sem escapatória. Há
um excesso de ser, dirá Levinas em Da evasão. E isso é o mal. "Aprisionado ao seu
corpo, o homem se vê recusar o poder de escapar a si mesmo. A verdade não é para ele
a contemplação de um espetáculo estranho — esta consiste em um drama no qual o
próprio homem é o ator."39 Até aqui, o eu está em cena, mas é coadjuvante; protagoniza
o ser e a verdade que dele emana. Em destaque, encontra-se um aprisionamento do eu
no tempo — tema que se mostra como um esboço em 1934, e que começa a se esmiuçar
a partir de Da evasão, encontrando um desfecho inicial em O tempo e o outro (1947).
Assim sendo, não há como percorrer o pensamento de Levinas sem evitar sua
persistência em confrontar o primado da ontologia, determinação esta que reduz e
reconduz o Outro ao Mesmo e, pois, encerra a exterioridade da transcendência na
identificação do Mesmo. Se a fenomenologia de Husserl surge como o ponto crítico de
partida para o pensamento de Levinas, Heidegger será o passo adiante e o trecho de
combate mais aferrado e amargurado de sua travessia filosófica, por condensar a
ontologia fundamental os elementos que compõe a tarefa primordial do ser, todos eles
inscritos na luz da totalidade, em sua clareira ou no pensamento originário, condição
sem a qual não se faz filosofia ou se diz a subjetividade.
Levinas é assaz conhecido por seu pertinaz embate ao primado da ontologia e
por sustentar a ideia de que a fonte do discurso advém do outro (alteridade) e não do ser
(identidade) como lugar de significação e sentido.40 Por sua vez, o projeto
heideggeriano traz à memória e orienta-se a partir de um esquecimento que foi um dia
questão e acabou por delinear todo questionar filosófico, pois resgata a diferença
ontológica que denota um acordo, um co-pertencimento permanente entre o ser (Sein) e
o ente (Seiende), anunciando um princípio de identidade que consiste em uma
restituição de cada coisa a si mesmo e se traduz por "ser é o mesmo". Tal projeto, que
tem seu início com a publicação de Ser e tempo, configura-se em toda sua obra como
______________________
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Vale ressaltar que a crítica a Heidegger é tomada por Levinas através, sobretudo, de uma leitura de
Ser e tempo. Levinas ignora, ou faz ignorar, uma confrontação com o Heidegger após a virada. O
"segundo Heidegger" parece apresentar muitos elementos em comum com Levinas. Entre eles: a
crítica à representação, o caráter ambíguo da verdade (resistência à visada), o lugar da linguagem
como fonte de sentido e a liberdade investida são alguns dos elementos que colocam o pensamento
dos dois autores em sintonia, em certa medida.
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uma "pergunta pelo ser" (Seinsfrage) ou mesmo uma "interrogação pelo sentido"
(Sinnfrange) — o que se estrutura, em um primeiro momento, a partir da analítica
existencial do Dasein (ser-aí) — e, conforme anuncia Heidegger no parágrafo 6 de Ser e
tempo, faz referência a uma destruição (Destruktion) da história da ontologia (crítica à
ontoteologia), isto é, elucidação de uma ontologia fundamental enquanto investigação
sobre o ser a partir do Dasein, situado em um horizonte de pré-compreensão,
determinado em si pela historicidade.41 A segundo plano, o projeto heideggeriano segue
um deslocamento do conceito clássico de verdade, que no parágrafo 44 de Ser e tempo
prevê uma inversão de rumo importante: a questão da verdade não mais se mostra refém
da correção do olhar estabelecida pelo platonismo, concordância de uma enunciação
com uma coisa — nem mesmo se atém à consciência ou a um sujeito pensante.42 O
enunciado está na verdade, e não o contrário. É preciso dar um "passo atrás" e, para
tanto, Heidegger busca romper com as vivências da representação, sair do já pensado e
refletir sobre a diferença e seu esquecimento. O ser se mostra em uma compreensão
(Verstehen) — aspecto crucial do pensamento heideggeriano —, em um horizonte de
sentido, sem que possa ser encontrado ou percorrido tal qual um ente subsistente ou
visado como um objeto; o ser não deve ser esclarecido pelo ente, mas compete ao ente o
privilégio da pergunta sobre o ser. Somente se pensa o ser através do princípio de
identidade. O sentido de alétheia é retomado para indicar que a correlação existente
entre verdade e ser, tradicionalmente definida a partir da proposição e da concordância,
carece de uma investigação mais originária em que a verdade esteja associada às
condições de possibilidade do Dasein, desde sua abertura e fechamento. A verdade,
Unverborgenheit, des-velamento, deslocada da proposição, passa a residir no Dasein,
sem se fixar como objeto para o conhecimento. E o Dasein residiria, então,
essencialmente, na verdade — e na não-verdade (errância). O homem está abandonado à
verdade, assim como à errância, as quais se co-pertencem. Ao final de seu texto Sobre a

______________________
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essência da verdade (1930),43 Heidegger evidencia o que já estava anunciado em Ser e
tempo, de que somente a partir do Dasein, em sua posição historial, é possível uma
proximidade com a verdade do ser. Em última instância, o que vem a perseguir
Heidegger ao se colocar a pergunta sobre a essência da verdade é uma consideração
ontológica do modo-de-ser do próprio do homem. A ênfase aí consiste em apontar para
a condição de que o Dasein está ligado faticamente à verdade — uma vez que este ente
possui um privilégio ôntico e ontológico de estar associado ao ser através de sua
compreensão própria e de seu ter-que-ser (Zu-sein-haben) si-mesmo. Para Levinas, o
projeto heideggeriano — ao invés de escavar o sentido do humano obliterado pela
metafísica em função do encobrimento do ser e da diferença ontológica — imprime a
continuação "de um destino que reina na essência"44 ao longo da tradição ocidental e
que é descrito negativamente por ele como um sufocamento ontológico, aderência
inevitável ao ser e à sua presença obsedante, o que se faz notar nas análises de Algumas
reflexões sobre a filosofia do hitlerismo e será retomado em Da evasão e em Da
existência ao existente. Observa-se um excesso de ser, um mal que se desdobra como
demarcação do outro pelo mesmo, preeminência da identidade.
A primazia do mesmo ou da identidade é comentada em Totalidade e infinito
(1961) como o ensinamento que Sócrates nos legou: "Nada receber de Outrem a não ser
o que está em mim, como se, desde toda a eternidade, eu já possuísse o que me vem de
fora."45 Em Levinas, o caminho da crítica dirigida ao sufocamento ontológico
(totalidade), isto é, a contestação da determinação do outro pelo mesmo, que decorre do
fato de há o ser e de que todas as coisas são e se preservam sendo, inicia-se em seu
______________________
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texto intitulado Da evasão, de 1935. Ao mesmo tempo, os indícios e algumas poucas
noções-chave de um trajeto filosófico, que alcançará sua maturidade através da análise
da estrutura da subjetividade proposta em Outramente que ser ou mais além da essência
(1974), significação que implica o rompimento e o trespassar do encurralamento junto
aos domínios do ser, já se fazem presentes em Da evasão de modo distinto, mas ainda
incipiente. Levinas prenuncia a preocupação indispensável que acompanhará todo o
percurso de sua obra, a saber, a necessidade de ruptura com a ordem do ser. Em uma
menção tácita e ao mesmo tempo explícita a Heidegger — referência que se faz
marcante em toda a obra filosófica própria do autor — a ótica em questão interpela a
relação do homem com o ser (Das Sein) e a coloca sob juízo. O eu está aprisionado ao
ser e à necessidade de ter-que-ser? Haveria como se esquivar à "gesta de ser", à
determinação espessa produzida pelo real na qual encontra-se o eu aí lançado? Certo,
trata-se de uma impossibilidade ontológica inequívoca. Mas, ainda assim, haveria algum
equívoco que comprometesse a ordem do ser? Poder-se-ia esperar algo porvir (que não
a morte)? Levinas aponta, mesmo que tateando, para a possibilidade de uma nova
perspectiva, mais além, primeiro passo atrás do passo atrás, que cravará no seio do ser o
lugar de passagem que desvencilha aquilo que se mostra ao existente, ao eu, desde seu
fundamento, como ter-que-ser-si-mesmo.
O ser (tò ón) que na tradição filosófica do Ocidente foi definido como essência
ou substância, substrato, princípio ontológico, lógico e epistemológico de todos os
seres, torna-se inteligível através da categoria de suficiência, ou mesmo, de satisfação.
Nada falta. Procede-se, por conseguinte, a afirmação da identidade que atravessa sua
inteligibilidade: o ser é o mesmo. O que se desdobra desde esse princípio torna a
existência um absoluto, em que a consciência de si vem a ser, sincronicamente,
consciência de tudo. A pressuposta suficiência, jamais superada, uniformiza e imobiliza
as frequências do coração da filosofia a um só ritmo temporal e impõe-se como
preocupação em ser, problema do ser enquanto ser. De modo programático, Levinas
persegue a tarefa de renovar este austero problema sob "o risco de inverter certas noções
que ao senso comum e à sabedoria das nações parecem as mais evidentes."46 Teria o
fundamento do ser puro a universalidade outorgada por Aristóteles? Encontra-se a
______________________
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questão de preocupação derradeira do humano no âmbito do ser? 47 O eu recolhe-se na
coincidência dos opostos? A filosofia jamais, verdadeiramente, se voltou contra o ser e
seus propósitos e acabou por confundir a sabedoria pungente, que emana da ontologia,
com aquilo que se efetiva como o mais próprio e substancial em seu discurso e seu
vigor juvenil, evitando arriscar-se no tracejo de uma significação para além do caráter
absoluto que a evidência do primado fundamental da ontologia comporta. O confronto
ao ontologismo, quando se deu, restringiu-se, tão-só, a uma linha de demarcação da
transcendência e ao estabelecimento de seu elo com o ser finito ou do desacordo entre
liberdade e ser, preservando a noção de suficiência do ser, o repousar do ser sobre si
mesmo, que implica a velha lógica da identidade absorvendo e neutralizando a
subjetividade e a alteridade em um ponto de fixação chamado totalidade. Em última
instância, seu esforço foi uma disputa em prol de "um ser melhor, para uma harmonia
entre nós e mundo ou para o aperfeiçoamento de nosso ser próprio."48 Dentro desse
cenário, a transcendência configura-se como aquilo que está às voltas com o horizonte
de compreensão (Verstehen), cerne de toda a filosofia heideggeriana.49 Ao mesmo
tempo, a questão da subjetividade torna-se um problema, afinal a insuficiência da
condição humana não se regula pela suficiência do ser. Como ficará aqui exposto, a
evasão é o indício desta insuficiência em que "o ser não aparece somente como
obstáculo que o pensamento livre teria que transpor, nem como a rigidez que,
convidando à rotina, exige um esforço de originalidade, mas como um aprisionamento
do qual se trata de sair."50 Levinas procura discorrer sobre a significação profunda do
"ser finito", não por meio da indicação da transcendência de seus limites, mas da
denúncia do seu caráter absoluto e definitivo, em que a necessidade, ao invés de denotar
gozo de si, ideal de perfeição e de comunhão com o ser, não mais anuncia o fim da
condição de privação. Esse acontecimento cumpri-se na existência humana, na
identidade do eu, uma vez que nela reside a possibilidade de fuga, de esvaecimento da
tautologia circunscrita no ser. É um equívoco afirmar que a insuficiência da condição

______________________
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humana se origina de uma limitação do ser ou de sua ausência. A falta de ser não marca
uma deficiência. Contrariamente, o problema reside em seu excesso, em sua plenitude.
O significado da noção de evasão é descrito por Levinas como uma
necessidade aguda que rompe com os modelos da satisfação. Trata-se de uma
empreitada para se livrar, escapar do sofrimento 51 que se impõe ao eu, o qual é inerente
à condição da identidade do ser, na medida em que conserva a imposição de que existir
é estar referido a si, atado a si-mesmo (rivé à soi-même), sem qualquer recuo possível,
sob a austeridade e a força do ser. "Esse fato é o próprio sofrimento, o 'sem saída' do
contato."52 O absurdo original do ser equivale a sustentar o peso do seu próprio ser.53
Assim, o limiar do trágico consiste na preservação da identidade, na sentença imposta
ao sujeito: ser si-mesmo, sujeito ao ser e submetido a sua irremissibilidade. A posição
______________________
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que o eu ocupa em meio a essa ambiência é um enclausuramento à presença do ser,
presença ao eu, de modo que a afirmativa "o ser é" confirma o que está no sujeito, seu
lugar, sua identidade. Diante de tal situação-limite, que expressa o significado do ser
puro e sua condição insuportável "não-há-mais-nada-a-fazer". O que liga o eu de modo
primordial ao ser impõe-se como uma situação de "fim do mundo" e, simultaneamente,
como urgência de saída.54 A busca por um refúgio já anunciada em Algumas reflexões
sobre a filosofia do hitlerismo torna-se o cerne da narrativa do autor em 1935. Em Da
evasão o sujeito é retratado, constitutivamente, por uma oposição a si mesmo, não à
maneira de um embate entre o eu e o não-eu, mas, sim, por uma imagem de rasgo
interior (déchirement), que paralisa a convicção de que se está atrelado ao ser "como a
juventude à flor".55 Contra a atestação ordenada de que existir é estar referido a si surge
uma acusação que firma uma necessidade de evasão enquanto acontecimento
indispensável para o sujeito. A evasão é uma decorrência presença do ser, do sofrimento
que dele se origina. Equivale a evasão a uma premência de excendência (excendance),
elemento constitutivo da subjetividade, "necessidade de sair de si-mesmo, isto é, de
quebrar o encadeamento mais radical, o mais irremissível, o fato de que o eu é simesmo."56 Uma recusa à constância irrompe por dentro do próprio ser, um esforço de
saída pulsa e torna-se aspiração que se direciona, ainda às cegas, ao atravessamento das
fronteiras do ser e à ruptura do encadeamento do eu a si, expulsão de si. Contudo, esse
impulso visceral de torção não garante o seu êxito. Não há saída no ser e a evasão não
pode se realizar ou mesmo encontrar repouso. O prazer tampouco poderia ser
considerado uma evasão, uma vez que a saída que ele proporciona conserva-se durante
o intervalo de um instante, indicando um momento extático. O prazer surge como uma
saída paliativa, uma forma de evasão enganosa, aventura que reassume uma posição
originária quando se cessa o êxtase.57 Portanto, a existência humana encontra-se
anunciada sob a condição de ser atada, acorrentada ao ser, incapaz de transpor as
delimitações da identidade do ser, sem escapatória.

______________________
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Dizer "não" à situação na qual o eu encontra-se atado/lançado, isto é, realizar
uma saída da experiência do ser puro revela-se uma impossibilidade. O que se segue é
que a incapacidade da evasão caracteriza a apropriação conceitual que Levinas faz do
termo Geworfenheit ("estar-lançado"), traduzido em "Martin Heidegger e a ontologia"
pela palavra derrelicção (déreliction).58 A interpretação de Levinas afirma a
impossibilidade da transcendência em meio ao mundo, o que contesta o pensamento
heideggeriano para o qual há uma transcendência implicada na abertura de uma
possibilidade que pertence ao Dasein (Ser e tempo, parágrafo 31) e que se cumpre na
facticidade imposta a ele como projeto (Entwurf). "O Dasein, enquanto é, já se entendeu
e continua se entendendo a partir de possibilidades. [...] O entender, como projetar, é o
modo-de-ser do Dasein em que este é suas possibilidades como possibilidades."59
Através do projetar-se — assumido sob a angústia do ser-para-a-morte — ressoam as
possibilidades pertencentes ao Dasein, o seu poder-ser mais próprio, o seu "ser entregue
à responsabilidade" de ser cada vez mais "minheidade" (Jemeinigkeit) — transcendência
que se reassenta em sua própria verdade. Na contramão da proposta heideggeriana, que
afirma uma transcendência na finitude, um lugar privilegiado para o ser humano
composto por uma abertura de possibilidades existenciárias em sua facticidade, Levinas
insiste no caráter negativo que emana dos limites do ser. Conforme Levinas, há uma
fatalidade inscrita no estar aí abandonado às possibilidades do ser, na condição de se
estar atado à própria existência, que se traduz por uma esquiva impossível das fronteiras
que o ser demarca, de tal modo que a inamovibilidade oriunda da presença do ser
interrompe a mobilidade dos entes. Afirma Rolland que "a reflexão de Levinas vai se
deter sobre a Geworfenheit de modo a descobrir e a descrever uma situação onde a
existência não encontra mais nela uma propensão indo além da situação imposta, [isto é]
uma situação na qual o ser jogado paralisa, de certo modo, toda a possibilidade de se
projetar."60 A ubiquidade do ser que confirma e confina o eu à corporeidade, fechandoo perenemente sobre si mesmo, impossibilita qualquer transcendência. Descreve-se uma
noção de trágico que ignora o drama da possibilidade da impossibilidade de toda outra
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possibilidade, isto é, da morte, e que repousa sobre a condição sem saída imposta pela
fatalidade do ser. Precedendo a angústia e o sofrimento nela implicado, existe uma
indeterminação essencial, elemental, pode-se dizer, um sentimento que se traduz por
náusea — afetividade que se indispõe à compreensão — e que impede o projetar-se.
Da evasão revela um conflito fundamental, descrito sob o signo da existência
de um mal-estar (malaise), um estado nauseabundo intransponível que faz morada na
intimidade do ser humano, do sujeito, o qual deixa assinalado que a insuficiência da
condição humana não está circunscrita aos limites da identidade do ser. Através do
fenômeno da náusea é possível se ter uma imagem da condição sofrível, sufocante e
dramática à qual o ser humano está submetido desde o excesso que decorre do ser.
Longe de ser uma alusão a um estado psicológico, a descrição da náusea representa um
horizonte de significação, em que se traz à cena seu valor ontológico, uma vez que ela é
o indicativo do trancamento, sob todos os sentidos, junto à presença do ser — aderência
que se realiza a partir de dentro e não de fora tal qual uma tomada de consciência ou por
afetação. Dito de outro modo, o fundo do ser é caracterizado pela náusea, por sua
presença indesvencilhável, que se mostra tal qual uma luminosidade ofuscante que
impede qualquer refúgio e, por consequência, revolta o sujeito. A náusea é uma
condição fundadora da existência e indica, por um lado, o sofrimento que se encontra
atrelado ao ser e, por outro, a necessidade da evasão. A descrição do fenômeno da
náusea é um forte golpe contra a ideia de uma consciência tranquila, sem exterioridade,
de um espírito aburguesado que encontra justificativas para o desespero trágico que a
ambiência do ser faz conservar. A náusea significa a evasão, indisposição que se
mantém viva e submersa, aquém da superfície de um pretenso manto branco, ou
púrpuro, da paz interior,61 indício de um caminho a ser percorrido, mais além da
quietude que o ser comporta. Há, portanto, uma inquietude em meio ao ser e Levinas irá
explorar esse pressuposto. Em um primeiro momento, isso se dará por meio da análise
do anonimato do ser, da experiência do há (il y a), conforme se apresenta nos textos Da
existência ao existente (1947) e em O tempo e o outro (1948). Posteriormente, nas obras
Totalidade e infinito (1961) e Outramente que ser ou mais além da essência (1974), o
desenvolvimento desse tema ganhará um recorte decisivamente ético, em especial com
______________________
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o desenvolvimento das noções de rosto e substituição, ápice da trajetória do problema
da subjetividade.
O que se faz revelar com a análise da náusea é propriamente a nudez do ser, os
meandros de sua intimidade aterradora — presença do eu a si mesmo. O declarado
posicionamento do ser atado a si mesmo redunda em uma dimensão de vergonha, ou
seja, a intimidade do ser provoca vergonha.62 Coligada à náusea, a vergonha reforça a
ideia de que há, no ser, uma incapacidade do eu em realizar rupturas, uma situação
pungente, ameaçadora e um recolhimento que se torna forçoso. A brutalidade da
presença indissociável do eu ao ser se evidencia em sua intimidade vergonhosa,
exposição que impede todo abrigo, nudez que confirma a posição do eu no mundo. A
vergonha surge a cada momento em que não é possível esquecer que não se pode evitar
a nudez. A vergonha é indicativo do ser mesmo do ser do sujeito, "de sua incapacidade
de romper com si-mesmo."63 Rechaçando a convicção heideggeriana de que o
estranhamento do homem em meio ao mundo é fruto do esquecimento do ser e da
verdade que ele manifesta, Levinas aponta para o fato de que provém da própria
presença obsedante do ser tal estranhamento. O intento das análises sobre a náusea e a
vergonha, indicativos da evasão, volta-se para essa finalidade, ao pontuar que o ser não
se deixa esquecer, quanto menos é possível minimizar seus efeitos por um poder-ser.
Em resumo, a posição do sujeito revela um ser atado a si mesmo, sob estranheza. O
estranhamento faz referência ao anonimato do ser, à sua impessoalidade, o que é
comentado por Levinas em Da existência ao existente, através da noção de há (il y a),
termo correlato ao es gibt heideggeriano, mas que não possui a mesma significação de
abundância e generosidade que este último. Ao contrário, o há é sinônimo do impessoal,
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como "chove" (il pleut) ou "anoitece" (il fait nuit).64 Na linguagem bíblica, o há
representa o silêncio e a escuridão noturna que antecedem a palavra e a luz. A
subjetividade permanece inquieta, almejando se desatar desses contornos do ser, horror
das trevas, da noite que nada pronuncia e é percebida pela criança como algo sem saída.
Não se diz aí de uma angústia (do nada), mas de um temor pelo mal. A experiência do
há carrega consigo um sofrimento, um medo de ser, que se traduz como
"impossibilidade de escapar à fatalidade do ser, à sua influência sufocante e absurda
quando não é justificada por uma Palavra que o oriente."65 No ser não há respostas e,
portanto, não há oferta de sentido.
Com efeito, o que adverte Levinas desde Da evasão — e que também havia
sido, à sua maneira, sugerido em Algumas reflexões sobre a filosofia do hitlerismo — é
que uma exigência aguda se apresenta perante ao eu como necessidade de saída do ser.
Essa intuição fenomenológica será o fio condutor a ser desenvolvido nas obras
posteriores de Levinas.66 Como se dá a saída ou o que isso significa ainda não encontra
respostas em 1935. Evocação enigmática, Da evasão apenas esboça os primeiros passos
de uma argumentação que se consolidará plenamente em 1974, através da descrição de
uma subjetividade entendida como substituição e sensibilidade. A referida obra deixa
assegurada, forçosamente, a condução de uma reflexão que implica em situar a
subjetividade, a identidade do eu e a transcendência sob um discurso que não se reduz
ao ser. O que se desenvolve a seguir mostra a necessidade de condução de uma reflexão
sobre um instante que escapa à mordedura do tempo, à sua sincronia. Certo, não será em
direção a uma ideia de eternidade que a evasão irá se cumprir. "A eternidade não é
senão a acentuação ou a radicalização da fatalidade do ser atado a ele mesmo."67 Para
tanto, será necessário apresentar uma noção de tempo que não se prende ao sincronismo
afixado pela ontologia, de modo que não permaneçam a subjetividade e aquilo que a
afirma (alteridade) aprisionados a um destino temporal, a uma ordem ontológica. O
passo primeiro para a consolidação dessa trajetória consiste em marcar a posição do
sujeito ou seu recuo.
______________________
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1.3. O NASCIMENTO DO SUJEITO

Em 1947, vem a público um importante texto de Levinas intitulado Da
existência ao existente, a partir do qual começa a ser traçado, de modo preparatório,
conforme o próprio autor menciona no "Preâmbulo" da obra, "um certo número de
temas de pesquisas mais vastas consagradas ao problema do Bem, ao Tempo e à
Relação com Outrem como movimento em direção ao Bem."68 O projeto em questão,
ensaiado na década anterior, tem por alvo "uma saída do ser e das categorias que o
descrevem, uma ex-cendência [ex-cendance]."69 Tal iniciativa tem como marca um
conjunto de pesquisas que o autor desenvolve durante o período em que esteve cativo na
guerra (Stalag) e que se consolida em um segundo texto, intitulado O tempo e o outro
(1948). Os referidos textos firmam a démarche, a atitude que será adotada por Levinas
ao longo de toda sua obra filosófica e que incide diretamente sobre o problema mesmo
da subjetividade e de seu estatuto, isto é, a trama de torção do ser. O recorte de situações
fenomenológicas se faz componente preponderante na narrativa que conduz esses dois
textos, em que se mantém a ideia de uma existência que carrega um peso, o contrato
irrescindível entre o ente e o ser.
A tese principal que atravessa Da existência ao existente "busca aproximar a
ideia do ser em geral, em sua impessoalidade, para analisar em seguida a noção do
presente e da posição onde, no ser impessoal, surge — como pelo efeito de uma
hipóstase — um ser, um sujeito, um existente."70 O trabalho de Levinas articula-se
como uma crítica à filosofia de Heidegger ao denunciar a falsa noção de abundância e
generosidade presente no âmbito do ser, referência ao es gibt. De acordo com aquilo que
já foi assinalado, a experiência do ser não reporta à felicidade, antes, é sufocamento. Em
Da existência ao existente menciona-se um estranhamento em relação ao ser que é
oriundo não de sua ausência, mas sim em função de seu caráter irremissível e
inamovível, assim como de sua impessoalidade. A noção do há é o que descreve o
aspecto impessoal que compõe o ser, determinação pelo nada, presença constrangedora
______________________
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da noite e do silêncio que a acompanha, fazendo calar o dia. O há é a significação do ser
em geral, a pura existência que não se aferra a assumir uma forma pessoal.71 Forma asubstantiva, das coisas que se dissolvem na noite, o há representa a invasão obscura de
uma densidade do vazio, a despersonalização, o sufocamento, a presença inevitável de
um silêncio e de um sem respostas — anonimato essencial. Diz Levinas que a
aproximação do há é o horror, o que não é uma angústia diante da morte. "É de sua
subjetividade, de seu poder de existência privada que o sujeito é despojado no horror.
Ele é despersonalizado."72 Uma vez feito coisa entre as coisas, estando à mão do ser,
sob sua serventia, o eu afoga-se no nada. Referência ao sem saída da existência o há
inverte a subjetividade do sujeito, sua particularidade de existente, bloqueando qualquer
recuo. Para explicar essa dimensão de anonimato e de impessoalidade que decorre do
significado original da relação com o ser, verbalidade desprovida de substantivo,
Levinas lança mão da descrição de uma "existência sem mundo", situação que remete a
um existir "sem-si", estado anterior ao mundo. O há representa a escuridão da noite, a
falta de referencial. Não se refere a isto, aquilo ou "alguma coisa". Sob a ausência do
substantivo, o há deixa indicada sua impessoalidade, indeterminação sinalizada pelo
verbo sem o sujeito diante do desaparecimento de tudo. A impessoalidade que o há
evoca faz com que as formas percam sua substância e sua especificação, tudo é o
mesmo e o sujeito não encontra um lugar, antes despersonaliza-se ou, se preferir, é
extinto. Presença da ausência, o há remete a um mundo que é dado à percepção através
da vigília e não da consciência. Não se trata de um "retorno de alguma coisa, mas de
uma presença; é o despertar do há no seio da negação — é uma infalibilidade do ser em
que não se relaxa jamais a obra de ser; é sua própria insônia."73 Conserva-se, pois, uma
insônia, um estado que mantém uma vigília sem finalidade, sem sujeito e sem objetos.
"A vigília é anônima. Não há minha vigilância à noite, na insônia: é a própria noite que
vela. Vela-se [Ça veille]."74 Regência de um pensamento anônimo, o há faz dissipar
todos os personagens. Sem sono, sem descanso, solo ou posição o há é um pesadelo,
esforço, obrigação ao ser. Somente por meio da posição de um sujeito se fará possível
______________________
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"suspender" a insônia, que atesta a própria eternidade do ser.75 O sujeito marca sua
posição em meio ao ser, afirma-se ou surge, por uma retração ou distração. Os
elementos, os estados de consciência que descrevem a hesitação que torna possível a
subjetivação do sujeito revelam uma profundidade subjacente — caminho por dentro do
ser que se traduz como preguiça, cansaço, sono. Levinas quer evidenciar o fato de que
existe uma falta de firmeza diante do esforço. Não está o sujeito predestinado ao
esforço. Em meio ao ser há uma luxação em relação a si mesmo, um cansaço de ser.
Dessa forma, é pela dinâmica do repouso, de modo geral, que se fortalece, em meio à
existência, o surgimento de um existente, seu nascimento — que se dá por meio daquilo
que evita a permanência, inscrição de uma passividade no âmago do ser. A isso chamase hipóstase,76 subjetivação do sujeito, movimento de passagem do verbo ser ao
substantivo em meio ao sem começo e sem fim do ser impessoal, movimento em
direção à consciência. Resistindo a toda indeterminação do há, que despersonaliza ou
desubstancializa o eu, a hipóstase promove um abandono do se é e inaugura o eu sou,
maneira de ser. Caracterizada como um refúgio, um recuo dentro da própria existência
— abalo da suficiência do ser — o movimento hipostático abre espaço para uma vida
interior (psiquismo), um acontecimento no ser, conforme irá afirmar Levinas na
primeira seção de Totalidade e infinito (1961) e que também será denominado pelos
termos "separação" ou "ateísmo", resistência à totalidade.77 O eu é um "não".78 Esse
movimento de entificação resguarda o eu do jogo inscrito no ser através do
estabelecimento de uma base, uma habitação. Vale ressaltar que a posição que aí se
afirma, o aqui da consciência, não se refere ao Da (aí) do Dasein da analítica existencial
de Heidegger. "O lugar, antes de ser um espaço geométrico, antes de ser um ambiente
______________________
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concreto do mundo heideggeriano é uma base."79 O Da heideggeriano pressupõe o
mundo e sua compreensão, todo horizonte e todo tempo. O aqui, por sua vez, precede a
compreensão, ele "é o próprio fato de que a consciência é origem, de que ela parte de si
mesma, de que ela é existente."80 O sujeito assume um ponto de partida, de onde pode se
desembaraçar e se assenhorar, desde uma base gerida por estados da consciência; ele
não se põe, antes é a posição, irrupção: evento a significar que o corpo é o advento da
consciência. Ou seja, o lugar não é uma coisa, mas corporeidade.
Levinas defende a ideia de que a consciência não é um cogito (penso) abstrato.
Embora estenda a mão a Descartes, assumindo, à sua maneira, a definição da
subjetividade como uma "substância que pensa", isto é, pensamento que tem um ponto
de partida em primeira pessoa, Levinas retrata a subjetividade como um acontecimento
no ser em que sua posição se afirma no aqui de sua materialidade: o corpo. Portanto, a
posição assumida pela hipóstase possui uma base material que é a corporeidade, sujeito
encarnado. A noção de corporeidade possui importantes desdobramentos ao longo da
obra de Levinas, pois é através dela que se poderá significar a relação de acolhimento
diante do rosto, assim como anunciar a saída do ser por meio da categoria de
sensibilidade ou vulnerabilidade. O fato de a corporeidade colocar sob condição o eu e a
consciência torna possível a afirmação de uma filosofia que não se realiza sob os modos
da abstração. "A localização da consciência não é subjetiva, mas é a subjetivação do
sujeito."81 A interioridade — evasão em si e hipóstase — torna-se possível a partir da
corporeidade, de modo que se afirma a ideia de um corpo psíquico e não de um
psiquismo incorporado. O corpo é a própria instância da passagem da existência ao
existente, que interrompe e reata a duração,82 "a posição é o próprio acontecimento do
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instante como presente."83 A subjetividade em Levinas é definida sob a consistência da
corporeidade, o que torna a dimensão da sensibilidade requisito indispensável para o
percurso que será proposto à subjetividade e que culminará no rompimento com as
conexões do ser, sobretudo dentro daquilo que se apresenta em Outramente que ser ou
mais além da essência (1974). O recuo à interioridade (habitação) apontado pelo autor,
torna-se possível através do próprio corpo, o que faz indicar uma sustentação da
subjetividade pela via da materialidade. Esta "oferece ao sujeito uma libertação em
relação a si mesmo, no próprio instante da transcendência da necessidade, colocando-o
em face dos alimentos, em face do mundo como alimento."84 A vida interior é gozosa, é
fruição. Essa situação de plenitude se dá, sobremaneira, na relação com os alimentos,
em um eu satisfeito porque alimentado. "A subjetividade toma sua origem na
independência e na soberania do gozo."85 O gozo (jouissance), que se encontra na
interioridade, coloca o sujeito inserido no âmbito da satisfação, de modo que toda a
espiritualidade da terra se orienta ou deveria se orientar para o gesto de se alimentar,
conforme menciona Levinas no "Preâmbulo" de Difícil liberdade (1963).86 A incondição da subjetividade, da qual fala Levinas no percurso de sua obra, está amparada
em um ente que se alimenta, que está provido em suas necessidades e, portanto, é forte,
tem consistência, substancialidade material. Assim sendo, a materialidade e suas
implicações ou situações são fundamentais para que a hipóstase aconteça. "O mundo
oferece ao sujeito a participação no existir sob forma de gozo e por conseguinte lhe
permite existir à distância de si."87 O sujeito nasce do evento de sua posição. Dá-se,
então, o começo da significação no ser, em que o lugar (corpo) é uma condição,
subjetivação da subjetividade. A análise sobre a hipóstase abre margens para o início
daquilo que se apresentará no "Prefácio" de Totalidade e infinito como uma defesa da
subjetividade. Na habitação, recuo na interioridade diante da presença do ser e de sua
impessoalidade, é possível se esquivar de sua indiferenciação e de seu anonimato, que
torna tudo o mesmo — obra da totalidade ou da semelhança.
______________________
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Conforme as ideias apresentadas por Levinas nos anos de 1947 e 1948, o
nascimento do sujeito (hipóstase), isto é, o ato de liberação do todo para dentro de si,
faz menção a um primeiro poder, manutenção da posse de si, sentimento de liberdade e
de suspensão da neutralização. A situação em questão é referência a uma posse que não
possui a marca de uma densa gravidade sobre o sujeito — posse que não pesa porque é
definida pela hesitação, é pausa, suspensão. O eu mantém-se aprisionado, mas ao
mesmo tempo ignora o próprio aprisionamento. "Um ser se desligou do mundo, do qual,
todavia, se alimenta!"88 O existente surge na existência e mantém uma relação com ela,
através de seus desejos, da agitação cotidiana e seu falatório. E não é a existência no
mundo "um imenso embuste [supercherie], uma queda no inautêntico, uma evasão de
nosso destino profundo. Ela é apenas a amplificação [da] resistência ao ser anônimo e
fatal pela qual a existência se torna consciência".89 Estar no mundo não é sinônimo de
abandono, evocação da Geworfenheit heideggeriana, mas de fruição. A existência no
mundo é marcada pela relação com os substantivos, jogo amável da vida, gasto, de
forma que a substancialidade do eu, não mais sujeita aos liames da compreensão do ser
"é percebida não como sujeito do verbo ser, mas como implicada na felicidade",90 pura
exaltação do existente, o homem. A subjetividade se faz valer por sua positividade,
confirmando a vida em sua própria condição finita e, pois, revela-se mais resistente e
mais forte do que a negação que o ser visa a impor. A dimensão da interioridade
instaurada pela hipóstase indica uma espontaneidade vivida pelo sujeito que não se
deixa dissolver no mundo: vive-se, para-si. Apreende-se o mundo, mas esta apreensão
se mostra na relação ao mundo como fruição, transcendência temporal, que ocorre pela
via da materialidade do trabalho, da habitação, dos alimentos, do respirar. Nesses
termos a necessidade não é pensada como categoria do ser, completude do ser, mas
como felicidade e gozo no ser. A falta, a carência sempre é preenchida, de tal modo que
se é feliz em meio à necessidade. A subjetividade acaba por se constituir pela fruição,
pelo gozo, mediante a satisfação completa de suas necessidades. Aquilo do que se vive é
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a transmutação do outro em mesmo, essência da fruição.91 Há uma intencionalidade
pressuposta na relação do sujeito com o mundo, na qual se colhe a alteridade, não à
maneira de uma consciência de... de Husserl. A intenção é encarnação, sensibilidade,
corporeidade: viver "como um verbo transitivo em que os conteúdos da vida são os
complementos diretos."92 Esta intenção, "sinceridade da intenção" é o que define a
subjetividade enquanto ser-no-mundo, situação em que os objetos não estão à
disposição, ao alcance da mão como utensílios, mergulhados sob a compreensão, mas se
oferecem como alimentos que suprem o desejo e a satisfação. Para Levinas, não alcança
Heidegger o entendimento de que "antes de ser um sistema de utensílios, o mundo é um
conjunto de alimentos."93 Não se inscrevem os objetos em uma finalidade ontológica
última, em um horizonte. A relação com o mundo é prévia a toda fenomenalidade ou
compreensão e não se atém aos jogos da representação e da ingenuidade apodítica. A
vida é uma existência que não precede a essência ou as essências. Levinas insiste em
uma noção de interioridade ou subjetividade pautada na concretude da vida,
intencionalidade do "viver de...", como saciedade. A felicidade é a condição do
existente e de sua identidade, que reconhece que suas necessidades são suscetíveis de
satisfação, uma vez que estão as mesmas sob seu poder. Sem essa "base" não é possível
o existente, não é possível a subjetividade. "A partir desse momento, tendo reconhecido
suas necessidades como necessidades materiais, isto é, como capaz de se satisfazer, o eu
pode voltar-se para aquilo que não lhe falta. Ele distingue o material do espiritual, abrese ao Desejo."94 A trama que se desenvolve a partir da alteridade irá compor essa
tessitura — desejo do infinito —, que preconiza uma separação inicial e uma abertura
ou afetação posterior, como será apresentado adiante. A separação é o ponto de partida.
E ao que se refere a separação? Sobremaneira, em Totalidade e infinito (1961),
Levinas oferece uma definição da estrutura da subjetividade que se afirma na
composição com uma exterioridade que está radicalmente separada do eu. A ideia de
separação tem por finalidade indicar uma radical diferença entre polaridades que não se
tocam. "A transcendência distingue-se de uma união com o transcendente, por
______________________
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participação".95 Os fundamentos de sua metafísica se descrevem sob esses termos,
demarcação da alteridade como o outro absolutamente outro (tout autre).96 Uma
distância necessária é preservada, à margem de toda comunicação ou comunhão, para se
evitar a postulação de uma subjetividade passível de se amalgamar ao outro — o que
evocaria um registro do sagrado, da mística, dos contornos pertencentes à totalidade e à
violência por ela engendrada. "A metafísica, a relação com a exterioridade, isto é, com a
superioridade, indica, por outro lado, que a relação entre o finito e o infinito não
consiste, para o finito, em absorver-se no que se coloca diante dele [ce qui lui fait face],
mas em permanecer em seu ser próprio, em ater-se a ele, em agir cá em baixo."97 Na
linguagem que será utilizada em 1961, a separação é a circunstância que permite uma
relação de não-reciprocidade, que faz por preservar o infinito em sua infinitude. Assim,
a interioridade define-se por oposição à exterioridade. É por esse motivo que a
alteridade pode ser preservada das investidas da totalidade ontologizante. A vida
interior, que se ilumina de pensamento por meio da hipóstase, é o que torna possível o
discurso metafísico em Levinas, porque preserva a integridade da diferença contida na
alteridade. Separação e interioridade são categorias que permitem a composição da ideia
do infinito, de um discurso posterior sobre a alteridade.98 Economicamente pensada
como separação, a subjetividade marca uma interrupção imposta pela impessoalidade do
ser e indica, concomitantemente, a auto-suficiência do sujeito em relação ao mundo, sua
condição de contentamento. Consequentemente, retrata-se um ateísmo, ou seja, um eu
que se define por ser ateu devido ao fato de nada lhe faltar. O eu não carece de coisa
alguma alheia à sua interioridade. Encontra-se tudo presente, gozosa e alegremente, no
seio de sua interioridade, em sua posição de fruição solitária do mundo. Esse estado de
cumulação descrito é o fundo de onde se parte a análise e a conclusão de que a relação
com o que é externo à interioridade, a alteridade, não surge ou se efetiva através da
______________________
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falta, tal qual uma necessidade qualquer da ordem da carência. Diz-se de um eu
separado, de uma relação de interioridade por excelência, que não possui portas ou
janelas que permitam o acesso ao exterior; eu incomunicável em função de seu
enraizamento no ser. O ocupar-se com suas bagagens, para fazer uso de uma expressão
do autor, revela um eu livre e separado, solidão de uma substância monádica. Tudo está
referido à medida do eu na interioridade, sob uma ideia adequada do mundo que impede
a saída de si. Há uma solidão irrecusável, que diz da condição primeira da subjetividade:
separação de um eu destinado a si, voltado ao serviço a si mesmo, referência a si.
Assim, o egoísmo é condição necessária para a afirmação da identidade e,
posteriormente, para a consolidação daquilo que Levinas definirá como uma relação de
alteridade. Somente através da vinda do infinito, de sua ideia — para se fazer aqui uma
menção à nomenclatura utilizada em De Deus que vem à ideia (1982) — é que se dará a
interrupção desse estado primeiro de quietude e satisfação em meio ao ser.
O que se apresentou até o momento, a partir de teses que compõem a estrutura
de Da existência ao existente e de O tempo e o outro, afirma que o nascimento da
subjetividade é constituído por um abalo da suficiência do ser, no ser. A ênfase
conferida à hipóstase aponta para uma evasão que se cumpre como primeiro passo
dentro do percurso conferido à subjetividade, passo que se denomina existente e se
configura como posição. Para que possa se dar um existente em meio ao "existir
anônimo, é necessário que se torne possível um ponto de partida de si e um retorno a si,
isto é, a obra mesma da identidade."99 "Pela posição no há anônimo afirma-se um
sujeito."100 O existente através da hipóstase se torna dono do seu existir, livre, pelo
menos por um instante. Em Da existência ao existente busca-se o caminho da aparição
do substantivo, a hipóstase. Por debaixo do há emerge um nome, domínio privado que
suspende o há anônimo. "Pela hipóstase o ser anônimo perde seu caráter de há. O ente
— o que é — é sujeito do verbo ser e, por isso mesmo, exerce um domínio sobre a
fatalidade do ser que se tornou seu atributo. Existe alguém que assume o ser, de agora
em diante seu ser."101 Não obstante o recuo em relação a si mesmo, o que configura o
nascimento do sujeito, o eu mantém seus pés aprisionados à sua própria existência. Não
______________________
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se está diante de uma liberdade incondicional, mas de um sujeito que "é o poder do
recuo infinito".102 Trata-se de um atraso em relação ao existir, que se apresenta pelo
existente ao existir, mas que não se configura como um desligamento do ser. De todo
modo, embora permaneça inscrito na existência, o atraso não deixa de marcar uma
hesitação ou recuo que se revela surpresa ao que é e tem que ser. Com isso, Levinas
abre espaço para a reflexão sobre um drama mais profundo, temporalidade que se
desenrola a partir da ideia de um nascimento perpétuo, o que será desenvolvido em suas
obras posteriores. Em O tempo e o outro se faz presente o indício primordial dessa
reflexão, na medida em que, por vez primeira, Levinas evoca a ideia de rosto (visage),
termo-chave para o desenvolvimento daquilo que ele anunciara no "Preâmbulo" de Da
existência ao existente como sendo um conjunto de pesquisas voltadas para um
movimento de transcendência em relação ao ser. Em 1946, a noção de alteridade
também se faz anunciar nas páginas finais do texto, mas será em 1947 que essa noção
ganhará a forma definitiva defendida por Levinas ao se apresentar sob a categoria da
temporalidade, isto é, relação intersubjetiva. Fica evidenciado em Da existência ao
existente e em O tempo e o outro que Levinas mantém seu afastamento, já declarado em
Da evasão, em relação à concepção de tempo defendida por Heidegger, em que o tempo
é definido como movimento extático, abertura em direção ao futuro, tempo original. O
futuro não se mostra possibilidade diante da condição de ensimesmamento de um ente
isolado, ou seja, a relação com o ser impossibilita o desdobrar-se para fora de si, a
transcendência. O existir é a significação de um evento marcado pela intransitividade,
falta de abertura à transcendência. No ser tudo é obra da imanência e a existência
encontra-se nela encerrada, em que não há nada de novo sob o tempo. Marca-se um
esforço irremissível ao presente que se repete a cada instante, temporalidade sincrônica.
"No novo que jorra dele, o sujeito se reconhece. Ele se reencontra nele, domina-o."103
Para Levinas, a transcendência evocada na análise heideggeriana do tempo consiste em
um retorno às coisas mesmas, em um movimento de eterno reportar-se aos modos de ser
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do si-mesmo mediante o horizonte de compreensão do ser. Não há novidade ou saltos
sobre a imanência desde a co-particiação entre o ser e o ente na finitude. Por sua vez, o
tempo deve ser pensado como aquilo que torna possível a renovação do sujeito, o que
liberta o eu de sua sombra. "A impossibilidade de constituir o tempo dialeticamente é a
impossibilidade de se salvar por si mesmo e de se salvar sozinho."104 O tempo é a
relação ao outro, evento que se instaura a partir do enfrentamento face-a-face. A ideia
da temporalidade inaugura um segundo passo no percurso levinasiano sobre a
subjetividade, na medida em que insere a relação à alteridade como o componente
decisório para se pensar o "que somos nós?". As palavras que abrem o texto de 1947 são
pontuais quanto a isso, ao afirmarem que o objetivo ali consiste em "mostrar que o
tempo não é o fato de um sujeito isolado e só, mas que o tempo é a relação mesma do
sujeito com o outro."105 Se a solidão é uma categoria do ser, a relação, por sua vez, é
uma categoria da alteridade, que diz sobre o sujeito, o "define", o significa.
Conclui-se que o movimento hipostático de des-neutralização do ser somente
se completa no instante em que irrompe outra linguagem, quando eclode e explode um
excesso, que se diz alteridade. No entanto, é importante salientar que apesar de ser a
interioridade um primeiro caminho para a evasão, a hipóstase, aí, não é uma evasão por
inteiro. A subjetividade — que é a significação mesma da evasão — não é tão-só o eu
posso da hipóstase, mas também o próprio lugar da transcendência. O posicionar-se da
hipóstase é substantivação e não transcendência. A subjetividade não rompe em seu
nascimento com o acorrentamento do eu a si mesmo e, assim, não faz consumar a
evasão. Todavia, faz instaurar um mundo já humano, marcado pela familiaridade,
morada, habitação, alimento. "O nascimento latente do mundo se produz a partir da
morada [demeure]."106 Será através da descrição de uma subjetividade afetada pela ideia
do infinito (alteridade) que tal saída se fará possível, denominada passagem da
"consciência ingênua" para a "consciência acolhedora". A transcendência "acompanha o
nascimento da subjetividade humana".107 Ao discorrer sobre a economia do eu, Levinas
delineia o modo de estruturação da subjetividade, condição a partir da qual será firmado
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o discurso sobre a alteridade, sua acolhida. O posicionamento que é assegurado no ser
por meio da hipóstase, esse domínio sobre a existência anônima, é a sustentação da
exposição ou da deposição, consolidação da subjetividade atravessada pela diferença.
Em Totalidade e infinito (1961), Levinas afirma que para que a alteridade se produza no
ser é preciso um eu. A interioridade indica a própria "fratura [brisure] mesma do ser e a
produção (não o reflexo) da transcendência. Conhecemos essa relação — por isso
mesmo notável — somente na medida em que a efetuamos. A alteridade é possível
senão a partir de mim."108 O motivo condutor da trajetória levinasiana sobre a
subjetividade visa a descrever um eu que se afirma, que se faz valer por sua
positividade e que, ao mesmo tempo, se inclina perante a transcendência. Desse modo,
a posição é o caminho pelo qual é possível a elaboração de um discurso sobre a
alteridade. A hipóstase faz revelar uma situação em que o existente, após interromper a
impessoalidade do ser, está sujeito a ser surpreendido por outrem. A dimensão moral
inicia-se a partir do espanto ou do trauma que se produz desse encontro. Em linhas
gerais, a permanência no mundo pela interioridade é o passo primeiro de um percurso
que se desdobra no encontro com o outro. O encontro será o acontecimento — ou sua
possibilidade — de uma interrupção da fruição, da solidão; viragem do psiquismo ou
reivindicação do mesmo pelo outro, que definirá o fundamento constitutivo da
subjetividade, eminentemente ético.

______________________
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2. "EIS-ME": SOB A ACUSAÇÃO DE TUDO E DE TODOS

O tema da subjetividade em Levinas é apresentado a partir da composição de
um enredo hiperbólico, que se estabelece pela intricada aproximação entre os "grandes
gêneros", o Mesmo e o Outro, em que a relação face-a-face é demarcada como o ponto
de interseção ou de atravessamento da significação, a qual se pretende explorar e
traduzir. O eu, incapaz de transcendência por si mesmo, recebe a visita do Outro
(absolutamente outro) através do rosto e de sua linguagem pré-originária que, ao modo
de uma catástrofe, provoca uma explosão da estrutura formal do sujeito, de sua
interioridade, expondo-o e tornando-o vulnerável a uma convocação à responsabilidade
que proíbe o homicídio e ordena a justiça e a paz. Interroga Levinas em Quatro leituras
talmúdicas: Não é o outro em um certo sentido sempre o seu mestre?109 Mestre da
justiça, o rosto — expressão da Torá — acusa o eu, retirando-o de sua posição satisfeita
e gozosa, firmando nele o sentido da ética através de uma má-consciência, que redunda
em um acontecimento responsivo, ser-para-o-outro. O discurso é radical: interferência
do estranho-estrangeiro, totalmente outro, que se adere à modalidade da passividade do
eu, fazendo-o interromper seu poder sobre si.
De onde vem a responsabilidade? Quem anima o que somos? Esta é a questão
que move o discurso sobre a categoria irredutível da subjetividade em Levinas, que é
pensada em termos de intersubjetividade, relação à transcendência. O outro — alguém
— é vinda não fenomenal ao pensamento que traumatiza o sujeito e o chama a
responder. "É em um tal traumatismo que se pode entender, não metafisicamente, mas
propriamente dita, a palavra 'transcendência', desordenando o mundo que, enquanto
mundo, é o reino do idêntico e que é auto-suficiente no sistema."110 A subjetividade,
definida como um instante que consuma a ética, para-o-outro-no-mesmo, caracteriza "a
própria maneira pela qual o espírito penetra a natureza."111 Em outros termos, Levinas
tem por intenção dizer que o eu humano está na fraternidade que imobiliza a totalização
e sua impessoalidade, estatuto ético da subjetividade ou espiritualidade humana: casa
______________________
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aberta.112 Esta tese atravessa toda a obra de Levinas e se faz presença em seu variado
itinerário conceitual, incidindo, por conseguinte, sobre o tema da subjetividade. Por sua
vez, está em vigência o fato de que o discurso sobre a alteridade ergue-se a partir da
subjetividade, em torno de uma noção de subjetividade pensada como em face do rosto
— tema abordado em Totalidade e infinito (1961) — à situação de refém, outro-nomesmo — assunto de Outramente que ser ou mais além da essência (1974). Pode-se
afirmar que o projeto levinasiano é uma proposta para se pensar aquilo que se configura
como uma deposição do eu, movimento de passagem da reflexividade à passividade,
pôr-se ao depor-se do eu, trajeto que tem seu início confirmado em 1961 com as noções
de rosto e hospitalidade, e que culminará em 1974 com a noção de substituição ou mais
além da essência. A tessitura desse projeto será a seguir desenvolvida. Em questão está
o modo de subjetivação do sujeito, que desconcerta a transitividade do verbo ser e se faz
marcar por uma res-posta oferecida pela subjetividade; responsabilidade por tudo e por
todos, conforme assevera Levinas ao fazer menção a uma de suas passagens favoritas de
Os Irmãos Karamázov, de Dostoiévski, a qual narra a fala do personagem Márkel em
um momento crucial de crise e de transformação: "somos todos culpados de tudo e de
todos perante todos, e eu mais do que os outros."113
Sob a eleição de uma subjetividade conduzida pela retidão inalienável de um
"sim" ao outro, o qual é um fora das adequações que podem ser propostas pela visão
(ideia do infinito), Levinas quer descrever o modo como a transcendência entra no
mundo e marca positivamente a estrutura constitutiva do sujeito, subjetivando-o,
______________________
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Em especial, sobre a relação entre Levinas e Dostoiévski, confira ROLLAND, Jacques. Dostoïevski:
la question de l'autre. Paris: Verdier, 1981. Em língua portuguesa, vale conferir o trabalho de
COSTA, Paulo Sérgio de Jesus. O problema do outro em Levinas e Dostoiévski: tragédia,
responsabilidade e compaixão. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. (Tese de Doutorado).
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oferecendo-lhe significação. Ato criativo, a subjetividade, ação que se abre na
perspectiva do acontecer, evento que justifica a significação, torna-se portadora de um
Dizer que "é, ao mesmo tempo, o outro e o próprio do pensamento".114 Esta abertura à
transcendência pressuposta faz pulverizar o sujeito, de modo que é necessário falar de
uma subjetividade sem sujeito, como diz Blanchot.115 Desapossado de si mesmo, sem
poderes sobre o outro, a subjetividade encontra-se sob o acusativo — "eis-me" — de
maneira incondicional, expondo-se passivamente desde uma vocação que não permite
qualquer esquiva possível. Como pontua Levinas em Totalidade e infinito: "Não poder
se esquivar — eis o eu."116 É pela via da aproximação (responsabilidade) entre mundos
ou gêneros que não se tocam que esta linguagem do humanismo do outro homem se
manifesta. Por seu turno, as semelhanças, as igualdades somente importam para a
consolidação de um discurso sobre o identicamente razoável e contratual, que resguarda
para as liberdades direitos e deveres naturais recíprocos — sociabilidade condicional.
Para além do medo que o próximo evoca, por causa de seu estrangeirismo, é pela via da
proximidade-passividade que se desenvolvem as análises de Levinas sobre a
significação da subjetividade, a qual culminará em uma linguagem do além da essência,
puro se fazer sinal — hospitalidade e substituição. Em jogo está a ruptura com o ser,
intuição que se mostrou presente desde suas análises sobre a evasão. Para Ciaramelli,
em Da evasão pressente-se uma novidade a se desenvolver, isto é, a definição da
subjetividade como "não-lugar" que faz recusa ao ser — além da essência — e que
posta a consciência sob a "assignação" (assignation) que o apelo do outro produz.117
Vale lembrar que em Da evasão já se colocava em destaque a presença do componente
da passividade, indispensável para a consolidação do discurso sobre a subjetividade. O
se esconder, o se esquivar da presença do ser resultava, invariavelmente, em fracasso.
Levinas explora essa ideia da passividade, realçando-a. Ao que se segue, propõe uma
______________________
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LEVINAS, De Dieu qui vient à l'idée, p. 213.
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BLANCHOT, Maurice. L'écriture du désastre. Paris, Gallimard, 1980. p. 53: "Levinas parle de la
subjectivité du sujet ; si l'on veut maintenir ce mot — pourquoi ? pourquoi non ? — il faudrait peutêtre parler d'une subjectivité sans sujet, la place blessée, la meurtrissure du mourant déjà mort dont
personne ne saurait être propriétaire..." — "Levinas fala da subjetividade do sujeito; se queremos
manter essa palavra — por quê? por que não? — seria necessário talvez falar de uma subjetividade
sem sujeito, o lugar ferido, contusão do moribundo já morto, do qual ninguém saberia ser
proprietário..."
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 223.
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CIARAMELLI, Fabio. Transcendance et éthique: essai sur Levinas. Bruxelas: Ousia, 1989. 31.
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passividade mais passiva que toda passividade, afluência da trama subjacente à
estrutura da subjetividade, aludida, em especial, em Outramente que ser ou mais além
da essência através da linguagem do Dizer. A passividade também se faz assinalar
desde as análises de Totalidade e infinito, ao modo de uma inquietação ética produzida
pelo "contato" com a ideia do infinito, através do rosto, que sujeita o ser-para-o-outro.
Mas será em 1974 que seu projeto se fará consumar, em que o eu apresentar-se-á como
refém do outro, como vulnerável a ele — passividade que se impõe e rouba do eu os
seus domínios. Utilizando-se da fenomenologia contra a fenomenologia, Levinas
discorre sobre uma noção de subjetividade que é despertada pela alteridade e torna-se
não-coincidência consigo — o que se traduz por uma inversão das conexões da
essência, da conação de ser pela via da ambiguidade do idêntico, ou seja, interrupção da
identificação pela postulação de uma unicidade sem identidade, "em si como exílio".
Proximidade a quem desautoriza a posse e desfaz as garantias da perpétua habitação
sobre si e o manuseio — ou, antes mesmo da aderência que da mostração decorre —, a
narrativa da subjetividade apresenta-se como hospitalidade e substituição, linguagem e
significação de uma indispensável e obsedante acusação, apesar de si.

2.1. INFINITO E SIGNIFICAÇÃO

Se toda a filosofia é uma egologia, como diz Levinas em "A filosofia e a ideia
do infinito",118 e o seu resultado a guerra — imanência do pensar —, é preciso esboçar
uma exterioridade que invista novo sentido ao eu e faça interromper tão antiga fonte do
dissídio. A tarefa sobre a qual se debruça Levinas consiste em recobrar um sentido
esquecido — problema da alteridade ou do passado imemorial — que se consuma pela
via da subjetividade. No prefácio de Totalidade e infinito o autor anuncia a centralidade
______________________
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LEVINAS, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, p. 167-168. A primeira
descrição sistemática sobre o tema do infinito na obra de Levinas aparece em "A filosofia e a ideia
do infinito", artigo publicado em 1957 na Revue de Métaphysique et de Morale. Posteriormente o
texto irá compor a obra Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger, em sua reedição de
1964. Neste texto Levinas apresenta uma das ideias centrais que compõe a arquitetura de sua obra,
que é o lugar de precedência do Outro em relação ao Ser e, consequentemente, apresentação de uma
noção de consciência moral que se torna possível em função da relação ao infinito — infinito ético.
51

que o tema da subjetividade possui neste seu texto ao dizer o seguinte: "Este livro se
apresenta [...] como uma defesa da subjetividade [...] como fundada na ideia do
infinito."119 Trata-se de uma centralidade que nunca é articulada de maneira isolada.
Para Levinas, não é possível pensar a subjetividade sem pensar o infinito, a
exterioridade. São termos que caminham lado a lado. Dito de outro modo, não há
subjetividade sem alteridade. O desenvolvimento da narrativa sobre a subjetividade está
atrelado à noção mesma de transcendência, que na obra de 1961 define-se pela palavra
infinito. O termo infinito possui outras denominações em Totalidade e infinito: outro,
rosto, transcendência, exterioridade são noções que se equivalem e indicam o
absolutamente Outro, Outrem, "significação sem contexto".120 Recolhido da Terceira
Meditação das Meditações (1641), na qual Descartes se questiona sobre as ideias que
estão no sujeito e existem fora dele,121 o tema do infinito ressoa em Levinas por meio da
percepção de um eu que pensa mais do que é capaz de pensar, expressão do mais no
menos que perturba a boa consciência — consciência da inquietude solipsista. A ideia
do infinito é um excesso que o finito contém, uma ex-cendência que transborda a
consciência, pensamento de uma cogitação que não se reduz à compreensão da
consciência intencional, na qual os objetos estão dispostos sob a luz da visão, pela
claridade e distinção, isto é, adequação. Em concordância com o que afirmara
Descartes, Levinas assevera que o infinito remete a um "pensamento mais profundo e
mais arcaico que o cogito."122 Mas não se trata aqui, em hipótese alguma, da afirmação
da substância de um Deus cartesiano, princípio lógico e metafísico que garante toda
possibilidade da construção de um edifício de seguras verdades derivadas do "eu
penso". O que interessa a Levinas é o vigor ou a força dessa dedução desenvolvida por
Descartes, proposição a apontar para algo que o pensamento não consegue abarcar e
nem mesmo é resultado de uma produção sua, imagem desdobrada da imanência do
______________________
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LEVINAS, Totalité et infini, p. XIV. "O conceito dessa transcendência, originalmente
desenvolvido, se exprime pelo termo de infinito." Ibid., p. XIII.
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LEVINAS, Totalité et infini, p. XII. "O infinito é o radicalmente, o absolutamente outro."
LEVINAS, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, p. 172. A palavra Deus surgirá,
posteriormente, também como termo correlato a infinito. O tema é desenvolvido, de modo especial,
em De Deus que vem à ideia (1982).
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DESCARTES, René. Meditações sobre filosofia primeira. Campinas: Unicamp, 2004. p. 81.

LEVINAS, De Dieu qui vient à l'idée, p. 12 (nota 3). Levinas irá dizer que "o cogito pode se dar
o sol e o céu; a única coisa que ele não se dar é a ideia de Infinito." LEVINAS, Éthique et infini, p.
61.
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pensar e do conhecimento. "A ideia do infinito não é uma noção que se forja".123 Em
questão está a referência a uma realidade que "vem de fora" da consciência e de toda
fenomenalidade, juízo que escapa aos meandros da ontologia, da totalização da razão
em sua coerência de postulações e sentido unívocos. Trata-se da indicação de um outro
"conteúdo", separado, assimetricamente desproporcional ao pensamento, e que o atinge
em seu âmago, doando-lhe uma nova significação. Contrariamente ao postulado de uma
essência do universo passível de ser assumida pelo conceito, o infinito em sua
exterioridade resiste a toda tentativa de captura ou subsunção — é resistência frente ao
universal ou a toda violência possível. "O infinito não entra [rentre] na ideia do infinito,
não é apreendido; essa ideia não é um conceito."124 O infinito, esse quase-conceito, não
se amortece no pensamento que o pensa e permanece radicalmente separado em sua
exterioridade. Dessa forma, não faz consumir aquele que dele se aproxima, como em
uma relação mística. Há uma separação que se preserva na relação com o infinito — a
mesma ideia de separação que Levinas havia desenvolvido nos textos de 1946 e 1947 e
que será retomada em Totalidade e infinito.
Acompanhando as exigências de se pensar com Descartes esse "além"
excepcional, Levinas irá assumir, de modo consequente, a formulação de uma ideia-doinfinito-em-nós. Embora encontre-se sob o abismo da separação, instância de uma
fenomenologia do não-fenomenal, o infinito estabelece uma relação com o sujeito ao vir
até ele como ideia — tema que será amplamente desenvolvido em "Deus e a filosofia"
(1975),125 texto que posteriormente comporá De Deus que vem à ideia (1982). Segundo
a descrição de Levinas, este "além" da totalidade reflete-se no interior da totalidade, na
interioridade da morada do sujeito como infinição do infinito; acontecimento que se dá
______________________
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LEVINAS, Totalité et infini, p. XIV. LEVINAS, Éthique et infini, p. 96-97: "Em contrapartida, a
ideia do Infinito implica um pensamento do Desigual. Eu parto da ideia cartesiana do infinito, em
que o ideatum desta ideia, isto é, o que esta ideia visa, é infinitamente maior do que o próprio ato
pelo qual se o pensa. Há desproporção entre o ato e aquilo a que o ato permite acesso. Para
Descartes, está aí uma das provas da existência de Deus: o pensamento não pode ter produzido
alguma coisa que o ultrapassa; seria necessário que esta coisa tivesse sido colocada em nós. É
preciso, portanto, admitir um Deus infinito que colocou em nós a ideia do Infinito. Mas não é a
prova procurada por Descartes que me interessa aqui. Eu reflito aqui no espanto a esta desproporção
entre o que ele chama a 'realidade objetiva' e a 'realidade formal' da ideia de Deus, ao próprio
paradoxo — tão antigrego — de uma ideia 'colocada' em mim, quando Sócrates nos ensinou que é
impossível colocar uma ideia em um pensamento sem já tê-la aí encontrado."
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sem se reduzir a uma experiência ou a uma "visão". O "além" somente pode ser dito por
meio das implicações em torno da categoria de "relação".126 Ao descrever a chamada
"ideia do infinito", Levinas quer indicar a intriga meta-fenomenológica da relação entre
o Outro e o Mesmo, apontar sua sustentação pela via da inter-subjetividade e a ótica de
sua significação. A ideia do infinito, que se apresenta no conjunto da obra de Levinas
como uma categoria fundamentalmente ética, é a in-condição da socialidade, aquilo que
torna possível o seu começo e realiza o que ele irá chamar de "escatologia da paz". O
nível fundamental da consciência é a ideia do infinito.127 Portadora de uma linguagem
que interrompe traumaticamente a fruição do sujeito no mundo, a ideia do infinito se
mostra ou se exprime pelo rosto (visage), "linguagem que só se produz no face à
face".128 O outro chega até a subjetividade como rosto. O discurso metafísico em
Levinas não se organiza desde o thauma grego, espanto, admiração, atitude
contemplativa. Antes, surge por meio de um trauma, de uma relação material, que
atravessa por perfuração (creuseur) o sujeito e o seu pensamento ensimesmado, criando
espaço por dentro e retirando-o de sua quietude ôntica-ontológica.129 A verdade, objeto
por excelência da filosofia, "indicaria assim o resultado de um movimento que parte de
um mundo íntimo e familiar [...] em direção ao estrangeiro, a um além, como havia dito
Platão."130 Este "além" — tema que atravessa a obra levinasiana — seria a própria
heteronomia do pensar, traduzida em Totalidade e infinito pela noção de rosto. A
verdade da exterioridade se oferece em face ao rosto, dirá Levinas. Nota-se a partir
dessa demarcação que o recurso à abstração não entra em cena nas análises levinasianas
______________________
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A obra de Levinas apresenta uma da imagem da transcendência à maneira de um infinito (Deus)
que entra em relação — relação e não-relação — somente a partir de sua descida, descida que
implode as correlações do ser. Diz Levinas sobre altura que brilha no próximo e a quem tudo se deve
no face-a-face; altura que não se encontra nos recônditos do horizonte. Em questão está a
significância de um passado mais antigo que a exibição, imemorial, à maneira de um pensamento
que não é mais pensamento e que "se passa" sem deixar vestígios, a não ser o outro, minha
obrigação, incumbência e dever — mesmo que o céu seja confundido com o indeterminado vazio do
há ou apesar da estridência do silêncio.
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LEVINAS, Totalité et infini, p. XIV-XVI.
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Embora a morte seja um primeiro modelo de alteridade, Levinas não adota a leitura da morte
como abertura — para o ser. Antes, a morte deve ser pensada como interrogação pela morte do
outro, temporalidade diacrônica que incumbe o eu a "morrer para...", questão ética. A alteridade irá
fazer menção a um problema de ordem moral no pensamento levinasiano. Cf. LEVINAS,
Emmanuel. Dieu, la mort et le temps. Paris: Grasset, 2002.
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sobre a ideia do infinito. Não se está diante de um autor que propõe uma filosofia em
abstrato, fato que já se observava por ocasião da definição da hipóstase pela via da
corporeidade — sem se recorrer, é claro, ao materialismo. Trata-se de um pensamento
que é inimicíssimo do abstrato, de generalidades ocas-balofas, recheadas de palavras
vazias. "O que é investigado aqui (diz Levinas) é a concretude fenomenológica na qual
esta significação poderia significar ou significa, mesmo que ela se separe de toda
fenomenalidade."131 A noção de rosto representa uma ambiguidade fenomenológica, a
qual se desdobra em uma metafísica que "tem lugar nas relações éticas", relação com o
transcendente tomada desde uma relação social.132 Levinas insere um discurso sobre o
"além" considerando os elementos que constituem a descrição da significação do
"aquém", e vice-versa. O rosto evoca a consciência, inaugura-a, investindo sentido à
subjetividade. É este o enfoque para o qual se voltam as análises sobre o rosto
apresentadas, de maneira destacada, nas seções III e IV da obra Totalidade e infinito. A
significação do rosto e a imbricação de sua transcendência aferrada à noção de
subjetividade são o elemento condutor das análises do texto de 1961, descrição que
rompe com a ideia de um encadeamento de uma exterioridade adequada à interioridade
da visão e do "todo", doação de sentido (Sinngebung).
E o que é o rosto?133 O rosto (visage)134 não é um termo que faz referência à
silhueta de uma face, à plasticidade das formas que são guardadas pela luz equânime da
______________________
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LEVINAS, De Dieu qui vient à l'idée, p. 7. "Não sei se podemos falar de 'fenomenologia' do
rosto, já que a fenomenologia descreve o que aparece." LEVINAS, Éthique et infini, p. 89. A
inteligibilidade em questão apresenta-se através de uma fenomenologia do não-fenomenal,
sobressaindo sobre toda fenomenalidade. Cf. SOUZA, Ricardo Timm de. Sujeito, ética e história:
Levinas, o traumatismo infinito e a crítica da filosofia ocidental. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.
Ver também MÜNSTER, Arno (Dir.). La différence comme non-indifférence: éthique et altérité chez
Emmanuel Lévinas. Paris: Kimé, 1998. p. 110. Derrida irá fazer referência ao termo metafenomenologia. DERRIDA, Violência e metafísica, p. 121. Para tanto, confira também PELIZZOLI,
Marcelo Luiz. Da Fenomenologia à "Metafenomenologia" e "Meta-ontologia": aportes para uma
crítica a Husserl e Heidegger desde Levinas. In: SOUZA, Ricardo Timm de; OLIVEIRA, Nythamar
Fernandes (Org.). Fenomenologia hoje: existência, ser e sentido no alvorecer do século XXI. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2001. p. 279-298. Levinas busca descrever uma "intencionalidade" da
transcendência única em seu "gênero", sem visão. Cf. LEVINAS, Totalité et infini, p. 36; 239.
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 50-51.

LEVINAS, Éthique et infini, p. 90-91: "O rosto é significação, e significação sem contexto.
Quero dizer que outrem, na retidão de seu rosto, não é um personagem em um contexto. Geralmente,
somos um 'personagem': se é professor na Sorbonne, vice-presidente do Conselho de Estado, filho de
fulano, tudo o que está no passaporte, a maneira de se vestir, de se apresentar. E toda a significação,
no sentido habitual do termo, é relativa a um tal contexto: o sentido de alguma coisa está na sua
relação com outra coisa. Aqui, ao contrário, o rosto é sentido para ele somente. Você é você. Nesse
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razão em que brilham as cores e os contornos do real. O rosto não se reduz a um
contexto, a uma visada, a uma relação de reciprocidade-simetria; é o próximo-distante,
alguém, um personagem fora de contexto e dos conteúdos rotulados de significações, à
margem, que não estabelece relação com aquilo que é "visto" ou com o que é
correlativo ao saber. Não se trata de um objeto da consciência que poderia ser medido
em conformidade ao conhecimento que se absorve no ser. O rosto é Outro e é um
alguém, que fala, e fala de um outro lugar. E ele tem a precedência: sempre vem
primeiro. "O rosto fala. Fala na medida em que é ele que torna possível e começa todo
discurso. [...] [E] é o discurso e, mais exatamente, a resposta ou a responsabilidade, que
é esta relação autêntica."135 O outro não está alhures, mas aqui e agora; faz frente e diz
"não" ao que se lhe impõe, suplica e ordena. O outro não está em um lugar, assim como
as ideias de Platão.136 Em outros termos, o outro é tudo o que faz menção ao
estrangeiro, ao que é estranho ao linguajar das estruturas que se fazem compreender
pelos jogos da gramática, dos conectivos, da adequação. Preserva o rosto seu estatuto de
infinito por não se coadunar ao Mesmo e manter-se estranho, bizarro, sinistro.
Recorrendo a uma nomenclatura extraída da literatura bíblica, Levinas irá dizer que o
rosto refere-se à viúva, ao órfão, ao pobre, ao estrangeiro,137 ou seja, remete-se a figuras
______________________
sentido, pode-se dizer que o rosto não é 'visto'. Ele é o que não pode tornar-se um conteúdo, que seu
pensamento abarcaria; é o incontível [incontenable], leva além. É por isso que a significação do
rosto o faz sair do ser enquanto correlativo de um saber. Ao contrário, a visão é procura de uma
adequação; ela é aquilo que, por excelência, absorve o ser. Mas a relação com o rosto é, por vez
primeira, ética."
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O conceito de visage é, de maneira ampla, traduzido por "rosto" em português como se pode
notar nas traduções brasileiras de Pergentino Stefano Pivatto, assim como nas traduções portuguesas
das Edições 70, entre outras em ambas as versões. Não obstante, alguns autores preferem o termo
"olhar" ao invés de "rosto" para traduzir visage. Susin adota a tradução de "olhar". Diz ele: "Esta
palavra tem a vantagem de denotar um centro em si mesmo, do qual parte a relação a mim." SUSIN,
O homem messiânico, p. 203. Cf. também o uso de "olhar" em SOUZA, Sujeito, ética e história, p.
107ss.
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LEVINAS, Éthique et infini, p. 92. O rosto é uma noção ambígua em Levinas, como tantas outras
em sua obra. O termo faz referência ao que não se vê em uma face, como também se refere a uma
face, isto é, a alguém em específico. A ambiguidade torna-se mais branda com a entrada do terceiro
na relação. "A visitação do rosto não é, pois, a revelação [dévoilement] de um mundo. No concreto
do mundo, o rosto é abstrato ou nu. Ele é desnudado da sua própria imagem. Pela nudez do rosto a
nudez em si somente é possível no mundo. A nudez do rosto é um despojamento sem qualquer
ornamento cultural — uma absolvição — uma renúncia no seio da sua própria produção."
LEVINAS, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, p. 194.
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 8.

LEVINAS, Totalité et infini, p. 188: "O rosto na sua nudez de rosto me apresenta a miséria
[dénuement] do pobre e do estrangeiro". Levinas dá ênfase ao discurso religioso como fonte de
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abjetas que fazem evidenciar ao discurso — e a contragosto — uma proximidade que
preserva, de maneira invariável, sua distância. Eis que aí se mostra a própria ideia do
infinito pretendida pela argumentação levinasiana. Isto posto, compreende-se que o
próximo, estrangeiro por excelência, não se apresenta por equiparação à consciência
intencional, assim também como não o faz a ideia do infinito; não se assemelha, não
entra em identificação com o mesmo; preserva sua exterioridade, sua inadequação. Mais
do que uma categoria que se define por sua plasticidade, o rosto não se reduz à visão
que se tem de alguém, de seus traços definidos por uma qualquer herança genética.138
Situação fenomenológica que remete ao "além" da visada. Apesar da invisibilidade
constitutiva do rosto não se está a indicar uma ausência de relações, antes aponta-se
para "relações com o que não é dado, de que não temos ideia."139 Aponta-se para uma
relação que não é da ordem do conhecimento, mas substancialmente ética. A defesa da
invisibilidade é necessária para se preservar a exterioridade do rosto. Afinal, "O visível
forma uma totalidade ou tende para isso."140 Associado às figuras bíblicas eleitas por
Levinas, o rosto possui um estrangeirismo que não se manifesta à visão, e permanece,
de maneira resistente, desmedida do objeto, invariável e infinitamente não-totalidade;
coisas que não se compreendem, mas que não se calam. A definição de uma alteridade
radical tem por objetivo evitar a totalidade, que é descrita como a impossibilidade da
______________________
inspiração para a filosofia. Em entrevista concedida a Philippe Nemo, Levinas diz o seguinte: "Há
participação na Escritura santa nas literaturas nacionais, em Homero e Platão, em Racine e Victor
Hugo, como em Pouchkine, Dostoïevsky ou Goethe, assim como, bem entendido, em Tolstoï ou em
Agnon. Mas estou certo da excelência profética incomparável do Livro dos Livros, que todas as
letras do mundo esperavam ou comentam. As Sagradas Escrituras não significam pelo relato
dogmático de sua origem sobrenatural ou sagrada, mas pela expressão do rosto do outro homem,
antes que ele tenha se dado uma capacidade ou atitude, que elas esclarecem. [...] Elas comandam
toda a gravidade das rupturas em que, no nosso ser, se coloca em questão a boa consciência do seu
ser-aí. Nisso reside sua própria santidade, fora de toda significação sacramental". LEVINAS,
Éthique et infini, p. 126-127. A confusão é estratégica em sua escrita. Essa ambiguidade tem por
intenção dizer sobre um teomorfismo, isto é, mostrar o que há de divino no ser humano.
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 21-22: "O rosto [visage] de Outrem destrói a todo momento — e
ultrapassa a imagem plástica que ele me deixa — a ideia à minha medida e à medida do seu ideatum
— a ideia adequada. O rosto não se manifesta por essas qualidades, mas kαϴ 'αυτο, por si! Ele
exprime-se. O rosto, contra a ontologia contemporânea, traz uma noção de verdade que não é o
desvendar de um Neutro impessoal, mas uma expressão: o ente atravessa [perce] todos os invólucros
e generalidades do ser, para expor na sua 'forma' a totalidade do seu 'conteúdo', para eliminar, ao
final de contas, a distinção de forma e de conteúdo (o que não se consegue por meio de uma
qualquer modificação do conhecimento que tematiza, mas precisamente pela viragem [virement] da
'tematização' em discurso)."
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alteridade, movimento de redução do Outro ao Mesmo em que a imanência do pensar
faz congregar a multiplicidade do real em uma unidade inelutável de sentido, que resulta
na seguinte fórmula: o Outro é o Mesmo. Regência da ontologia, a verdade do real, sob
essa tonalidade, redunda em uma afirmação heraclitiana: "A guerra (pólemos) é o pai de
todas as coisas e de todas o rei." (Fragmento 53). Obra da identidade, da totalidade, a
guerra (fratricídio) é a manifestação do domínio sobre a alteridade, em que todos os
particulares se tornam apenas a imagem de uma única vitalidade. Segundo Levinas, a
marca do pensamento no Ocidente se define pelos parâmetros da totalidade e contra tal
horizonte de compreensão tão-antigo se volta sua palavra.141 A totalidade tem seu início
no instante em que a alteridade se torna acessível pelo "eu posso".142 Por esse motivo, o
mapeamento pelo conceito da exterioridade torna-se um problema crucial na obra de
Levinas, pois jamais se estabelece um nexo racional com o outro. Não há um conceito e
muito menos um conceito genuíno a ser perseguido, um conceito do conceito (der
Begriff des Begriffes). A relação ao rosto difere da posse e de tudo aquilo que a posse
implica.
É pela via do desejo (Désir) que Levinas encontrará a forma de significar a
relação ao outro. Mas não se trata de uma análise convencional que toma em
consideração o desejo interpretado como necessidade (besoin), falta, carência. Levinas
conserva a ideia de uma subjetividade satisfeita. "O Outro metafisicamente desejado
não é 'outro' como o pão que eu como, como o país que eu habito, como a paisagem que

______________________
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A análise da totalidade e sua crítica são desenvolvidas amplamente em Totalidade e infinito.
Levinas sofreu, aí, no que tange a este conceito, influência de Franz Rosenzweig, sobretudo a partir
da leitura de sua obra A estrela da redenção. Nas palavras de Levinas: "é na filosofia de Franz
Rosenzweig, a qual é essencialmente uma discussão de Hegel, que encontrei pela primeira vez uma
crítica radical da totalidade." LEVINAS, Éthique et infini, p. 80. Derrida caminha em direção
contrária no que diz respeito à compreensão do significado de totalidade. Para ele, assim "como o
outro, o ser não tem nenhuma cumplicidade com a totalidade, nem com a totalidade finita, totalidade
violenta de que fala Levinas, nem com a totalidade infinita. A noção de totalidade está sempre
relacionada como sendo. [...] o Ser não saberia oprimir ou aprisionar o sendo e suas diferenças."
DERRIDA, Violência e metafísica, p. 202-203.
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LEVINAS, Entre nous, p. 40: Todo e qualquer outro "está entregue a meu poder, enquanto
exterior ao meu alcance." No entanto: "O encontro com outrem consiste no fato de que, apesar da
extensão [l'étendue] de minha dominação sobre ele e de sua submissão, eu não o possuo." Ibid., p.
20. Sendo assim, o rosto pode ser visado, mas não dominado. Conforme se lê alhures: "O rosto
recusa-se à posse, aos meus poderes." LEVINAS, Totalité et infini, p. 200; 172.
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eu contemplo, como, às vezes, eu mesmo para mim mesmo, esse 'eu', esse 'outro'."143
Em questão encontra-se o desenvolvimento do significado do desejo metafísico, que
"tende para algo completamente diferente [tout autre chose], para o absolutamente
outro."144 Está em jogo uma aspiração pelo invisível, por um lugar estranho, utópico,
que mantém a distância ou a separação, sem satisfação ou erotismo, cumulação, isto é,
"Desejo de além da satisfação e que não identifica, como a necessidade, um termo ou
um fim."145 Conforme anunciara o filósofo de Kaunas em Da existência ao existente, e
já mencionado anteriormente neste texto, pressupõem-se a relação com Outrem como
movimento em direção ao Bem, mas sem negar ou duvidar da miséria humana. Dito de
outro modo, indicação do além do ser, desejo infinito. A insuficiência prescrita na
ontologia não permite esse salto em direção àquilo que se inscreve "fora" de suas
correlações, instância da transcendência. Sob a descrição de um "desejo sem falta",146
expressão tomada emprestada de Valéry, de um desejo que dispensa a nostalgia patética
dos amantes, que difere do vazio da alma platônica, elabora Levinas sua noção de um
desejo que expressa um amor-agápe, capaz de se situar mais "para lá" de toda carência e
de toda medida ou condição que venha a se impor sobre o desejo. O desejo é despertado
no seio da falta de falta; desejo que somente ocorre onde não há falta, pois todo o resto
é necessidade. Logo, a relação ao rosto instaura uma contradição, uma desordem
catastrófica, exigindo algo que transborda a suficiência no ser, impondo uma fome de
origem metafísica, aspiração à altura, ao Bem, intenção de redenção;147 exigência de
______________________
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 3. Lê-se o seguinte relato em LEVINAS, Éthique et infini, p. 97:
"Tentei descrever a diferença do Desejo e da necessidade pelo fato de que o Desejo não pode ser
satisfeito; que o Desejo, de algum modo, se alimenta de suas próprias fomes e se aumenta com de
sua satisfação; que o Desejo é como um pensamento que pensa mais do que não pensa, ou mais do
que aquilo que ele pensa. Estrutura paradoxal, sem dúvida, mas que não o é mais do que esta
presença do Infinito em um ato finito."
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 3.
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LEVINAS, De Dieu qui vient à l'idée, p. 111.
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Levinas assume, segundo comenta Susin, o "desejo sem defeito" pela torção da subjetividade —
"ser de desejo" — em expiação e substituição como responsabilidade e serviço ao outro. LEVINAS,
Emmanuel. Humanisme de l'autre homme. Montepellier: Fata Morgana, 1972. p. 45-53. SUSIN,
Luiz Carlos. Caminhos e descaminhos do desejo nos textos de Emmanuel Lévinas e de René Girard.
In: SUSIN, Luiz Carlos; FABRI, Marcelo; PIVATTO, Pergentino Stefano; SOUZA, Ricardo Timm
de (Org.). Éticas em diálogo: Levinas e o pensamento contemporâneo — questões e interfaces. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2003. p. 275-289.
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 4-5: "Para o Desejo, esta alteridade, inadequada à ideia, tem um
sentido. Ela é entendida como alteridade de Outrem e como essa do Altíssimo [Très-Haut]. A
dimensão mesma da altura é aberta pelo Desejo metafísico. Que essa altura não seja o céu, mas o
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algo novo, vindo de fora do ser. Levinas dedica a segunda seção de Totalidade e infinito
para descrever a constituição econômica da subjetividade em sua interioridade satisfeita
e a modulação que produz a fratura da posição que o sujeito hipostasiado ocupa no ser.
A subjetividade padece de uma torção por afetação, ocasionada pela ideia do infinito,
que brilha no rosto do outro, como se verá de modo detalhado no tópico a seguir. O que
se pretende afirmar é o aspecto invocativo que o rosto possui, dimensão de uma relação
ao invisível que remete ao visível. Citando e parafraseando Rimbaud,148 Levinas
inaugura a primeira linha da Seção I de Totalidade e infinito dizendo que a verdadeira
vida está ausente, mas nós estamos no mundo. "A transcendência do rosto é, ao mesmo
tempo, sua ausência desse mundo, onde entra a expatriação de um ser, sua condição de
estrangeiro, de despojado ou de proletário."149 A humanidade do humano está ausente.
O tom do discurso adverte para a situação do encontro intersubjetivo, através do qual
flui a mensagem fenomenológica pretendida, envolta de um trama ambígua e paradoxal
entre o visível e o invisível, totalidade e infinito. O rosto é palavra; a linguagem faz
referência ao infinito e à relação em face; linguagem capaz de barrar o avanço da
totalidade, de adiar a hora da traição, que a violência exige para si — retorno à
ontologia. A essência da linguagem é a relação com alguém, exposto e ameaçado por
sua vulnerabilidade, que diz "não me mate!" ou "tenho fome!". No centro do discurso
encontram-se os vestígios de um tão-antigo passado, imemorial, que faz gritar seu
ordenamento "não cometerás homicídio".150 Em consequência, a linguagem, antes de
ser "consciência de", é obrigação, sociedade. Por certo, Levinas entende que a relação
com o rosto pode "ser dominada pela percepção, mas o que é especificamente rosto é o
______________________
Invisível, isso é a elevação mesma da altura e sua nobreza. Morrer pelo invisível — eis a metafísica.
Mas isso não quer dizer que o desejo possa abster-se dos atos. Apenas esses atos não são nem
consumo, nem carícia, nem liturgia." A altura à qual faz referência Levinas, pois, é o próprio
invisível e sua invisibilidade. A altura não é o céu, mas o invisível. E a redenção (do humano)
consiste em um movimento de relação ao invisível, altura que faz brilhar o infinito, em que se torna
realizável, tópica a proibição de matar. A subjetividade ganha nova configuração a partir da relação
ao rosto, a partir dessa relação completamente diversa, nova e restauradora.
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RIMBAUD, Arthur. Une saison en enfer. Bruxelles: Alliance Typographique, 1873. p. 17: "La
vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde." — "A verdadeira vida está ausente. Nós não
estamos no mundo."
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 47.

LEVINAS, Totalité et infini, p. 173: "Estar com outrem face a face — é não poder matá-lo". "A
tentação da negação total, medindo o infinito desta tentativa e sua impossibilidade, é a presença do
rosto. Estar em relação com outrem face a face é não poder matar. É, também, a situação do
discurso." LEVINAS, Entre nous, p. 21. "O rosto é o que não se pode matar ou, ao menos, isso cujo
o sentido consiste em dizer: "não matarás" [tu ne tueras point]." LEVINAS, Éthique et infini, p. 91.
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que não se reduz a ela."151 Trata-se de um discurso que por todos os lado assinala a
defesa da impossibilidade perene de apropriação do outro. O que não se reduz ao rosto,
seu excesso, ideia do infinito é o componente que instaura a socialidade e constitui a
humanidade do homem. A presença do rosto ordena como um mestre, oferecendo o
caminho para a realização do humano, in-condição do "quem somos?". "O sentido é o
rosto de outrem e todo recurso à palavra se coloca já no interior do face a face original
da linguagem. [...] A significação é o infinito, [...]; ele me faz face, me coloca em
questão e me obriga pelo fato de sua essência de infinito."152 O delineamento de um
discurso em que a ética tem primazia sobre a densidade ontológica, que pesa sobre as
coisas e os entes que existem, e que se faz vislumbrar desde a tão famosa expressão
levinasiana "a ética é a filosofia primeira", dissemina-se por meio daquilo que reverbera
no rosto, sua linguagem do infinito ou o próprio do sentido. De toda forma, trata-se de
uma linguagem estranha, radicalmente repulsiva ao pensar, mas que atribui desejo e
movimento para e pelo outro. Longe de ser uma voz da consciência (Gewissen), que
fala a partir de dentro — referência ao nada (Nichts) heideggeriano e à sua abertura de
sentidos

mergulhada

em

uma

angústia

específica

da

consciência

moral

(Gewissensangst) —, a exterioridade fala através do rosto, palavra de um existente que
respira e significa. Estabelece-se, assim, o papel orientador do rosto. O rosto guia, tal
qual um porta-voz do infinito, a subjetividade para longe de suas posses, ensinando-a ao
expor ao pensamento aquilo que não se pode suscitar por si só. O ensinamento é moral.
"Esta voz vinda de uma outra margem ensina a própria transcendência. O ensino
significa todo infinito da exterioridade. E todo o infinito da exterioridade não se produz
primeiro para ensinar depois — o ensino é a sua própria produção."153 O rosto apresenta
um novo mundo, jamais contemplado ou sonhado pelo eu; abertura do Dizer mais para
lá do ser, como se verá em Outramente que ser ou mais além da essência (1974). A
exterioridade do rosto, a linguagem do infinito funda a moral. "A transcendência como
tal é a consciência moral."154 E não se trata aí de uma ótica, uma perspectiva entre tantas

______________________
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possíveis. "A transcendência não é uma ótica, mas o primeiro gesto ético.155 O percurso
da subjetividade em Levinas se filia à intersubjetividade especificamente neste ponto,
em que o eu encontra o outro face a face. A realização da transcendência efetiva-se na
intersubjetividade, isto é, no acolhimento da palavra, da significação do infinito evocada
no rosto do próximo-estrangeiro, como um dizer "sim" a quem156 está pelo caminho, e
que não é simples coisa ou pedra sobre a qual, à primeira vista, medita o poeta.
Portanto, a aproximação que se faz ao outro no frente a frente, gesto ético, convida à
ação o interlocutor e o impele a dizer como resposta algo mais do que um mero "tanto
faz".157 Provocado, o pensamento é convidado à responsabilidade. A ideia do infinito
faz atestar um extravasamento do pensamento que transpõe as barreiras da imanência e
que move a consciência. A não-indiferença do eu ao outro faz sinal para o alto, indica a
transcendência e revela a humanidade do humano ou a significação da subjetividade,
acontecimento.

2.2. SUBJETIVIDADE E HOSPITALIDADE

O ensaio sobre a exterioridade, Totalidade e infinito, conforme anuncia
Levinas em seu "Prefácio", apresenta-se como uma defesa da subjetividade ou da
interioridade. Uma tal defesa consiste em assinalar a descrição das circunstâncias de
exigências impossíveis, às quais a subjetividade está condicionada em sua relação à
transcendência. Em alusão à significação que se estabelece por meio da ideia do
______________________
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 149.
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"Na realidade o 'quem é?" não é uma questão e não se satisfaz com um saber. Aquele para quem a
questão é colocada já se apresentou, sem ser um conteúdo. Ele se apresentou como rosto. O rosto
não é uma modalidade da quididade, uma resposta a uma questão, mas o correlativo do que é
anterior a toda a questão. O que é anterior a toda questão não é, por sua vez, uma questão, nem um
conhecimento possuído a priori, mas Desejo. O quem correlativo do Desejo, o quem a quem a
questão é colocada é, em metafísica, uma 'noção' tão fundamental e tão universal quanto a quididade,
o ser, o ente e as categorias." LEVINAS, Totalité et infini, p. 152.
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O herói do absurdo de O estrangeiro, Meursault, atento à sua verdade e indiferente a tudo e a
todos, repete constantemente a expressão "tanto faz" (ça m'est égal), símbolo de sua indiferença
radical que o conduz à negação da transcendência. Fazemos tal alusão apenas para indicar a radical
contraposição ao que propõe Levinas em seu modelo de subjetividade, que caminha rumo à nãoindiferença em relação à alteridade. Cf. CAMUS, Albert. L'étranger. Paris: Gallimard, 2004.
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infinito, frente ao rosto, em que se contém mais do que é possível conter, desdobra-se a
narrativa de Levinas na direção de uma imagem da subjetividade como acolhimento e
hospitalidade.158 Em suas palavras: "Esse livro [Totalidade e infinito] apresentará a
subjetividade como acolhendo Outrem, como hospitalidade. Nela se consuma a ideia do
infinito."159 Encontra-se nesta afirmação o motivo condutor das análises levinasianas no
decorrer de sua obra como um todo: análises ancoradas em uma noção radical de
alteridade, de um outro absolutamente outro, que é recebido de modo não indiferente no
íntimo da habitação satisfeita do eu, em sua interioridade, psiquismo não carente de
qualquer alteridade que extrapole o erótico. Por suposto, o além da totalidade reflete-se
no interior da totalidade, subjetividade em movimento de evasão.160 A contestação da
ordem do ser — que acorrenta o eu a si mesmo — da filosofia do neutro, identificada no
pensamento heideggeriano, e a realização da evasão perseguida em seus primeiros
escritos, consuma-se pela noção de hospitalidade em 1961 e, posteriormente, em
Outramente que ser ou mais além da essência, pela noção de substituição,161 na medida
______________________
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Conforme afirma Derrida em "A palavra de acolhimento", "Totalidade e infinito nos lega um
imenso tratado sobre a hospitalidade. Isso é menos evidente por tais ocorrências, raras, efetivamente,
do termo 'hospitalidade' do que pelos encadeamentos e a lógica discursiva que implicam este léxico.
[...] a hospitalidade torna-se o próprio nome daquilo que se abre ao rosto, daquilo que mais
precisamente o 'acolhe'. O rosto sempre se dá a um acolhimento e o acolhimento acolhe apenas um
rosto, este rosto que [...] deve escapar a toda tematização. [...] Levinas [...] opõe explicitamente a
hospitalidade [...] à tematização." "Se a palavra 'hospitalidade' permanece aí bastante rara, a palavra
'acolhimento' é sem dúvida uma das mais frequentes e das mais determinantes em Totalidade e
infinito. [...] Mais operatório do que temático, esse conceito opera em todo lugar, justamente, para
exprimir o primeiro gesto em direção ao outro. O acolhimento é mesmo um gesto? Sobretudo o
primeiro movimento, e um movimento aparentemente passivo, porém o bom movimento. O
acolhimento não é derivado, nem tampouco o rosto, e não há rosto sem acolhimento. [...] O
acolhimento determina o 'receber', a receptividade do receber como relação ética." DERRIDA,
Jacques. Adeus a Emmanuel Levinas. São Paulo: Perspectiva, 2004. p. 39; 42-43.
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LEVINAS, Totalité et infini, p. XV. "Abordar Outrem no discurso é acolher a sua expressão onde
ele ultrapassa a todo instante a ideia que dele tiraria um pensamento. É, portanto, receber de Outrem
para além da capacidade do Eu; o que significa exatamente: ter a ideia do infinito. Mas isso significa
também ser ensinado. A relação com Outrem ou o Discurso é uma relação não-alérgica, uma relação
ética, mas o discurso acolhido é um ensinamento. O ensinamento não se reduz à maiêutica. Ele vem
do exterior e me traz mais do que eu não a contenho. Na sua transitividade não-violenta se produz a
epifania mesma do rosto. A análise aristotélica do intelecto — que descobre o intelecto agente, vindo
pela porta, absolutamente exterior, e que, no entanto, constitui, sem comprometer de modo algum, a
atividade soberana da razão —, substitui a maiêutica por uma ação transitiva do mestre, dado que a
razão, sem abdicar, se encontra na situação de receber." Ibid., p. 22.
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LEVINAS, Totalité et infini, p. XI.

Embora a hospitalidade seja marcada por uma ação de saída de si, de sua posição original, para
receber quem se aproxima, o domínio da casa ainda permanece sendo condição da subjetividade. O
recolhimento está implicado no acolhimento. Em verdade, Totalidade e infinito oscila, em muitos
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em que sob tais noções apresenta-se o modo pelo qual o eu sai de si para oferecer
"lugar" à palavra que precede toda palavra, o outro (você primeiro!).162 Em última
instância, revela-se na escrita do autor a busca pela constituição de um discurso ético
(metafísica), que se inicia na relação ao rosto, frente a frente, redundando em uma
atitude de acolhimento do outro pelo mesmo, hospitalidade. Assim, a subjetividade em
Levinas é descrita como hospitalidade, acolhimento do rosto, de sua palavra excedente
por excelência, sempre exterior à totalidade. Este é o ponto-chave para a interpretação
de sua filosofia, início, meio e fim de sua narrativa — apesar de em Outramente que o
ser ou mais além da essência a relação ao outro ser transmutada em uma "experiência"
mais radical de alteridade, traduzida pela noção outro-no-mesmo.
O pensamento metafísico pelo qual se estabelece o vínculo entre a
transcendência e a imanência, descrição de um finito que tem a ideia do infinito,
apresenta-se como "atenção à palavra ou acolhimento do rosto, hospitalidade e não
______________________
momentos, entre a afirmação de um "eu" ("eu forte") que se mantém, e por meio do qual a
transcendência se "produz" — ideia que Levinas expõe na abertura de seu texto —, e de um "eu" que
se "perde" à maneira de um "eu" descrito pelo acusativo me, como se mostrará em Outramente que
ser ou mais além da essência. Nesses termos, a expressão "eis-me aqui", por exemplo, utilizada por
Levinas especificamente em Outramente que ser ou mais além da essência poderia ser aplicada à
descrição da hospitalidade. Nota-se a sintonia entre o que é anunciado em seu "ensaio sobre a
exterioridade", de 1961 e em seu "mais além da essência", de 1974, não somente no que se refere a
essa expressão em específico, que expressa a subjetividade, mas a tantos outros termos e temas.
Portanto, não soa equivocado atribuir a expressão "eis-me aqui" à significação da hospitalidade,
assim como também não é equivocado afirmar que a saída do ser é quase confirmada (quase-jásaída) em 1961, o que faz indicar um elo entre o texto de 1961 e o de 1974. Os leitores de Levinas
encontram-se divididos quanto à ideia de continuidade ou de não continuidade entre suas duas
grandes obras, "Totalidade e infinito" e "Outramente que ser". Neste trabalho, adotamos a tese da
continuidade entre as duas obras e, mais, a ideia de que há um "nexo narrativo" ou uma
"continuidade metafísica" sobre o in-próprio do humano — defesa da subjetividade enquanto
espiritualidade do humano — que une todo o seu discurso desde suas obras da juventude — em
especial a partir de Da evasão —, muito embora compreendamos as transformações conceituais
operadas ao longo de toda sua trajetória, as quais culminam na noção de "substituição", desenvolvida
em 1974 em seu texto sobre o "mais além da essência". Esta posição, assim como as posições de
alguns dos leitores de Levinas serão explicitadas no item subsequente.
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Após o desenvolvimento de sua tese sobre a defesa da subjetividade, compreendida como
hospitalidade, contestação da ontologia fundamental e suas implicações, Levinas afirma o seguinte
ao final de Totalidade e infinito: "Temos assim a convicção de ter rompido com a filosofia do
Neutro: com o ser do ente heideggeriano, o qual a obra crítica de Blanchot tanto contribuiu para
fazer ressaltar a neutralidade impessoal, com a razão impessoal de Hegel que somente mostra à
consciência pessoal suas artimanhas [ruses]." LEVINAS, Totalité et infini, p. 274. Em diferença aos
postulados da ontologia, Levinas prioriza o ético e persegue a elaboração de um discurso que
possibilite descrever a in-condição humana, ruptura com o neutro que faz evocar o silêncio e a
indiferença que emanam de uma relação com o ser. "É um 'Primeiro o senhor!' original que eu tento
descrever." LEVINAS, Éthique et infini, p. 94. Por meio da palavra "responsabilidade" Levinas faz
abrigar suas intenções e consolidar suas propostas, um projeto fundamentalmente ético.
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tematização. [...] O sujeito é um hóspede [hôte]."163 Nesses termos, a consciência de si
não se mostra como uma imagem dialética da consciência que se tem do outro. "E sua
relação consigo não é mais representação de si. Anteriormente a toda visão de si, ela se
realiza ao se manter, mantendo-se; ela se implanta em si como corpo e se mantém na
sua interioridade, na sua casa."164 Levinas faz menção a relações humanas, dimensão
corpórea do discurso e de permanência no mundo, gesto de bondade do eu que se
alimenta da fome do desejo metafísico, isto é, precedência da ética sobre a ontologia.165
O elo estabelecido entre o mesmo e o outro preserva a positividade indispensável, do
mesmo e do outro, por meio da separação, pressuposto basilar para a consolidação de
um discurso que tem por objetivo último dizer o quê da ética, seu quem, sem a mácula
da totalidade. A relação ao outro que se faz frente a frente por acolhimento é "uma
impossibilidade de negar, uma negação da negação."166 O estrangeiro mantém seu
estrangeirismo e o eu a sua interioridade. O acolhimento da casa, abertura do eu ao
outro, não exclui a possibilidade do recolhimento — fato este que faz atestar a
separação. O recolhimento, na interioridade da vida econômica, é o caminho pelo qual
se dá a relação com a alteridade. "Nenhuma relação humana ou inter-humana saberia se
desenrolar fora da economia, nenhum rosto saberia ser abordado de mãos vazias e com
a casa fechada".167 Por conseguinte, a transcendência apresenta-se como uma doação
original, em que o eu, mergulhado em sua interioridade gozosa, oferece suas posses a
quem se aproxima.168 Embora Levinas sustente a hospitalidade como in-condição da
subjetividade, não se vê em seu texto a aposta em um discurso ingênuo sobre a
constituição do humano, como se suas teses entoassem a defesa de um pensamento
selvagem. O dissídio "ameaça" a exterioridade — mesmo que não se possa percorrer a
______________________
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distância de sua altura em hipótese alguma — pela violência da visão, do conceito, da
força, modo de traição da linguagem sempre à mão, que faz situar tanto o outro quanto o
eu abaixo de suas grandezas. Abre-se, a partir da ideia de separação demarcada pelo
autor, a possibilidade de se instaurar um lapso em relação à transcendência, traduzido
por não-hospitalidade.169 A predominância do egoísmo manifesta-se como natureza
intrínseca à hospitalidade, de modo que o ato de o eu receber a vinda do outro em sua
casa (chez soi) se vê confrontado com a possibilidade da "hostilidade". Diz Levinas que
"o ser separado pode fechar-se em seu egoísmo, isto é, na própria realização de seu
isolamento."170 Observa-se uma condição casmurra "ao lado" ou "por detrás" da cena,
apoiando-a em sua contingência. "A possibilidade para a casa de se abrir a Outrem é tão
essencial à essência da casa quanto as portas e janelas fechadas."171 A habitação é o
começo pelo qual se torna possível o acolhimento ou o seu contrário. Não se exclui o
risco da tematização (totalidade), mas se quer adiar tal traição, até a última hora. E isso
é o que indica a in-condição da subjetividade, isto é, a possibilidade de sustentação da
bondade do eu. Apesar da solidão inerente à interioridade — estrutura delineada desde a
análise da noção de separação em Da existência ao existente — e da "nãohospitalidade" que nela está implicada, observa Levinas o seguinte: uma vez fechado
sobre si, o "para si" da subjetividade perde toda a sua significação —, pois à palavra

______________________
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Levinas não faz uso do termo "não-hospitalidade". O termo aqui é retirado e apropriado da letra
derridiana. Inspirado na terminologia utilizada por Levinas, Derrida explora o conceito de
hospitalidade a partir de sua condição e in-condição, expondo as fragilidades da "lei da
hospitalidade", "pacto" que recorre à lei e ao direito; faz expor, assim, o caráter intrínseco tanto da
hospitalidade quanto da hostilidade (não-hospitalidade). A discussão possui um caráter político,
recorte que Levinas não desenvolveu em seus escritos, mas deixou margens em aberto. A
convergência da leitura de ambos os autores se dá em torno do acolhimento, lugar em que se
apresenta a questão da subjetividade, resposta à questão da questão, questão do estrangeiro. O
estrangeiro é aquele que endereça a primeira questão. Ao abordar a ideia de uma hospitalidade justa,
desde sua in-condição, Derrida afirma: "A questão da hospitalidade é, assim, a questão da questão;
mas também é a questão do sujeito". DERRIDA, Jacques. Da hospitalidade. São Paulo: Escuta,
2003. p. 27. Derrida também explora o tema da hospitalidade em Adeus a Emmanuel Levinas (1997).
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 148. "E esta possibilidade de esquecer a transcendência de
Outrem — de banir impunemente da sua casa toda hospitalidade (isto é, toda linguagem), de banir
dela a relação transcendente que apenas permite ao Eu fechar-se em si — atesta a verdade absoluta,
o radicalismo da separação." Ibid., p. 147-148. De toda forma, vale ressaltar o seguinte: "A
interioridade do recolhimento é uma solidão em um mundo já humano. O recolhimento se refere a
um acolhimento." Ibid., p. 128.
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pertence a origem de toda significação.172 Há uma característica de redenção inscrita nas
análises feitas por Levinas, oferta de sentido. O ser humano somente acontece por
ocasião de seu evento ético, de sua capacidade de acolher o outro e de se manter sob
atenção quanto à possibilidade de não abandonar a posse da mão que tateia e
instrumentaliza o mundo. Trata-se de uma saída de si, que em Totalidade e infinito
mostra-se pela noção de acolhimento. "A relação do Mesmo e do Outro — ou
metafísica — se processa originalmente como discurso onde o Mesmo, recolhido em
sua ipseidade de 'eu' — de ente particular único e autóctone — sai de si."173 Desocupar
a casa ou tê-la desocupada é o termo que torna possível o receber a vinda de "quem"
passa. "A metafísica ou relação com o Outro se realiza como serviço e como
hospitalidade."174 A doação de si é a metafísica. A transcendência não é uma ótica, um
reportar-se à visão, mas doação original.175 O movimento em direção à "porta" e o gesto
de abri-la para receber quem chega à casa — sempre de maneira estranha e
inconveniente

—

demarca

a

precedência

da

metafísica,

hospitalidade

ou

responsabilidade.
Levinas sinaliza, aqui, a articulação daquilo que possibilita o discurso por meio
da noção de hospitalidade, "apologia em que o eu ao mesmo tempo se afirma e se
inclina diante do transcendente".176 O eu mantém-se no mundo através de sua casa, de
suas posses, do viver de..., da fruição — recolhimento e separação. Por sua vez, o outro
— perturbação ocasionada pelo estrangeiro que se aproxima — chama à "porta" e
desestabiliza a consciência harmoniosa do estar "em sua casa".177 Remete-se a uma

______________________
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experiência que beira à catástrofe, isto é, à destruição do eu.178 O choque de realidades,
estabelecido no frente a frente do acolhimento, promove um abalo na estrutura do ser,
em que não somente a consciência intencional perde sua capacidade de arregimentar as
"coisas" e dizê-las, mas também a espontaneidade da liberdade é afetada, ao ponto da
desapropriação. Em oposição ao primado da liberdade, o sujeito em questão não é
sujeito à "maneira de Descartes", que fundamenta o mundo, onde o objeto se converte
em um seu acontecimento.179 A liberdade não pode justificar a liberdade, uma vez que
tal justificativa incorre sempre na arbitrariedade como uma sua possibilidade.

O irracional da liberdade não tem a ver com os seus limites, mas com o
infinito da sua arbitrariedade. A liberdade de se justificar. Reduzida a ela
mesma, cumpre-se não na soberania, mas no arbitrário. [...] Abordar
Outrem é colocar em questão minha liberdade, a minha espontaneidade
de vivente, o meu domínio sobre as coisas, essa liberdade da "força que
vai", essa impetuosidade de corrente e à qual tudo é permitido, mesmo o
assassínio. O "Tu não cometerás assassínio", que esboça o rosto onde
Outrem se produz, submete minha liberdade ao julgamento.180

Trata-se, desde logo, de estabelecer a liberdade em função do investimento que
a palavra do outro realiza em direção ao eu, movimento que oblitera o juízo arbitrário da
ação. Em outros termos, fala-se de uma liberdade investida, em que a responsabilidade
aparece antes da liberdade, ensinando o juízo, inaugurando a consciência moral. O dizer
"sim" da liberdade, afirmação de si mesmo, e o poder que é conferido ao si mesmo no
ato de sua afirmação, perde espaço para a afirmação do estrangeiro. "Não sou eu — é o
outro quem pode dizer sim."181 O tema da liberdade parte de um princípio pertinaz:
______________________
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O aspecto catastrófico da composição da subjetividade será abordado em Outramente que ser ou
mais além da essência em que Levinas fará referência à noção de "Outro-no-Mesmo", recorrência à
ideia de uma "passividade mais passiva que toda passividade". Como se verá, a possibilidade de se
interpretar a descrição de uma subjetividade "catastrofada" mostrar-se-á viável sob esses termos. Em
Totalidade e infinito insiste-se na ideia de um "eu forte" e indispensável para se produzir um
discurso sobre a ideia do infinito, muito embora identifiquemos neste texto a presença de traços de
um eu sob indícios da catástrofe, de forma que um traço de ambiguidade se faz notar ao longo da
conceituação da subjetividade.
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LEVINAS, Totalité et infini, p. 66. "Chamamos este colocar em questão [mise en question] de
minha espontaneidade pela presença de Outrem ética. A estranheza de Outrem [...] realiza-se
precisamente como um colocar em questão de minha espontaneidade, como ética." Ibid., p. 13. "A
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como afirmar a liberdade de um "eu" diante da negação da liberdade de "alguém"? Não
se pode ser livre em um mundo onde liberdades são negadas. É preciso que o outro seja
livre para que o eu possa ser investido de liberdade. Ao outro cabe tal investidura, por
ocasião da afirmação de sua liberdade. Portanto, a subjetividade não é assumida sob o
engenho e a arte da deliberação e da escolha ou a partir de um senso de oportunidade,
habilidade astuciosa da razão, de um agente livre e talentoso. Não é a subjetividade
descrita como uma capacidade, um poder, uma possibilidade diante de um horizonte
sempre à mão. Antes de ser fruto de um golpe de vista, capaz de operar movimento ou
mudança desde a ação, a subjetividade é passividade — tema que encontrará destaque
em Outramente que ser ou mais além da essência, mas que já se apresenta em
Totalidade e infinito. A liberdade do eu só tem início por meio de uma não-liberdade.
Ao eu não cabe o papel de pôr ou postular a moral; ao contrário, é por ela constituído. O
eu está sujeito ao outro, é um subjectum; a liberdade pertence ao outro.
A descrição da "liberdade investida" resulta na definição de um sujeito, que
não se constitui como liberdade diante das possibilidade, onde todo o novo que daí brota
acaba tornando-se domínio de si mesmo.182 Está em jogo uma difícil liberdade, sob o
julgamento da transcendência; despertar que exclui a espontaneidade da razão, sua
ótica, lacerando-a desde o seu íntimo, depondo os poderes do eu. O sentido por
excelência ou a inteligibilidade da transcendência não é doação de sentido
(Sinngebung), nem se revela através de disposições afetivas, mas é abertura desde o em
face do rosto, diante do qual o eu é questionado, chamado à responsabilidade e colocado
como inquietude-para-o-outro, pela afirmação da difícil liberdade. Levinas persegue os
contornos da subjetividade e afirma que sua constituição original é um sim
incondicional à exterioridade, que se faz proximidade. Esse sim, posteriormente a 1961,
será revestido de uma mais profunda gravidade no percurso de seu pensamento, sendo
descrito como passado imemorial. Como se verá adiante: "Trata-se de um sim mais
antigo que a espontaneidade ingênua. [...] peso que exerce sobre um ponto do ser o resto

______________________
significação está no excedente [surplus] absoluto do Outro em relação ao Mesmo que o deseja, que
deseja o que não lhe falta, que acolhe o Outro através dos temas que [...] o Outro lhe propõe ou
recebe dele." Ibid., p. 70.
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de sua substância. Esse peso chama-se responsabilidade."183 Em outras palavras: "É o
acolhimento de Outrem o começo da consciência moral, que põe em questão minha
liberdade. [...] A consciência moral acolhe outrem."184 Sob termos estranhos à
modernidade filosófica, a responsabilidade é decisão anterior a toda iniciativa —
relação não-alérgica com a diferença ou a significação da transcendência.
Significar equivale a apresentar-se em pessoa.185 Segundo Levinas, a
subjetividade é um eu que responde em primeira pessoa, "relação que parte de um eu e
vai em direção ao Outro, no desejo e na bondade, em que o eu, ao mesmo tempo, se
mantém e existe sem egoísmo."186 A responsabilidade é um chamado ao insubstituível,
e sua resposta é única, exclusiva.

O juízo dirige-se sobre mim na medida em que me intima a responder. A
verdade se faz nesta resposta à intimação. A intimação exalta a
singularidade, precisamente porque se endereça a uma responsabilidade
infinita. O infinito da responsabilidade não traduz sua imensidade atual,
mas um aumento da responsabilidade, no mesmo ritmo [au fur et à la
mesure] que ela se assume; os deveres se alargam à medida em que se
cumprem. Quanto melhor cumpro meu dever menos direitos tenho; mais
eu justo sou e mais eu sou culpado. O eu, que na fruição vimos surgir
como ser separado tendo à parte, em si, o centro em torno do qual sua
existência gravita — confirma-se em sua singularidade, esvaziando-se
dessa gravitação, que não termina de se esvaziar e que se confirma,
precisamente, no incessante esforço de se esvaziar. Chama-se isso
bondade. A possibilidade de um ponto do universo onde um tal
transbordamento da responsabilidade se produza, define, talvez, ao final
de contas, o eu. [...] O eu é um privilégio ou uma eleição. [...] A verdade
não pode estar na tirania, assim como não pode estar no subjetivo. A
verdade só pode ser se uma subjetividade for chamada a dizê-la [...]. O
apelo à responsabilidade infinita confirma a subjetividade em sua posição
apologética. [...] Proferir 'eu' — afirmar a singularidade irredutível em
que persegue a apologia — significa possuir um lugar privilegiado em
______________________
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relação às responsabilidades, para as quais ninguém pode me substituir
[me remplacer] e das quais ninguém me pode desligar.187

Não se pode substituir o eu, pois ele é único, um. Há uma unicidade do eu
sobre a qual o discurso se mostra, em que a eleição se insere no mundo e faz sinal da
transcendência pela bondade que se realiza no gesto ético do um-para-o-outro. Tal
posicionamento singular define o eu insubstituível: responsabilidade de ser eleito por
quem se apresenta frente à frente e rouba toda a sua espontaneidade e liberdade. A
transcendência acontece a partir da subjetividade, resposta em primeira pessoa, sem a
qual o espírito não se revela luz à habitação ou faz morada. Somente a subjetividade
pode dizer a transcendência, conter a ideia (do infinito)188 que não se pode conter:
unicidade e bondade. O eu é descrito como bondade em Totalidade e infinito, na medida
em que assume/porta/suporta a exterioridade do mundo sobre seus ombros. Assim, a
subjetividade afirma a própria identidade do eu humano ao responder à incumbência
que se lhe impõe vinda do outro absolutamente outro — exterioridade situada a uma
distância que não se percorre, porque sempre terra do estrangeiro. Sob os termos de
uma "intencionalidade" da transcendência única em seu "gênero", conforme aqui já nos
referimos, tal encontro de acolhimento faz aumentar para o eu o seu desejo pelo outro,
fato este que acaba por se reverter em um acréscimo para o eu de sua exigência por
responsabilidade.189 "O aumento de exigências que eu tenho em relação a mim mesmo
agrava o julgamento que se dirige sobre mim, aumenta minha responsabilidade."190 A
______________________
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recorrência à responsabilidade por tudo e por todos, incidência de um pensamento
obsedado pelo outro, está presente tanto nas linhas de Totalidade e infinito quanto nas
de Outramente que ser ou mais além da essência, nas quais se postula a trama da
subjetividade como movimento de saída, mote de suas análises. Em destaque está uma
fenomenologia às avessas. "A fenomenalidade de que se trata não indica somente uma
relatividade do conhecimento, mas uma maneira de ser em que nada é último, em que
tudo é sinal, presente ausentando-se da sua presença e, nesse sentido, sonho."191
Interessa dar ênfase ao fenômeno humano, àquilo que o produz e que é produzido por
ele. "A ultrapassagem da existência fenomenal ou interior não consiste em receber o
reconhecimento de Outrem, mas oferecer-lhe seu ser. Ser em si é se exprimir, isto é, já
servir a outrem. O fundo da expressão é a bondade."192 Ser bom é uma maneira de ser
para o outro — hospitalidade.
O percurso da subjetividade em Levinas fornece uma chave de leitura de
passagem da "consciência ingênua" para "consciência acolhedora", em que seu suporte
é um gesto moral de confirmação de o modo de ser da subjetividade. O fulcro do
pensamento levinasiano sobre a subjetividade alcança seu primeiro lugar de maturidade
na obra Totalidade e infinito (1961). Nesse texto, que se pretende um ensaio sobre a
exterioridade, Levinas busca descrever acontecimentos cuja significação última —
significação sem contexto — a consciência não consegue desvelar,193 mas é capaz de
conter. Recorrendo ao uso de uma linguagem inadequada por excelência (ideia do
infinito) indica-se o argumento que define a subjetividade como acolhimento. O sujeito
é um hóspede — a subjetividade realiza exigências impossíveis. Levinas propõe uma
filosofia que não visa a pensar o outro e nem mesmo a pensar com o outro.194 De outro
______________________
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Segundo Levinas, o Miteinandersein heideggeriano, ser-com-outrem, não passa de um instante da
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sentido". LEVINAS, Éthique et infini, p. 59; 132. "Em Heidegger, certamente, a coexistência é
colocada como uma relação com outrem, irredutível ao conhecimento objetivo, mas ela repousa,
também, ao final de contas, sobre a relação com o ser em geral, sobre a compreensão, sobre a
ontologia. Antes disso, Heidegger coloca esse fundo do ser como horizonte onde surge todo ente,
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modo, é necessário abandonar o outro ao seu evento, "deixar o outro outrear",195
apresentar-se em sua significação mesma, deixá-lo em sua melodia — pura dissonância
— que rompe o compasso dos amantes e desconcerta a maestria, a orquestra e os
tenores ao ditar um tom acima e abaixo, verticalmente horizontal, na medida de sua
aproximação. Toda a encenação dessa musicalidade se dá em torno de um encontro face
a face, pela proximidade que faz acolhimento. "Aproximar é tocar o próximo, para lá
dos dados apreendidos à distância no conhecimento, é aproximar-se de Outrem. Esse
reviramento do dado em próximo e da representação em contato, do saber em ética, é
rosto e pele humana".196 Ao sabor do vento, o outro vem, vem de lá (por-vir) e impõe
sua liberdade ao anfitrião que o recebe, produzindo sua humanidade. À subjetividade
cabe o acolhimento, o qual denota sua condição. Em suma, Totalidade e infinito ocupase de um movimento de evasão pensado nos termos de uma subjetividade acolhedora.
Há uma saída de si em questão, mas não o suficientemente delineada. A partir de 1974,
em seu "mais além da essência", Levinas apresentará a subjetividade caracterizada por
uma forma adverbial (autrement) e não mais como substantivo (modo de ser) — o que
irá se mostrar como uma narrativa de interrupção do absoluto da unidade em que se
mantém ainda o ser do Mesmo. Em Totalidade e infinito a existência — e tudo o que a
implica — constitui o ser.197 A partir de Outramente que ser não se colocará mais em
foco a estrutura da relação em face, vis-à-vis, como motivo condutor das análises sobre
a transcendência e a significação do eu, apesar de não se excluí-la da argumentação. A
ênfase incidirá sobre a noção de relação-não-relação ou relação-sem-relação, em que
se colocará à prova a análise do eu trespassado pelo componente arqui-pré-originário da
alteridade. Por seu turno, a subjetividade será emoldurada como "lugar de
acontecimento" do além do ser (lugar/não-lugar), acentuando a ideia, já presente em
1961, de uma desnucleação do sujeito — transcendência descrita como aquilo que está
______________________
como se o horizonte e a ideia de limite que ele inclui, e que o próprio da visão, fossem a trama
última da relação. Além disso, em Heidegger, a intersubjetividade é coexistência, um nós anterior ao
Eu e ao Outro, uma intersubjetividade neutra. O face-a-face, ao mesmo tempo, anuncia uma
sociedade e permite manter o Eu separado." LEVINAS, Totalité et infini, p. 39.
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Expressão utilizada pelo Professor Ulpiano Vázquez Moro, de acordo com minhas notas de aula
da disciplina "Leitura da obra O tempo e o outro de E. Levinas", ministrada na FAJE, em Belo
Horizonte, no segundo e no primeiro semestres, respectivamente, dos anos 2012 e 2013.
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LEVINAS, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, p. 235.

LEVINAS, Totalité et infini, p. 84: "A vida é uma existência que não precede sua essência. [...] e
o valor, aqui, constitui o ser."
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aquém de um "lugar" no mundo ou para além do ser. Trata-se de aprofundar a questão
da linguagem — Discurso ou Dizer, expresso pela ideia da responsabilidade ou da sua
significação indizível (passado anárquico), que precede a toda iniciativa de enunciação
sincrônica — sob as formas de uma intriga sem compreensão, a qual aponta para a
gravidade que se faz desembaraçada da falência do enunciado, e anuncia ao passar, ao
doar, ao apresentar-se: obediente desordem. Esta linguagem traduz-se "substituição" ou
faz sinal pela noção Outro-no-Mesmo. É o que veremos a seguir.

2.3. DIZER OUTRAMENTE OU DA SUBSTITUIÇÃO

Em seu Elogio de Helena, Górgias reflete sobre o poder que a linguagem
exerce sobre a alma e, em meio a suas conclusões, em "defesa do feminino", afirma que
o discurso é um grande soberano, pois tem, entre outros atributos, o poder de aumentar
a piedade.198 Pode-se afirmar, em termos, que Levinas está próximo de Górgias, no que
se refere ao poder que a linguagem ou o discurso exerce sobre a alma. Afinal, para
Levinas em questão está a descrição de circunstâncias sobre a linguagem, enquanto
poder sobre a subjetividade, mas não pela via do enfeitiçamento ou da ilusão.199 Nas
linhas de Outramente que ser ou mais além da essência (1974), Levinas recorre ao uso
______________________
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GÓRGIAS. Elogio de Helena. In: CASSIN, Barbara. O efeito sofístico: sofística, filosofia,
retórica, literatura. São Paulo: Editora 34, 2005. p. 293-301. Levinas também explora o poder da
linguagem, do discurso. "A função original da palavra não consiste em designar um objeto para
comunicar com outrem, em um jogo inconsequente, mas em assumir por alguém uma
responsabilidade junto de outro alguém. Falar é engajar os interesses dos homens. A
responsabilidade seria a essência da linguagem." LEVINAS, Quatre lectures talmudiques, p. 46. Em
Outramente que ser ou mais além da essência, Levinas escava mais profundamente o sentido da
linguagem, ao ponto de destituir do sujeito todo poder de decisão sobre a responsabilidade — que
segue sendo a essência da linguagem.
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A relação à transcendência — trama da hospitalidade acolhendo a palavra do outro — em
Levinas é um discurso contra o enfeitiçamento da razão, do conceito, do sagrado, das salvações
religiosas, da ignorância e da violência. A hospitalidade é a possibilidade de "se romper o feitiço e o
equívoco permanente de um mundo onde toda aparição é dissimulação possível, onde o começo
falta. A palavra introduz um princípio nesta anarquia. A palavra desenfeitiça [...]." LEVINAS,
Totalité et infini, p. 71. O acolhimento é o oferecer repouso a quem passa, estender a mão para
alguém, inclinar os ouvidos do coração à palavra que orienta, obseda e julga. Trata-se de um deixar o
outro outrear ou de um "dar" voz a quem pertence o discurso, desfazendo, assim, as ilusões da
consciência e seus emaranhados — tarefa que pertence à linguagem e à sua altura.
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hermenêutico de uma inteligibilidade da linguagem "mais forte do que a morte", capaz
de raptar o eu, apossando-se de sua morada, sua intimidade, ao ponto de realizar uma
catástrofe — disjunção do eu e do si, suscitada de forma ainda incipiente no início de
seu trajeto filosófico, em Da evasão.200 "É necessário que o limite do despojamento
continue, na pontualidade, a arrancar-se a si, que o um intimado [assigné] se abra até se
separar da sua interioridade que se cola ao esse — que ele se des-interesse."201 Deste
modo, a aventura da subjetividade não se equipara àquela vivida por Ulisses, na qual
um sentimento de nostalgia acompanha a espera do retorno à casa e, por conseguinte, o
repouso — no ser. Levinas evoca a figura de Abraão, personagem bíblico, que no Livro
de Gênesis é apresentado ao leitor como aquele que abandona para sempre sua pátria na
direção de uma terra desconhecida, sem olhar para trás, sem esperar o retorno e
permanecendo à margem de toda a certeza que o lar oferece. O itinerário filosófico
levinasiano, que se constitui em contraposição ao pensamento da imanência, a partir do
projeto do "além da essência" passa a definir uma imagem da subjetividade que é
radicalmente deslocada de sua habitação, em que não há a possibilidade do retorno, uma
vez que a casa passa a ser habitada por um estranho; não há repouso em si. Expulso está
o eu de si mesmo.202 Destaca-se, pois, a partir de então, a ideia de um eu que passa a
não mais coincidir consigo — estranhamento de si a si. Dito de outro modo, em 1974,
Levinas explora a figura da alteridade como sendo um traumatismo da consciência —
passado imemorial — que provoca uma torção na subjetividade, revirando-a do

______________________
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A descrição da subjetividade como "substituição", eu no acusativo — cerne da exposição de 1974
— desfaz a possibilidade de se pensar que o "além da essência" é uma evasão. Certamente, o eu
realiza um movimento hipostático. Conforme esclarece em nota: "Toda a ideia de evasão, assim
como toda a ideia de maldição, pesam sobre um destino, pressupõe à partida o Eu constituído a partir
de si, e à partida livre." LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 143 (nota 17).
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 64.

LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 163: "A posição do sujeito é já de-posição, não conatus
essendi, mas à partida substituição de refém [otage] que expia a violência da própria perseguição. Há
que pensar até aí a des-substantivação do sujeito, a sua des-reificação, o seu des-interessamento, a
sua sujeição — a sua subjetividade."
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avesso.203 A linguagem toma a subjetividade de assalto, individuando-a, constituindo-a
como um dizer "sim, sim" — graças por dar graças.204
A narrativa do autor ganha complexidade e aprofunda-se em relação ao que
fora produzido em Totalidade e infinito, sem com isso proporcionar uma
descontinuidade em seu percurso filosófico. O texto Outramente que ser ou mais além
da essência, revela uma subjetividade que se desfaz de todo o resquício, ainda existente
em Totalidade e infinito, de uma posição em meio ao ser como atividade ou de uma
responsabilidade que nasce a partir da relação em face ao rosto. Como proposta, lançase mão da ideia de um passo mais atrás. Não se recorre mais à descrição de um "eu
forte", que é capaz de receber em sua habitação a visitação do outro e, sim, volta-se para
a ideia de um eu vertical e horizontalmente passivo, marcado por uma passividade mais
passiva que toda passividade205 — ao ponto de quase se poder afirmar a morte do
sujeito. Mas não se vai até aí.206 Em questão encontra-se um argumento que visa a
sinalizar a explosão (éclatement) da estrutura formal do pensamento, que se dá no
âmbito do ser desde a subjetividade outramente constituída, nos termos de uma saída de
______________________
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 62-63: "O sujeito não está em si, em sua casa, para nela se
dissimular até sob as suas feridas e o seu exílio, compreendidos como atos de se ferir ou exilar. O
seu encarquilhamento [recroquevillement] é um pôr-se do avesso. O seu 'estar voltado para o outro' é
este estar virado do avesso. Avesso sem direito."
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 12: "Os homens puderam dar graças pelo próprio fato de se
encontrarem em estado de dar graças; instituindo-se a gratidão atual sobre ela própria como sobre
uma gratidão prévia. Numa oração onde o fiel pede que a sua prece seja ouvida, a oração precede-se
de algum modo, ou segue-se a si própria."
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 18. A passividade é um termo central para a elaboração da
ideia de substituição ou do além da essência. Assim escreve Levinas sobre o significado do termo:
"A passividade de aquém da alternativa: passividade — atividade, mais passiva do que qualquer
inércia, descreve-se através dos termos éticos, acusação, perseguição, responsabilidade pelos
outros." Ibid., p. 155
206

LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 70: "A passividade do sujeito no Dizer não é a passividade de
uma 'linguagem que fala' sem sujeito ('Die Sprache spricht')." Embora Levinas radicalize a descrição
da subjetividade pela noção de passividade, nota-se a persistência de um "rastro do eu". Em
Totalidade e infinito esta ideia foi apresentada de maneira mais explícita, na medida em que a defesa
da subjetividade, "'ser para outrem' não é a negação do Eu". LEVINAS, Totalité et infini, p. 281.
Levinas não abandona a ideia de sujeito. O "onde", o "além", o "tempo", a "paciência", a
"hospitalidade", a "relação", a "transcendência" são propriedades que só têm sua existência
possibilitada através de um sujeito, em um sujeito. O sujeito é o substrato (hypokeímenon), não da
essência, mas daquilo que ele denomina de além da essência, a ideia do infinito. O sujeito é o ponto
de encontro, de convergência. No entanto, é lugar-não-lugar porque não se fixa, não se mostra em
exuberância, não pode ser desnudado apesar de sua nudez. Isto é, o sujeito não pode ser descrito,
manipulado, decifrado através de jogos de operações linguísticas quaisquer. Ele sempre escapa à
visada, pois o eu também é um outro para alguém que o vê. A marca da alteridade o constitui
asseverando seu enigma, seu aspecto a-conceitual ou indecidível.
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um destino que reina na essência, que se traduz como esforço em ter-que-ser.207 O
caminho de realização dessa defesa argumentativa se passa208 pela subjetividade, noção
chave de sua obra.
Conforme já apresentado até aqui, o tema da subjetividade em Levinas
encontra seu delineamento na unicidade do um-para-o-outro, através da qual a
"identidade do eu" revela-se responsabilidade por tudo e por todos, subjetividade do
sujeito, tarefa do único. O agravamento dessa condição é explorado, de modo paradoxal,
na exposição sobre o "mais além da essência", em que se postula uma outra liberdade —
daquele por quem ou a quem o eu responde. Dito de outro modo, a passividade significa
o sujeito. Em cena está um modelo filosófico que leva a uma concepção distinta e nova
da subjetividade, em que "o humano acusa-se pela transcendência",209 significação
hiperbólica de um dizer à margem. O desdobramento desse tema inicia-se, de modo
definitivo, em 1961, no "ensaio sobre a exterioridade" e encontra o auge de sua
argumentação em 1974, percurso que se pode nomear como sendo uma passagem do em
face do rosto à situação de refém. A apresentação da subjetividade como refém, deixa
para trás a ideia de que o sujeito é um hóspede. A descrição agora assinala a ideia de
que o sujeito é refém,210 embora o acolhimento seja sua condição radical. A in-condição
que o rapto indica faz marcar, em 1974, o lugar de saída do ser — objetivo a ser
perseguido nesta obra. Trata-se de interpretar o sujeito como refém e a subjetividade do
______________________
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O termo ter-que-ser (Zu-sein-haben), de Heidegger, está associado, na obra de Levinas, à noção
de conatus essendi, "conação de ser", de Spinoza. LEVINAS, Entre nous, p. 10.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 18: "'Passar-se', expressão preciosa onde o si se desenha como
no passado que se passa como senescência [senescence] sem 'síntese ativa'. A resposta que é
responsabilidade — responsabilidade incumbente [incombant] pelo próximo — ressoa nesta
passividade, neste desinteressamento da subjetividade, nesta sensibilidade."
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 231. "O homem como o Mesmo, desordenado [dérangé] ou
animado pelo Outro, é uma estrutura ou uma categoria do Outro-no-Mesmo, irredutível." LEVINAS,
Nouvelles lectures talmudiques, p. 29.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 142. A ideia de uma situação de refém vem marcar a
intensidade da proposta que incide sobre a estrutura da subjetividade, sim que antecede a todo sim. O
sujeito está ferido e exposto à condição de ser-um-para-o-outro, sujeito a um passado imemorial que
não é possível percorrer sincronicamente. "É graças à condição de refém que pode haver piedade no
mundo [para lembrar Górgias], compaixão, perdão e proximidade. [...] A incondição de refém não é
o caso limite da solidariedade, mas a condição de toda a solidariedade. Toda a acusação e
perseguição, assim como todo o elogio, recompensa, punição inter-pessoais, pressupõem a
subjetividade do Eu, a substituição — a possibilidade de me colocar no lugar do outro, que reenvia
para a transferência do 'pelo outro' para o 'para o outro' e, na perseguição, da ofensa infligida pelo
outro para a expiação de sua falta por mim. Mas a acusação absoluta, anterior à liberdade, constitui a
liberdade que, aliada ao Bem, se situa para lá e fora de qualquer essência." Ibid., p. 150.
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sujeito enquanto estar-sujeito a tudo, substituição rompendo com a essência do ser.211 A
conação de ser é o mal radical do qual se pretende saída. Almeja-se o des-interessamento contra a persistência na epopeia da essência, que se realiza na luta de todos
contra todos ou evidenciar o acontecimento que escapa ao faro animal. Diga-se, quer-se
refutar a fraternidade cainesca, o horizonte das razões do estômago.
Por definição, a essência se exerce "como uma invencível persistência na
essência, preenchendo todo intervalo de nada que venha interromper seu exercício. Esse
é inter-esse. A essência é interessamento."212 Para além da essência, a "subjetividade do
sujeito é a responsabilidade ou o ser-em-questão",213 que se manifesta no arrebatamento
pela pergunta endereçada por um passado imemorial e anárquico — alteridade. É
através da noção de substituição,214 ponto mais alto do itinerário da subjetividade na
obra de Levinas, que a análise de Outramente que ser ou mais além da essência irá se
desenvolver, onde se dará o descolamento para além. Substituir-se ao outro consiste
para o eu em permanecer sob a impossibilidade de preocupação única consigo e de
encontrar-se obsedado pela responsabilidade para o outro, ao ponto de se afirmar que "o

______________________
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 144-151. "O um-para-o-outro até ao um-refém-do-outro: na
sua identidade de convocado insubstituível [appelé irremplaçable], sem regresso a si; no seu abrigo
de si mesmo, expiação por outrem; na sua 'essência', ex-ceção à essência ou substituição." Ibid., p.
179. "Propor uma nova subjetividade como relação sem auto-constituição e sem autoreferenciamento, como engendramento em que não há mais presença a si nem a outro, na diacronia e
na transcendência, é o intuito especulativo da obra maior Autrement qu'être ou au-delà de l'essence".
PIVATTO, Pergentino Stefano. Questão da subjetividade nas filosofias do diálogo — o exemplo de
Levinas. Veritas. v. 48, n. 2, 2003, p. 192.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 4.

213

LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 142.
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Levinas diz que procurou "olhando atrás ou na responsabilidade, formular a noção — muito
estranha para a filosofia — de substituição, como sentido último da responsabilidade." LEVINAS,
De Dieu qui vient à l'idée, p. 129-130. Ele desenvolve o tema da substituição desde a obra
Outramente que ser ou mais além da essência no capítulo intitulado "A substituição". Este texto já
havia sido publicado na Revue Philosophique de Louvain em outubro de 1968 e vem a ser um temas
centrais de seu pensamento. O termo faz menção a uma subjetividade tomada pelo outro, como
refém; ipseidade como refém. Em outros termos, fala-se de uma subjetividade como indicação do
além do ser pela via da sujeição ética do eu-pelo-outro. Levinas diz que: "A substituição a outrem,
isso quer dizer: [...] a individuação de mim, aquilo pelo qual o eu não é simplesmente um ser
idêntico, uma substância qualquer, mas aquilo pelo qual ele é ipseidade, aquilo pelo qual ele é único
[insubstituível, eleito], sem extrair sua unicidade de nenhuma qualidade exclusiva, é o fato de ser
designado ou intimado [assigné] ou eleito para se substituir sem poder se esquivar. Por essa
intimação [assignation] indesviável, ao 'Eu' em geral, ao conceito se arranca aquele que responde em
primeira pessoa — eu, ou diretamente no acusativo [por excelência]: 'eis-me aqui'." LEVINAS, De
Dieu qui vient à l'idée, p. 145-146.
78

outro não mais limita o mesmo, [mas] é suportado por aquilo que ele limita."215 A
articulação da noção de substituição vem a ser o ponto de chegada da subjetividade
descrita inicialmente em Totalidade e infinito como hospitalidade, em que a
interioridade mostra-se desde a ambivalência do em si e do para o outro. Sob a
acusação de um perseguidor, a subjetividade como refém desata o nó que faz repousar o
eu em si, sujeitando a liberdade a uma irrecusável responsabilidade, anterior à
arbitrariedade do querer, antes de qualquer decisão. "O perseguido é expulso do seu
lugar e tem apenas a si, nada no mundo onde pousar sua cabeça."216 Com a noção de
substituição, encontra Levinas uma significação que faz arrastar, contra toda intenção, o
sujeito para fora de sua posição inter-essada. Por conseguinte, a subjetividade é situada
como um não-lugar,217 posição em que o Dizer assume-se sob o efeito de uma
expulsão, que intima para antes que o sujeito se mostre ou se instale.218 Não há um
onde ou mesmo vias nomináveis que conduzem à transcendência. A articulação da
defesa de sua trama se passa no acontecimento do sujeito-além-da-essência. Em outras
______________________
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 146.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 155.
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A subjetividade é tida em Levinas como o "lugar/não-lugar" de acontecimento da transcendência.
O termo "não-lugar" está a indicar que a subjetividade não possui repouso em si, não possui base no
mundo. Eu que não coincide com si mesmo, isto é, eu fora da ordem do ser. Este tema é explorado
sobremaneira em Outramente que ser ou mais alem da essência. Perperzak diz que Levinas parece
fazer alusão "ao uso que Heidegger faz do verbo er-örtern (clarificar situando) e o substantivo Ort
(lugar, local)", uma vez que apontando a transcendência que nos livra de todos os lugares (o
incondicional não é um lugar) "escapa à sujeição da temporalidade da história", contestando o
privilégio da questão ontológica do aonde a transcendência irá nos levar. A transcendência não é um
onde. PEPERZAK, Adriaan Theodoor. Beyond the philosophy of Emmanuel Levinas. Evaston:
Northwestern University Press, 1997. p. 97. Cf. LEVINAS, Humanisme de l'autre homme, p. 85-88;
96-99. Cf. também PIVATTO, Pergentino Stefano. Ética da alteridade. In: OLIVEIRA, Manfredo
Araújo de (Org.). Correntes fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 86. É
a responsabilidade, o para-outrem "o lugar em que se coloca o não-lugar da subjetividade",
transcendência que nos livra de todos os lugares, em que "se perde o privilégio da questão: onde
[où]?". LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 12-13. Em outros termos: "O concreto da posição do
sujeito é sua de-posição pelo outro, sua ex-posição." CIARAMELLI, Transcendance et éthique, p.
185.
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O Dizer, original ou pré-original, aquilo que faz menção à gravidade da transcendência, é
linguagem que não se joga no jogo do Dito, âmbito do ser, da linguagem traída. Não obstante, a
linguagem, expressão que precisa se fazer expressão, se diz pelo Dito. Trata-se de um enunciado
marcado pela incumbência de desdizer o Dito, amenizando a traição que se impõe na ordem do ser
sobre o Dizer no instante da aproximação ao próximo (Dizer). "O Dizer é a linguagem original do
Outro. Se o Dito corresponde à lógica da centralidade clara do sentido ontológico, então o Dizer diz
respeito à lógica ‘indeterminada' da des-ordem do tempo do Outro" SOUZA, Sujeito, ética e
história, p. 135-6. Cf. em "O argumento" sobre "O Dizer e o Dito". LEVINAS, Autrement qu'être...,
p. 6-9.
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responsabilidade, que se diz subjetividade. O autor chama à cena uma circunstância
fenomenológica que diz sobre "a desnuclearização da fruição onde se infiltra [noyaute]
o núcleo do Eu."219 O âmago do eu encontra-se exposto em resposta a..., sob acusação,
culpado por tudo e por todos. Ferido em sua fruição, o sujeito, em 1974, é apresentado
como in-quietação, vulnerabilidade, passividade que impede o eu de pôr-se para si; o eu
é arrancado de sua transcendência junto às coisas, ambiente do Dito, para tornar-se
sinal, "puro 'para Outrem', pura doação de signo — puro 'fazer-se signo' — pura expressão de si — pura sinceridade — pura passividade."220
Nas linhas de "A ontologia é fundamental?", texto publicado em 1951, Levinas
dizia que a linguagem não está situada sobre o plano da compreensão (Verstehen). A
relação à transcendência não é ontologia e, sim, "fundada em uma relação anterior à
compreensão e que constitui a razão."221 Os desdobramentos desta questão estão
presentes tanto em Totalidade e infinito quanto em Outramente que ser ou mais além da
essência. Se em 1961 a linguagem é situada enquanto a ideia do infinito que atravessa o
pensamento e exige o acolhimento, no face a face, em 1974 a linguagem torna-se o "umpara-o-outro — isto é, a própria significância da significação".222 Ao quê, que
possibilita esse movimento hipostático (a quem), Levinas dará o nome de Dizer
(infinito), aproximação do próximo, transcendência ou passado anárquico. Nas palavras
de Levinas: "É a minha responsabilidade pelo outro que é o para da relação, a própria
significância da significação, a qual significa no Dizer antes de se mostrar no Dito."223
Levinas faz uso de uma linguagem anárquica que se mostra sem se mostrar, desdizendose a cada dizer. O objetivo é descrever uma linguagem não contaminada pelo ser, sob
um instante, um intervalo que desfaça todo resíduo ontológico, ainda presente em
Totalidade e infinito, conforme observou Derrida em "Violência e metafísica" (1963).224
______________________
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Em " Violência e metafísica" Derrida chama à discussão Levinas, sob a forma de um elogio ao
seu pensamento — considerado "abertura por excelência" — e sem se descuidar em apontar
incoerências e problematizar o tom de hesitação presente em sua interrogação (interrogação
80

A subjetividade é esta linguagem, isto é, o acontecimento mesmo da transcendência,
que em Outramente que ser ou mais além da essência significa a fissão de si para o
outro. "O si-mesmo da consciência não é, portanto, por sua vez, uma consciência, mas
um termo em hipóstase."225 O eu é abertura — acolhimento — insubstituível para o
outro, não-identidade; o aberto é a transcendência. "A abertura do espaço como abertura
de si sem mundo, sem lugar, a u-topia, o não estar emparedado, a inspiração até ao fim,
até a expiração — é a proximidade de Outrem, que só é pode como responsabilidade por
outrem".226 A substituição apresenta-se diversamente à concepção de uma "boa
consciência". A "aproximação penetra [perce] a consciência",227 expondo-a até à
condição de refém. Contra a fenomenologia, Levinas afirma que "a redução da

______________________
econômica) que respira o não-grego (?), que se descola da totalidade pela exterioridade (?) e que
resguarda a não-violência (?). O texto faz referência a uma leitura sobre Totalidade e infinito em que
Derrida alude à problemática da metafísica desenvolvida por Levinas como uma proposição de
"violência contra violência, luz contraluz". DERRIDA, Violência e metafísica, p. 167. Afinal, como
enunciar o novo sob os auspícios de uma linguagem eminentemente ontológica? Como evitar o jogo
da iluminação oferecido pelo logos, quando se faz referência ao totalmente Outro e este é chamado à
cena para aludir ao sentido inscrito no ser? Diz Derrida: "Há uma violência transcendental e préética, uma dissimetria (em geral), cuja anarquia (poder) é a mesma e que permite ulteriormente a
dissimetria inversa, a não-violência ética de que fala Levinas. De fato, ou bem somente existe o
mesmo, e ele nem mesmo pode aparecer e ser dito, nem mesmo praticar violência [...]; ou bem
existem o mesmo e o outro, e então o outro não pode ser o outro — do mesmo — senão sendo o
mesmo (que si próprio: ego), e o mesmo não pode ser o mesmo (que si próprio: ego) senão sendo o
outro do outro: alter ego. [...] Com efeito, a necessidade de ter acesso ao sentido do outro (em sua
fenomenalidade irredutível) a partir de seu 'rosto', isto é, do fenômeno de sua não-fenomenalidade,
do tema do não-tematizável [...], essa necessidade é a própria violência, ou melhor, a origem
transcendental de uma violência irredutível, supondo-se [...] que haja algum sentido em falar de
violência pré-ética." Ibid., p. 182-183. Derrida acaba por apontar para o fato de que há — em meio à
narrativa escatológica proposta por Levinas — a ocorrência de uma impossibilidade de se fazer
recuar a violência como condição indispensável para a paz. Em outros termos, a hospitalidade
demanda a hostilidade. Ainda preserva-se um resíduo ontológico em Totalidade e infinito. As
críticas dirigidas por Derrida farão com que Levinas repense a "anfibologia do ser e do ente" e
discorra sobre uma narrativa em que a linguagem passará a enunciar sua significação pela via do
Dizer e do Dito, em que o jogo do sentido se dará como um acontecimento da subjetividade, que
testemunha e diz "a quem" toda a palavra se dirige — indicando a altura das coisas. Levinas
reconhece a crítica. Sob reformulação de sua letra, por ocasião dos apontamentos dirigidos por
Derrida, diz ele o seguinte: "Autrement qu'être ou au-delà de l'essence já evita a linguagem
ontológica — ou, mais exatamente, eidética — à qual Totalité et infini não cessa de recorrer [...]."
LEVINAS, Entre nous, p. 231-232.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 135. "O Si-mesmo hipostasia-se outramente: ele se ata,
indesatável [indénouable], em uma responsabilidade pelos outros." Ibid., p. 134.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 229.

LEVINAS, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, p. 225. A presença de outrem
pressupõe um traumatismo, "consiste em vir até nós, em fazer uma entrada". Ibid., p. 194.
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subjetividade à consciência domina o pensamento filosófico".228 Sua intenção, por sua
vez, é discorrer sobre uma espiritualidade que não diz respeito à consciência, ao saber
— discurso contra a eloquência, contra a gramática e a lógica. Contra os pressupostos
de uma ordem lógica, que tem seu fundamento no entendimento — para que a ação se
torne possível —, Levinas apresenta um pensamento hiperbólico, que podemos
classificar, a partir da terminologia do próprio autor, de existência angélica ou segredo
dos anjos.229 A subjetividade não está à mercê de um espírito do tempo ou se faz
constituir por intermédio de um tal elemento; antes, ela sinaliza, de modo servil ou
angelical, o sopro do espírito, sem traí-lo,230 em seu para-o-outro, passividade de
______________________
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 131. "Nossas análises reivindicam o espírito da filosofia
husserliana, cuja letra foi o apelo, em nossa época, da fenomenologia permanente entregue ao seu
estatuto de método de toda filosofia. [...] Mas o aparecer do ser não é a última legitimação da
subjetividade — é nisto que o presente trabalho se aventura mais além da fenomenologia." Ibid., p.
230-231.
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LEVINAS, Quatre lectures talmudiques, p. 99; 98. "Aqui o humano acusa-se pela transcendência
— ou a hipérbole —, isto é, o desinteressamento da essência, hipérbole na qual ela explode [éclate] e
cai em direção ao alto, no humano. O nosso discurso filosófico não passa de um termo para o outro
escavando unicamente os horizontes 'subjetivos' daquilo que se mostra, mas abraça conjunções de
elementos, os quais explodem [éclatent] conceitos sobrecarregados como presença ou sujeito."
LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 231-232.
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Pode-se afirmar que a substituição não é uma traição da palavra, do Dizer, da transcendência —
do mesmo modo que o pecado não faz destruir a integridade. Por certo, Levinas diz que a ontologia
é passagem obrigatória, e, portanto, traição. Mas substituir-se ao outro é sinceridade, devoção,
oração; é testemunho. O eu mostra-se fiel ao Dizer em sua "assignação", sem captá-lo, dizendo-o,
mas desdizendo todo dito que sobre ele se coopta. A tradução do eu insubstituível é um sinal feito ao
outro, através do qual se manifesta a glória do infinito, sem que o infinito se apresente em seu Dizer.
A mediação não indica a falência do Dizer no Dito. Este Dizer apenas significa pela substituição,
mostração e não-mostração. O único faz sinal, circunstância de intriga, ambivalência, altura —
limite ambíguo entre o visível e o invisível. A tradução faz viver o Dizer que a letra estrangeira
esconde, revela seu sopro e provoca a inspiração própria da letra. E toda letra sempre esconde(!). O
eu é um tradutor, mas não um traidor — apesar do instante inevitável da traição no Dito. Mantém-se
na presença um rastro em meio à significância da significação, que não se pode percorrer por
qualquer tradução. Esta linguagem já se encontra no eu, em sua intimidade, tornando possível o
respirar e a pulsação, sem se deixar por ele consumir ou se tornar identidade, isto é, conceito que se
percorre e se agarra com as mãos — ou então, que se possa traduzir. Não obstante, ressalta Levinas
na abertura de Outramente que ser ou mais além da essência, em "O argumento", que é preciso que
haja uma traição do Dizer pelo Dito. "Na linguagem como dito, tudo se traduz diante de nós — seja
sob o preço de uma traição. Linguagem servil e, assim, indispensável. Linguagem que neste
momento seve para uma pesquisa levada a cabo no intuito de destacar o outramente que ser ou o
outro do ser — fora dos temas em que eles já se mostram — infielmente — essência do ser, mas
onde eles se mostram. Linguagem que permite dizer — seja traindo-o — este fora do ser, esta exceção ao ser, como se o outro do ser fosse acontecimento de ser. O ser, seu conhecimento e o dito no
qual ele se mostra significam em um dizer que, em relação ao ser, faz exceção; mas é no dito que se
mostram, e esta exceção e o nascimento do conhecimento." LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 7.
Dessa maneira, pode-se dizer, a tarefa do pensamento e da filosofia consiste em cavar, desdizendo o
dito, a inteligibilidade da transcendência do Dizer, conduzindo sua voz até a sensibilidade ou ao
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acolhimento, responsabilidade, que não sucumbe ao Dito. Sobre essa trama diz respeito
a substituição. Somente o eu, único, insubstituível, é capaz de reter o "fôlego do
espírito", que inspira antes de expirar, eleição. Somente o eu, à maneira de Atlas, é
capaz de suportar sobre os seus ombros todo o peso do mundo. A substância do eu é
suportar. Não se faz referência a uma consciência infantil. "Esta inversão da consciência
é, sem dúvida, passividade. Mas passividade aquém de toda passividade [...] antecedida
e consentida, já origem e arqué [ἀρχἡ]."231 A significação do Dizer antes do Dito expõe
a defesa daquilo que não se deixa capturar por um símbolo e que não se faz imagem
doméstica, conceito — defesa da subjetividade; defesa da transcendência. A tautologia
que envolve o Dito consegue percorrer a distância que existe em relação à
transcendência. No entanto, nada é capaz de igualar a transcendência do Dizer ou de
percorrer a distância que por ele é imposta em sua "imemoriabilidade". Há um atraso
irrecuperável do eu em relação ao outro do tempo. Em termos diacrônicos, o eu torna-se
incapaz de pensar aquilo que o "toca" — embora não lhe caiba o calar-se. O Dizer tem o
poder de abrir o tempo, deixar suas pegadas e não se deixar encontrar: termo irredutível
à relação. Sob essa condição, a alteridade segue preservando sua exterioridade, uma vez
que está implicada em um passado que não se faz presente — diacronia,
imprevisibilidade, recorrência.232 Por conseguinte, a subjetividade torna-se enigma da
transcendência. Em outros termos, questão do testemunho. "O infinitamente exterior
______________________
coração do humano. Levinas afirma que é preciso que o filósofo retorne à linguagem para traduzir o
puro e o indizível, mesmo que isso implique uma traição. LEVINAS, Humanisme de l'autre homme,
p. 95.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 128-129.

A noção de recorrência (récurrence) faz menção àquilo que se sobrepõe à liberdade e à
consciência do eu, indicando tanto um aspecto de passividade quanto de imprevisibilidade, que
compõe a trama tessitura da subjetividade. Nesses termos, a recorrência do si-mesmo sinaliza o além
da essência, outro no mesmo. O si-mesmo (substituição), indicação da perda da posse de si, refere-se
à recorrência ao pro-nome (se) que não se fecha no horizonte da anfibologia do verbo e do nome (do
ser e do ente). Descrita nesses termos, a subjetividade, interrompe permanentemente o fluxo do ser, a
coincidência do eu consigo mesmo, através da recorrência a si — esforço interminável da
linguagem. A recorrência indica o abrandamento da contração ontológica, abrindo a ordem do
humano. Nas palavras de Levinas: "O termo em recorrência será procurado, aqui, para lá — ou antes
— da consciência e do seu jogo, para lá ou aquém do ser que ela tematiza, fora do ser e, assim
sendo, em si como um exílio; [...] sob o efeito de uma tal expulsão fora do ser, em si; expulsão nisso
que ela me intima [assigne] antes que eu me mostre, antes que eu me instale: eu sou intimado
[assigné] sem recurso, sem pátria, já reenviado a mim mesmo, mas sem poder aí me manter —
constrangido [astreint] antes de começar." E continua mais adiante: "A recorrência é mais passada
do que qualquer passado rememorável, do que qualquer passado convertível em presente. [...] A
recorrência de si-mesmo reenvia aquém do presente, no qual toda identidade identificada no Dito se
constitui". LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 130-131; 133.
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faz-se voz 'interior', mas voz testemunhando a fissão do segredo interior fazendo sinal a
Outrem — sinal desta doação mesma do sinal."233 A ideia do infinito e o enunciado do
além do ser apresentam-se desde a ambiguidade de um enigma que se encontra sob os
auspícios de um psiquismo alterado em sua substancialidade última, em seu núcleo duro
e radical, indicando, portanto, uma subversão do idêntico em seu âmago, traduzida
como responsabilidade até a substituição, sentido contrário ao de intencionalidade.234
Trata-se de se fazer menção a uma unicidade fora do conceito, que escapa à
autorreferência, pois composição da possibilidade indispensável do oferecer ao outro
em razão de uma inquietação traumática e persecutória, que despoja a opacidade das
imagens e preserva a sinceridade do Dizer. Este "é o enigma — a ambiguidade —, mas
também o regime de transcendência do Infinito."235
O outro no mesmo236 diz a subjetividade, tece a ex-ceção ao ser, tessitura ou
intriga de responsabilidade — substituição do eu. O acontecimento do outro no mesmo
apresenta à mostração o quem somos, a quem, a humanidade do humano. Trata-se de
um fora do mundo no mundo. A ex-ceção do mais além "significa a subjetividade ou
humanidade, o si-mesmo".237 Levinas defende a subjetividade de toda tentativa de
reduzi-la a um momento de identidade, apelando para a unicidade do eu. "Unicidade
significa aqui impossibilidade de se esquivar e de se fazer substituir, na qual se ata a
recorrência mesma do eu."238 O sujeito, um, ferido em suas possibilidades de
deliberação ontológica, constitui-se, desde o seu âmago, outro. Sob uma noção distinta
de temporalidade, o argumento indica uma fratura no curso memorial do ser. A
sincronia ameaça a recorrência, tornando possível a rememoração e o reconhecimento
______________________
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 187.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 180: "O psiquismo significa a reivindicação do Mesmo pelo
Outro ou a inspiração, mais além da lógica do mesmo e do outro, da sua adversidade intransponível.
Desnuclearização do nó substancial do Eu que se forma no Mesmo, fissão do nó 'misterioso' da
'interioridade' do sujeito por esta intimação à resposta [assignation à réponse], por esta intimação
que não deixa qualquer lugar de refúgio, qualquer oportunidade para a fuga e, assim, apesar do eu,
ou, mais exatamente, apesar de mim, todo o contrário do sem-sentido, alteração sem alienação ou
eleição."
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 194.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 141-142: "A subjetividade como o outro no mesmo — como
inspiração — é o pôr em questão de toda afirmação 'para si', de todo egoísmo que renasce dentro
desta recorrência mesma."
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 9.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 73.
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do eu em uma identidade — eu sou eu. Para Levinas, a subjetividade evoca a diacronia,
é a própria diacronia, abertura. Citando Rimbaud, ele afirma: o eu é um outro.239 Não
obstante, ao se referir a Rimbaud, Levinas não recorre à postulação de um novo sujeito
poético, ou de eus profundos. Em questão encontra-se a definição de uma nova
terminologia, outro que eu, outro que ser, que "se passa" na subjetividade; eu com solas
de vento; sopro do espírito, que faz inspirar, deixando seu rastro, seu vestígio.240 Ao
mesmo tempo, Levinas não pretende desenvolver uma ideia de alienação, à maneira de
Rimbaud, fora de qualquer lugar. Tampouco quer ele defender uma ideia de
transubstanciação.241 O contato que se produz na relação ao outro "não é nem investir
outrem para anular a sua alteridade, nem suprimir-me no outro. No próprio contato,
aquele que toca [le touchant] e aquele que é tocado, separam-se, como se o tocado,
afastando-se, sempre já outro, não tivesse nada de comum comigo."242 A expressão "eu
é um outro" denota uma inversão de categorias temporais, da ideia de reminiscência e
de identidade. A recorrência faz abrir as entranhas do eu e não alude a um sujeito em
geral, reificável, substituível; indica que a derrota da identidade do eu é a sensibilidade,
afecção do eu para o outro pela substituição, passagem do eu ao me, mim. O sujeito é
vulnerabilidade, refém na aproximação ao próximo. É o sujeito o único — e não um
______________________
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 151: "'Eu é um outro' — mas sem a alienação rimbaudiana,
fora de todo lugar, em si — aquém da autonomia da auto-afecção e da identidade que repousa sobre
ela mesma." Sobre a expressão de Rimbaud, segue o texto: "Pois o eu é um outro. Se o cobre
desperta clarim, não há nada de sua culpa. Isso é evidente para mim: eu assisto a eclosão do meu
pensamento; eu o observo; eu o escuto; eu produzo um sim; a sinfonia faz seu deslocamento nas
profundezas ou vem de um salto sobre a cena." RIMBAUD, Arthur. À Paul Demeny, 15 mai 1871.
<http://abardel.free.fr/tout_rimbaud/lettres_1871.htm>. Acesso em: 10 dez. 2014.
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 127: "Este modo de passar inquietando o presente sem se
deixar investir pela ἀρχἡ — arqué — da consciência, estriando de raios a claridade do ostentável,
nós o chamamos rastro [trace]. Anarquicamente, a proximidade é, portanto, uma relação com a
singularidade sem a mediação de nenhum princípio, de nenhuma idealidade. Concretamente, à esta
descrição corresponde minha relação com o próximo, significação distinta da famosa "doação de
sentido", já que a significação é esta relação mesma com o próximo, o um-para-o-outro. Esta
incomensurabilidade em relação à consciência, que se faz rastro de um não sei onde, não é a
inofensiva relação do saber onde tudo se iguala, nem a indiferença da contiguidade espacial; ela é
uma intimação [assignation] de mim por outrem, uma responsabilidade para com os homens que
nem mesmo conhecemos."
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Em nota, Levinas explicita a ideia do outro no mesmo. Diz o seguinte: "Identidade desfeita até o
fim, sem se refazer no outro, aquém da trans-substanciação em um outro avatar e do 'colocar no
lugar de um outro', porquanto não repousa em outrem, mas permanece em si-mesmo sem repouso;
requisição sem escapatória possível que, enquanto o insubstituível mesmo é unicidade." Em nota
subsequente ele continua: "[...] passividade aquém de toda passividade no fundo da matéria que se
torna carne." LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 149-150 (notas 20 e 21).
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LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 109.
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outro — que é capaz de substituir-se, padecer do rapto, daquele por quem responde-se
como refém. "O um se expõe ao outro como uma pele se expõe àquilo que a fere, como
uma face [joue] oferecida àquele que agride [frappe]. [...] Fissão do núcleo abrindo o
fundo da sua nuclearidade pontual, como [se fosse] até a um pulmão no fundo de si".243
No fundo de sua substância o sujeito é pulmão, respiração, que inspira e expira. "Este
pneumatismo não é o não-ser, ele é des-interessamento: terceiro excluído da essência,
do ser e do não-ser. [...] Sopro o mais longo possível — espírito."244 Pode-se dizer que o
outro é o coração do eu, disritmia que faz seu deslocamento e descompassa as
profundezas do eu. E por isso se diz de um outro no mesmo. "Recorrência que é
'encarnação' e onde o corpo, pelo qual o dar é possível, torna outro sem alienar, pois
este outro é o coração — e a bondade — do mesmo, a inspiração ou o psiquismo
mesmo da alma."245

Esta anarquia da recorrência a si, mais além do jogo normal da ação e da
paixão onde se mantém — ou é — a identidade do ser, aquém dos limites da
identidade, esta passividade sofrida na proximidade pelo fato de uma
alteridade em mim, esta passividade da recorrência a si que, todavia, não é a
alienação de uma identidade traída — que pode ela de distinto senão a
substituição de mim aos outros? Não alienação, porém — porque o Outro no
Mesmo é minha substituição ao outro segundo a responsabilidade pela qual,
insubstituível, sou intimado [assigné]. Pelo outro e para o outro, mas sem
alienação: inspirado. Inspiração que é o psiquismo. Mas psiquismo que pode
significar esta alteridade no mesmo sem alienação, à guisa de encarnação,
como ser-na-sua-pele, como ter-o-outro-em-sua-pele.246

O eu é descrito como inspiração, quem faz transpirar a significação do Dizer e
exala seu perfume quando se doa, na oferta de sua posição, mais passiva que toda
passividade — aquém da atividade e da passividade. "É em mim — em mim e não em
um outro, em mim e não em uma individuação do conceito Eu — que se abre a
comunicação [transcendência]."247 Isto posto, a subjetividade é sensibilidade, nudez da
pele, vulnerabilidade. A expressão ou o discurso dessa exposição que o eu profere ao
______________________
243

LEVINAS, Autrement qu'être..., p. 63-64.
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86

fazer sinal — substituição que culmina no Dizer — é sensibilidade levada ao limite de
suas possibilidades, à flor da pele. O eu simboliza a derrota da identidade, a qual
anestesia a sensibilidade, mediante o processo do saber que ela engendra. A
sensibilidade é a alteridade-no-mesmo, que se articula na proximidade não como uma
significação qualquer. "É por Outrem que a novidade significa, no ser, o outramente que
ser."248 Sinônimo de substituição e, por conseguinte, de subjetividade, a sensibilidade
— aproximação do próximo — é inspiração do mesmo pelo outro, "tropo do corpo
animado pela alma, psiquismo sob a forma de uma mão que dá até o pão arrancado de
sua boca. Psiquismo como um corpo maternal."249 Trata-se de uma filosofia animada
pela espiritualidade da corporeidade, da encarnação, que se faz diante da concretude
fenomenológica do acolhimento — dividir o pão ou tê-lo arrancado da boca. O eu é
hospitalidade a partir de sua posição. Nota-se que a ideia da corporeidade acompanha o
percurso da subjetividade no pensamento de Levinas desde suas obras da juventude,
como aqui neste texto já se observou. Desse modo, as análises de Levinas sobre a
subjetividade, também, em Outramente que ser ou mais além da essência, se fazem
valer pela afirmação de uma filosofia que se constitui inimicíssima do abstrato. Todas
as noções que fazem jus ao sujeito não pressupõe um eu descolado do mundo, mas
mergulhado no mundo, perseguido até a responsabilidade do um-para-o-outro. As
análises sobre a subjetividade se dão a partir de uma reflexão sobre a materialidade do
sujeito.
Para fora do nó da substancialidade do sujeito, em Outramente que ser ou mais
além da essência o eu torna-se si, identidade no acusativo. Si que sofre a passividade
anterior a um eu, antes do surgimento da subjetividade; não se refere a um "Eu". O
sujeito está no acusativo. A expulsão de si é a substituição ao outro. Não poder se furtar
______________________
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à responsabilidade constitui a identidade, em que o eu é expiação involuntária,
imputabilidade. O outro, pneuma do psiquismo, repousa sobre o em si da identidade, de
forma acusativa. "A palavra Eu significa eis-me [me voici], respondendo por tudo e por
todos. [...] responsabilidade do eu por aquilo que o eu não tinha querido, isto é, pelos
outros."250 A subjetividade é passagem da transcendência enquanto consumação ética do
infinito no substituir-se. O eu encontra-se imputado por algo que não esperou por sua
liberdade, por sua deliberação. Está acusado ante tudo. "Quem me acusa?", pergunta-se
K. em O processo.251 Não se sabe quem é o acusador. A subjetividade, à maneira de um
romance kafkiano, define-se como quem se encontra suportando a gravidade do mundo
sobre si, responsabilidade insubstituível, sem que isso se dê no nível da compreensão —
requisito que antecede o agir.

O Si é Sub-jectum: ele está sob o peso do universo — responsável por tudo.
A unidade do universo não é aquilo que meu olhar apreende [embrasse] em
sua unidade da percepção; mas aquilo que de todas as partes me incumbe,
me olha [regarde] nos dois sentidos do termo, me acusa, me diz respeito [est
mon affaire].252

A imagem dessa nova subjetividade é a do "puro suportar", ex-posição do um
ao outro aquém da consciência, "pré-original domínio [emprise] do Bem sobre ele —
sempre mais antigo do que qualquer presente".253 Trata-se de um movimento
hipostático. "A exposição ao outro não vem se juntar ao um para o levar do interior ao
exterior. A exposição é o um-na-responsabilidade e, dessa forma, na sua unicidade, [...]
distensão mais grave que o ser."254 Isto posto, discorre-se sobre uma unicidade não
assumida e que não permite ao sujeito qualquer escapatória ou recusa, in-diferença;
______________________
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insubstituível é a subjetividade eleita na perseguição que o outro imputa,
traumaticamente. O caminho que se percorre narra a expulsão de si, via da
transcendência. Está em cena a imagem de um si que se esvazia de si próprio, de modo
que "a expulsão de si para fora de si é sua substituição ao outro".255 Em outros termos,
aponta-se para uma subjetividade descrita por aquilo que Levinas denominará de o
outro no mesmo. Nesses termos, o "faça-se", o "sim", o "ter aceito" é desprovido de
intencionalidade mediadora. Apresenta-se o eu a partir de uma involuntariedade radical,
que se traduz um-para-e-pelo-outro-sem-ter-escolhido-ser-para-e-pelo-outro; o eu é
"agir antes de compreender", reporta a um "sim mais antigo que a espontaneidade
ingênua", "antes do eu-que-se-decide"; significa não "fechar os olhos para esse segredo
do eu".256 A substituição evoca uma oposição ao princípio autárquico do eu me
comprometo. Anarquicamente, o eu sofre a proximidade do próximo e torna-se
vulnerável nesta aproximação, constituindo-se enquanto tal — antes mesmo da
possibilidade de se enunciar "eu sou eu". Não se faz menção a um sujeito da ação
(nominativo), mas a um objeto da ação (acusativo); despotismo às avessas.257 Segundo
aponta Derrida, o tema da substituição possibilita avançar "o elã e a ‘lógica' de
Totalidade e infinito, mas para desalojar ainda mais gravemente o primado da
intencionalidade, em todo caso, o que ligaria ainda este primado àquele de uma
‘vontade' ou de uma ‘atividade'".258 Neste trabalho, partilhamos da ideia suscitada por
Derrida em Adeus a Emmanuel Levinas, isto é, da existência de uma continuidade entre
suas duas grandes obras, com a presença de termos que avançam conceitualmente. A
partir deste recorte, podemos afirmar que Totalidade e infinito e Outramente que ser ou
mais além da essência caminham em um mesmo sentido, na medida em que indicam o
quem e o um da subjetividade por meio da responsabilidade pelo outro, tradução do
acolhimento e da hospitalidade.
Certo, é preciso concordar com o que afirma Jacques Rolland, que o tema da
alteridade não é apresentado por Levinas em 1974 como "totalmente outro" (tout-autre),
______________________
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mas como advérbio.259 O conectivo "e" de "Totalidade" e "infinito" diz a tônica do
discurso em 1961, em que o infinito se opõe à totalidade. Em Outramente que ser, não
se remarca uma oposição à essência, mas uma torção da mesma. Para Rolland,
"Outramente que ser é um livro sobre a subjetividade — sobre o humano enquanto
subjetividade — assim como Totalidade e infinito é uma obra sobre a alteridade em que
Levinas elabora o conceito através de sua fenomenologia ou contra-fenomenologia do
rosto [visage]."260 Nossa posição preserva a interpretação de Rolland parcialmente, uma
vez que entendemos que há a existência de uma inclinação textual que persiste, um
resíduo narrativo recorrente, que acompanha as obras de Levinas, e que faz com que,
não somente suas duas grandes obras, mas toda sua obra esteja interligada como uma
grande constelação, em que todos os elementos se pertencem e se tocam, como o
próprio Rolland observa, tendo como seu ponto aglutinador a relação à transcendência
— defesa da subjetividade. Se em Totalidade e infinito a ênfase sobre a questão da
transcendência e da subjetividade é vislumbrada desde um ensaio sobre a exterioridade
— em que se considera a noção de rosto e o encontro face-a-face como a intriga ética
do infinito — em Outramente que ser ou mais além da essência a abordagem sobre o
tema recai na estrutura do outro-no-mesmo. A defesa da subjetividade, em 1974, não é
pensada através de uma forma substantiva, mas adverbial. Por conseguinte, Levinas
coloca em evidência uma ambivalência "que é a exceção e a subjetividade do
sujeito".261 Não se trata de um "aquém" e de um "além", sob o ponto de interseção da
subjetividade. O "além" está no "aquém", outramente que ser, sem com ele se misturar,
apesar do eu, apesar de mim.262 O ponto nevrálgico do discurso aponta para o seguinte:
"Desnuclearização do nó substancial do Eu que se forma no Mesmo, fissão do nó
'misterioso' da 'interioridade' do sujeito [...], alteração sem alienação, ou eleição."263 Por
um processo de infiltração, à maneira de trauma catastrófico, ocorre uma subversão na
______________________
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ordem da fruição do nó do Eu. "A subjetividade é, precisamente, o nó e o desatar
[dénouement] — o nó ou o desatar da essência e do outro da essência."264 Segundo
comenta Ciaramelli, o tema da subjetividade como não-lugar, nó da transcendência,
constitui "o gesto especulativo maior da obra de Levinas, o próprio centro de sua
filosofia e sua novidade fundamental".265 Conforme já observado na abertura deste
capítulo, para Ciaramelli, esse gesto já se encontrava em Da evasão, mesmo que de
modo incipiente. Nesse sentido, fica indicado um avançar de termos no que se refere ao
percurso da subjetividade — da necessidade de evasão à transcendência pela
substituição. O movimento hipostático do eu se faz completo e a transcendência,
almejada pela evasão, pode ser finalmente vislumbrada .
O percurso da subjetividade, na obra de Levinas, revela que a inteligibilidade é
uma fidelidade ao verdadeiro, incorruptível e prévia a toda aventura humana. Essa
respiração é a intuição que o autor persegue ao longo de seus textos, em suas muitas
variações, até chegar ao conceito de substituição. Desde os textos da década de 1940,
sua narrativa conduz à afirmação de que a subjetividade é um gesto ético. E antes disso,
a resistência à essência, ao ser, se fez ponto de partida para o desenvolvimento de suas
análises posteriores sobre o sujeito ou o humano. O conceito de subjetividade articula
todos os demais conceitos que tocam o pensamento de Levinas. A subjetividade é a
estrela e a redenção das proposições constelares desenhadas por Levinas ao longo de
toda a sua obra. Afinal, é a partir da subjetividade que a mostração se torna possível,
passagem obrigatória que se evidencia tanto em Totalidade e infinito quanto em
Outramente que ser ou mais além da essência. Pensamento hiperbólico, a filosofia de
Levinas está inscrita dentro de uma "sabedoria do amor ao serviço do amor"266 —
intuição que se pode recolher desde as palavras de Rosenzweig, quando este afirma que
o eu "desaparece sem deixar rastro no amor, no instante do amor. O homem morre para
transformar-se em amante, e nele ressuscita."267 Como se lê em Quatro leituras
talmúdicas, trata-se de uma filosofia do testemunho, indicação da "vida celeste", de um
______________________
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"tempo messiânico", da "história [que] começa por um ato de libertação", do "alef
impronunciável", da "esplêndida aparição dos filhos da terra", "consciência judaica",
"pensamento no qual o exemplo não é a simples particularização de um conceito, mas
em que o exemplo mantém a multiplicidade das significações".268 A subjetividade faz
preservar tanto a multiplicidade dos significados que a ela são imputados, quanto os que
se referem à transcendência; ela evita a simulação do Dito, adia a traição do Dizer, pela
sinceridade do testemunho do "eis-me". Conceito carregado de obscuridades
hermenêuticas, a subjetividade — tal qual um leitor não distraído diante de um texto —
faz jorrar água em meio a um deserto que cresce — em meio à traição, que aumenta sob
o signo da violência cometida contra o outro — ao testemunhar a glória do infinito,
como diz Levinas ao final de Outramente que ser ou mais além da essência e,
posteriormente, em De Deus que vem à ideia.269 A transcendência, que é uma Terra
prometida, mas não Terra permitida, se preserva na eleição do único, em seu
testemunho ex-cessivo, acontecimento que não se reduz à ordem do ser. Outramente, se
diz eu.

______________________
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3. FRENTE À PROXIMIDADE DO PRÓXIMO

A proximidade "é contato de outrem", afirma Levinas em Outramente que ser
ou mais além da essência.270 O contato é acolhimento. E o acolhimento é colocar em
questão a liberdade do eu.271 O que faz perseguir a letra de Levinas é a ideia de que a
liberdade "começa na não-liberdade, a qual — longe de ser escravidão ou infância — é
um para além da liberdade".272 O tema da subjetividade expõe a liberdade ao avesso de
sua condição — vontade, deliberação e escolha. O quem do esplendor da aparição dessa
subjetividade, mestre ou perseguidor — conforme se lê, respectivamente, em Totalidade
e infinito e em Outramente que ser ou mais além da essência, afirma a humanidade do
homem, consolidando o que Levinas chamará de um humanismo do outro homem,
como indica o próprio nome de uma de suas obras. O que é o humano? Às avessas, o eu
e seus atributos atentos e atados ao poder-ser, encontram-se sob a condição de
responsabilidade por tudo e por todos, até a condição de refém, sem a possibilidade de
se esconder e evitar quem o interpela e diz "tenho fome", "tenho sede", "não me mate".
Animado pelo outro e em face do outro o eu é chamado a não passar ao lado dos vivos
como se mortos fossem, a não acompanhar o funeral dos vivos de modo indiferente,
aguardando tranquilamente a hora do sepultamento. O morto ou o quase-morto diz
respeito ao quem da subjetividade. A subjetividade em sua unicidade é chamada a
responder, corporalmente, a um apelo sem aonde e, por conseguinte, se doa diante da
altura do outro com um simples "eis-me". Isto posto, a não-indiferença é a condição
primeira e indispensável para se pensar o quê da subjetividade, sua própria
hospitalidade — sentido que se impõe à relação ao próximo e ao distante, os quais, mais
à margem do âmbito de um contexto qualquer, se aproximam "como um ladrão",273
fazendo evitar que a filosofia se torne um pronunciamento ingênuo ou otimista sobre o
idêntico, sob os termos de uma consciência tranquila ou que desperta.

______________________
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O rosto do próximo significa uma responsabilidade perturbadora. "Existiria um
pacto com o bem anterior à alternativa do bem e do mal."274 O sussurro desta elevada
trama tocando o ouvido e fazendo inclinar o coração, sem fazer dispersar a opacidade,
pontua a narrativa de Levinas. Não-indiferente é a subjetividade diante "daquilo" que
ela não compreende, não vê e, ao mesmo tempo, recebe e oferta. Por certo, loucura para
os gregos. Ou então, filosofia do escândalo. Pode-se dizer que Levinas concorda com
Nietzsche quando este afirma que todos os filósofos são tiranizados pela lógica.275
Afinal, como dirá Levinas: "A clareza é o desaparecimento daquilo que poderia
chocar."276 A narrativa de Levinas indica que o pensamento somente permanece vivo
porque se encontra sob a intriga de uma visão sem imagem. O aberto que a pergunta
"quem é você?" promove mantém a morte distante, resguarda a transcendência dos
abusos da hostilidade arbitrária da razão, de seu ir e vir entre mundos — resguarda a
ambiguidade necessária ao pensar, defende a subjetividade. Nesses termos, a metáfora
da invisibilidade atribuída ao meta-fenômeno do rosto — e as demais noções que lhe
são correlatas — não representa uma questão fortuita perseguida nos textos de Levinas.
O sentido dessa não-fenomenalidade se mostra indispensável para se indicar a
significância da significação do um-para-o-outro. A subjetividade é chamada a
responder a quem não se vê, o próximo e o distante. Não são os estrangeiros invisíveis
ao olhar da identidade do mesmo? Fora do contexto correto do olhar ou do horizonte do
ser, o que resta ao outro senão restos de olhar, indiferença? O próximo diz respeito à
subjetividade. Mas quem é o próximo? Quais são os termos da relação ao próximo?
Tout autre est tout autre. Absolutamente outro é absolutamente (todo e
qualquer) outro. Na obra de Levinas, evidencia-se que a subjetividade realiza-se como
serviço e como hospitalidade, discurso direcionado para todos os homens, discurso para
______________________
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a paz "entre nós", à margem de encontros marcados pela impessoalidade e pela
reciprocidade dos idênticos. Seu ponto de partida é a relação dos seres de "carne e
osso", proximidade "perturbando [bouleversant] a calma da não-ubiquidade do ser, que
se faz repouso em um lugar, por conseguinte, insuficientemente proximidade, assim
como um abraço."277 "A subjetividade da sensibilidade, como encarnação, é um
abandono sem retorno, a maternidade, corpo que sofre para o outro, corpo como
passividade e renúncia, puro padecer."278 Obra da justiça é a relação ao outro, na qual se
preserva continuamente a transcendência e a abertura do tempo para a novidade;
trauma, a proximidade é um novo nascimento, é despertar — humanidade para além dos
contornos de uma fraternidade contratual. Aproximar-se é tornar-se responsável. "A
responsabilidade não vem da fraternidade; é a fraternidade que denomina a
responsabilidade por outrem, aquém da minha liberdade."279 A inteligibilidade indicada
na proximidade refere-se a uma figura do humano que está para lá dos poderes e saberes
da consciência: é sensibilidade. Não se escolhe por quem se responsabilizar — a
significação do para o outro é oferecer o pão de tua boca sem olhar a quem; não se
aproxima somente o próximo, mas o próximo do próximo. A trama da subjetividade,
que revela a altura desse acontecimento, desenvolve-se como uma "intriga a três".

3.1. ROSTO E CONTATO

"O rosto do próximo significa-me uma responsabilidade irrecusável,
precedendo todo consentimento livre, todo pacto, todo contrato."280 Levinas dedicou, de
modo singular, no capítulo III de Outramente que ser ou mais além da essência, longas
linhas ao tema do rosto, o qual tinha sido o ponto de destaque nas análises de Totalidade
______________________
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e infinito. Embora, em 1974, a ênfase seja dada à questão — no seio da própria
identificação do eu — do outro no mesmo, como tema articulador de suas teses, o
problema do rosto não se torna indispensável. Ao contrário, Levinas segue
desenvolvendo seu pensamento tendo como base a ideia de que o sentido da
subjetividade tem, por condição de realização, a relação à transcendência — e o rosto
permanece sendo ponto de articulação dessa questão ao longo de sua obra. Apesar de
ser uma imagem que dista da plasticidade e da fenomenalidade, o rosto é o ponto de
contato necessário para a consolidação de um saber (sabedoria) que se faz por vias
tortuosas, indiretas e ambíguas; representa a demanda do rosto de um próximo —
concretude e corporeidade. A narrativa de Levinas sobre o quem da subjetividade,
definida desde a substituição como significação de um Dizer pré-originário em seu texto
sobre o "mais além da essência", não abandona a visibilidade da ética. É preciso a
aproximação do próximo. "A subjetividade não é prévia à proximidade, na qual
ulteriormente ela se engajaria. Ao contrário, é na proximidade, que é relação e termo,
que se ata todo engajamento."281 Levinas parece estender um elo metafísico em relação
ao que ele dissera em Totalidade e infinito: "A verdadeira essência do homem
apresenta-se no seu rosto".282 De todo modo, a ênfase de seu discurso recai sobre a
descrição de uma subjetividade encarnada, que se encarna porque se aproxima de
alguém ou porque sofre a aproximação da alteridade. Somente uma subjetividade
postulada como contato, sensibilidade, vulnerabilidade pode ser pensada arrancando-se
de sua fruição, das dobras sobre si — passividade que se vislumbra através da doação
do pão que eu como, corpo maternal, hospitalidade. A proximidade torna possível esses
termos, mesmo que esteja em questão, em Outramente que ser ou mais além da
essência, uma linguagem que antecede a todo chamado, Dizer pré-original. Não deriva a
significação da experiência do outro. À flor da pele está a subjetividade, capaz de dar a
sua pele, oferecer sua casa — exposição aos outros — à invisibilidade do rosto que,
também, é corporeidade, que tem fome e que chama em meio à noite, rompendo o
eterno repouso da boa consciência aburguesada. A insônia desse psiquismo da alma,
outro que inspira o mesmo, traduz-se não-indiferença. "Um corpo animado ou uma

______________________
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identidade encarnada é a significância desta não-indiferença."283 O eu "recebe o 'outro' e
toma por ele o sentido de uma identidade insubstituível em se 'dando' ao outro."284
Contestando mais uma vez as teses de Husserl, afirma Levinas que a subjetividade não é
um saber que o sujeito tem do objeto. O sujeito não é "à maneira de Descartes", que
fundamenta o mundo e para o qual o objeto se converte em um seu acontecimento.285
Em Levinas, o sujeito torna-se sinal do objeto e padece sua ação, apoiando e sofrendo
sua aparição. Animado por uma intencionalidade sem visão a subjetividade se dá.
Conforme descrevera em 1961, a aproximação não faz revelar os segredos do
outro, de modo que a transcendência fosse um estar à mão, um utensílio. "A tematização
do rosto desfaz o rosto e desfaz a aproximação."286 A aproximação do próximo não
implica em um seu mapeamento, aventura gnoseológica, de um caçador de imagens.
Nota-se que o tema da "separação" se faz presente como um termo comum ao percurso
sobre a subjetividade. O Dizer que o outro carrega não se faz macular, nem mesmo pelo
toque das mãos. "A carícia é o não coincidir do contato, um desnudamento nunca
suficientemente nu."287 A imagem de uma resistência à totalidade permanece presente
em 1974, assim como em 1961. "O rosto da amada não exprime o segredo que o Eros
profana".288 Em direção oposta ao que a invisibilidade teria proporcionado a Giges, aqui
a invisibilidade não torna possível o mal, mas o afasta de modo radical; para Levinas o
invisível é sinal de resistência, segredo da subjetividade e da transcendência, indicação
do Bem além do ser.289 Trata-se de um invisível que entra em contato com o mundo. O
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invisível anima a alma; e ao invisível faz-se sinal, glória do infinito, testemunho,
profetismo, como afirma Levinas ao final de Outramente que ser ou mais além da
essência. O invisível é rastro do infinito no rosto, que comanda e rapta. Nunca presente,
o invisível deixa vestígios de sua passagem, pegadas ao longo do caminho que se
apagam — passado imemorial, diacronia, excesso da ideia do infinito. Não se pode
percorrer a distância que separa o visível e o invisível, nem mesmo pela sensibilidade
do ter-o-outro-sobre-a-pele. "A ternura da pele é o deslocamento [décalage] mesmo
entre aproximação e aproximado, disparidade, não-intencionalidade, não teleologia:
donde des-ordem da carícia, diacronia, prazer sem presente; piedade; dolência."290 A
significação do além da essência nasce do contato da pele, proximidade, passividade do
um-para-o-outro. Mas a pele é o intervalo entre o visível e o invisível — corporificação
da subjetividade sem alienação. Por sua vez, a carícia não reduz o invisível à sincronia
do Dito. Não há algo por se revelar na proximidade. "O rastro de um passado no rosto
não é a ausência de um ainda não-revelado, mas a an-arquia daquilo que nunca esteve
presente, de um infinito que ordena [commande] no rosto do Outro e que — como um
terceiro excluído — não poderia ser visado."291 Há sempre um traço de interrogação
diante da ambiguidade do rosto. O privilégio daquilo que o "ver" oferece ao saber não é
o ponto de partida para o que se diz subjetividade ou humanidade. A visão não é uma
transcendência. O sentido não está naquilo que se vê, mas naquilo que se sofre sobre a
pele; e que está indicado sob ela como rastro. O rosto, metáfora do invisível, indica em
Levinas que o infinito está presente como rastro em todos os outros que se aproximam
corporalmente. O mergulho no horizonte do mesmo somente torna possível que sejam
"vistos" e reconhecidos os iguais, os semelhantes. A fraternidade não se estende a todos
no ambiente do ser. O discurso sobre o quem do humano, acolhimento que desaloja de
todos os lugares o eu e amarra o nó de seu segredo, apresenta a ideia de uma
proximidade que impede a não-indiferença ao indicar a altura e santidade do outro como
mandamento e ordem: "não matarás". Sob a pele do outro, sob suas rugas, encontra-se o
______________________
que é indicação da subjetividade do um-para-o-outro, não-indiferença. Em referência a Giges,
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Giges é a condição mesma do homem, a possibilidade da injustiça e do egoísmo radical, a
possibilidade de aceitar as regras do jogo, mas de trapacear [tricher]." LEVINAS, Totalité et infini,
p. 148.
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vestígio excessivo de uma juventude que é imemorial, passado anárquico, que anima o
corpo apesar do tempo e apesar de si — novidade incessante no reino do ser a perturbar
a ordem, concretude fenomenológica de uma realidade rugosa, para a qual todo "agora"
de uma subjetividade devotada torna-se tempo de redenção.

3.2. O TERCEIRO ENTRE NÓS

"O concreto do Bem é o valor do outro homem."292 Aquele que vem primeiro,
meu irmão, que conta acima de tudo, torna possível o início de uma nova dimensão de
sentido, que recusa a doação de sentido. O sentido é o rosto de outrem, que se "mostra"
na proximidade ao próximo, Dizer no Dito, além da correlação. Enigma do infinito, a
palavra daquele que fala em primeiro lugar — e que possui o privilégio da questão —
define-se como vestígio de um termo que não entra em relação com o presente
(eleidade), mas que marca, decisivamente, a subjetividade; intriga293 que vem à ideia,
queda sobre os sentidos daquilo que o pensamento não pode comportar — excesso que
é o Bem ou ideia do infinito. Sob exigências impossíveis, de fazer comportar o mais no
menos, a inteligibilidade da transcendência, relação de extrinsecidade do único ao outro,
é inserção do sentido no "teatro do Espírito", pelo contato da pele. Não obstante, a
aproximação não promove uma equiparação dos interlocutores. Há uma dissimetria
insuperável e necessária entre os interlocutores, em que o outro é sempre mais alto.
Levinas dá ênfase ao caráter assimétrico e não-recíproco do espaço intersubjetivo; a
transcendência exige a separação e supõe um "desnivelamento absoluto". Para Levinas a

______________________
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"drama". Cf. SUSIN, O homem messiânico, p. 239-251.
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"correlação não é uma categoria que baste à transcendência."294 Esta concepção se
mantém presente como um fio condutor no decorrer de sua obra. A condição que a
reciprocidade impõe, movimento livre de ir e vir, acaba por esvaziar a relação de sua
transcendência.295 Embora os interlocutores pertençam a um horizonte comum, sua
significação não se encerra na horizontalidade da linguagem. "Outrem como outrem,
como próximo, não é jamais igual na sua presença à sua proximidade". "Esta diferença
na proximidade entre o um e o outro — entre mim e o próximo — transforma-se em
não-indiferença, precisamente em minha responsabilidade."296 Também para Levinas,
no começo é a relação.297 Mas, contrariamente àquilo que apresentou Buber sobre a
palavra princípio Eu-Tu, a "relação", para Levinas, não é reciprocidade. O "nós" não
vive o fluxo torrencial da reciprocidade universal — as formas de atuação do eu sobre o
outro e do outro sobre o eu são absolutamente distintas. Em linhas gerais, o que indica o
desdobramento da noção de subjetividade diz respeito a uma responsabilidade que
aumenta à medida em que se responde, ao ponto de a responsabilidade do sujeito
responsabilizar-se pela responsabilidade do outro, inclusive por suas faltas — virada da
desiderabilidade do desejável, que se afasta e incumbe, sujeitando o eu ao outro. "Sofrer
por..." carregar a miséria do outro é a condição de anterioridade constitutiva do eu.
Nota-se, não somente em Outramente que ser ou mais além da essência, mas também
em Totalidade e infinito, uma inversão da relação definida em termos de reciprocidade.
Como aqui neste texto já ficou assinalado, o discurso levinasiano constrói-se desde a
ideia de uma assimetria radical entre o outro e eu, pela via da separação. E, mais do que
uma relação eu-tu, a relação para Levinas envolve um outro elemento. O duo inicial
implica a referência a um trio, e mesmo a uma orquestra ao fundo. Escapando aos
contornos de uma sociedade íntima, baseada no amor dos amantes, a relação eu-tu
envolve um "ele", um terceiro.298 O outro é sempre outrem, eleidade. A entrada do
______________________
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terceiro na relação é o começo da consciência e da socialidade — política. A
responsabilidade não se atém tão-somente a um próximo, mas ao próximo do próximo,
de modo que o outro torna-se "imediatamente o irmão de todos os outros homens."299 E
é preciso compará-los sob as condições do ser, passar pela ontologia obrigatoriamente,
fixar o Dizer no Dito à custa de uma traição. Afinal, a responsabilidade pelo próximo
não resolve a responsabilidade por todos os outros. Em um universo de muitos, a quem
se deve responder em primeiro lugar? Quem é o próximo mais próximo? "O interlocutor
não é um Tu, ele é um Vós."300 O terceiro é também o próximo e, assim sendo, ele não
pode ficar à deriva na relação de responsabilidade e não-indiferença, que se ata na
intersubjetividade. Nesses termos, é preciso comparar os incomparáveis, por meio de
um juízo que se encontra no seio da própria proximidade — incumbência da
subjetividade como retidão.
Em Outramente que ser ou mais além da essência, diz Levinas que "o terceiro
também é aproximado; a relação entre o próximo e o terceiro não pode ser indiferente a
mim, que aproximo. [...] justiça que compara, reúne e pensa, a sincronia do ser e da
paz."301 A aproximação do próximo envereda-se pela justiça — surgimento da
consciência. "É preciso julgamento e justiça a partir do momento em que aparece o
terceiro."302 A figura do terceiro demarca uma nova abertura na subjetividade, abertura
em relação aos outros, responsabilidade da humanidade pela humanidade. O
absolutamente outro é todo e qualquer outro — e a todo e qualquer outro se deve
resposta, hospitalidade. Afinal, "a justiça só permanece sendo justiça em uma sociedade
na qual não há distinção entre próximos e longínquos — e na qual permanece, também,
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a impossibilidade de passar ao lado do mais próximo".303 O terceiro leva a relação a
dois ao âmbito da "comunidade", onde vigora a unidade na pluralidade, relação entre
desiguais, separados e reféns agora de muitos. A justiça desfaz a assimetria: é
necessidade de comparação dos incomparáveis, daqueles que não fazem número entre si
— os únicos e insubstituíveis. O próprio "drama do perdão não comporta apenas dois
personagens, mas três."304 Mais do que a reconciliação entre ofensor e ofendido,
necessita-se da justiça e do juiz, Elohim. A conciliação é fazer justiça ao terceiro,
horizontalidade das relações que não dispensa o seu vértice. Ao juízo da subjetividade
cabe escavar o Dizer que o Dito da letra da lei impõe à consciência, revelando sua
significação última e oferecendo-a, como serviço, para todos. É precisamente por isso
que "o termo justiça convém muito mais à relação a partir do terceiro que à relação com
o outro na responsabilidade assimétrica".305 A presença do terceiro exige a consciência.
"A justiça exige a contemporaneidade da representação. É assim que o próximo torna-se
visível — e encarado [dé-visagé] se apresenta — e que há, também, justiça para
mim."306 Promove-se um alargamento da noção da ética levinasiana descrita como
acolhimento e substituição pela via da fraternidade, mantendo-se a ideia de que também
o motor da justiça é o esquecimento de si — excedente dos deveres atribuídos ao eu
sobre os seus direitos — mesmo sendo ele restituído ao cálculo. De todo modo, diz
Levinas: "A justiça não é jamais uma degradação da obsessão, uma degenerescência do
para o outro [...] uma 'neutralização' da glória do infinito".307 Ao contrário, o percurso
da justiça é a garantia da paz "entre nós", "a racionalidade mesma da razão ou sua
universalidade, racionalidade da paz."308 A instituição do terceiro não oblitera a
substituição ao outro. O nascimento da justiça instaura uma ordem em que as relações
entre eu, o outro e o terceiro se tornam simétricas — possibilidade da igualdade, mas
sem que se exclua a ambiguidade do enigma da transcendência. A sincronia da paz se
mantém "graças" à diacronia do "outro que ser". O tribunal da razão anima-se pela
______________________
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transcendência do outro, "graças" a ela. Desse modo, indica-se que o espaço da política
realiza-se por uma reunião de subjetividades enquanto assembleia de rostos, e não como
uma sociedade anônima.309 A coletividade do "entre nós" não sente o outro ao lado, mas
em face, como já afirmara Levinas em 1947.310 A subjetividade é aproximada aos
próximos, mantendo uma relação de ordem diversa da simples coexistência do ser-com.
Nesses termos, a justiça impede a invisibilidade, o passar ao lado dos vivos como se
mortos fossem, indiferentemente. O outro não se dissolve no anonimato do todo, mas
segue sendo rosto, com suas rugas que sinalizam a visitação do infinito. O estranho é
nomeado, ele existe, como corpo que padece e se alimenta, faz frente, frente a outros, e
não se assemelha. O percurso sobre a subjetividade em Levinas faz menção ao nãoesquecimento do invisível/visível a quem a unicidade do eu diz respeito, juízo sem ela
impossível, responsabilidade por todos — como já anunciava Levinas em seu famoso
"Prefácio" de Totalidade e infinito.311 A espiritualidade do humano, obra do
acolhimento, da substituição e da fraternidade é justiça na aproximação. Paz ao que está
longe e ao que está perto, diz o profeta (Isaías, 57). São os termos do hoje e do amanhã
de uma humanidade por-vir.

______________________
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CONCLUSÃO

Quem é o ser humano? A leitura de Levinas assinala que a subjetividade não é
da ordem da evidência, isto é, não se mostra sem sombras, obscuridades ou
ambiguidades. Por outro lado, deixa o seu texto a inscrição de rastros de um sentido
absolutamente distinto, o qual se faz acompanhar por toda a trajetória de sua obra. O
sentido é o rosto do outro (ideia do infinito), sua aproximação, sua precedência de
mestre e acusador, de juiz; juízo que também cabe à subjetividade, em meio à traição
inevitável que se faz à transcendência desde o para todos. O sentido é a subjetividade
no acusativo, que faz sinal da altura de transcendência pelo "eis-me", acolhendo sem
decidir acolher, exilando-se de sua própria morada para oferecer lugar, suportar o outro
sobre si, apesar de si. Com Levinas, entende-se que é por demais suspeitosa a evidência
de que o humano se restringe à suficiência no ser, em que a violência e a indiferença
tornam-se lógicas inevitáveis da totalidade. Há outro que ser? A letra de Levinas
permite vislumbrar os contornos de uma arriscada significação, que se traduz pela
imagem da anterioridade do Bem a exigir hospitalidade, ao ponto da sujeição de refém
— subjetividade descrita como sabedoria do espírito, retidão, sociedade, tempo
messiânico. Percurso de uma filosofia do sacrifício. Trata-se de um enredo que se inicia
por um ato de libertação, em que a figura da transcendência do outro desempenha papel
crucial, Dizer de uma terra prometida, utopia tópica. A exegese proposta resguarda a
multiplicidade que a subjetividade comporta, defesa da unicidade do eu. Único,
insubstituível, o sujeito encontra-se no mundo responsivamente, a partir de um nãolugar — sem ocupar o lugar de um outro, mas cedendo sua vez. "Você primeiro!". A
aproximação do próximo desperta um "sim" mais antigo que a espontaneidade,
fidelidade a uma inteligibilidade que o saber não comporta e que escapa à compreensão.
O saber anestesia a sensibilidade, a transcendência que se diz pela via do contato, pela
corporeidade do ter-o-outro-sobre-a-pele — subjetividade que não se subordina à
objetividade do olhar que tudo vê e à horizontalidade da essência que tudo iguala. A
sensibilidade evidencia o nó que articula o discurso sobre a defesa da subjetividade.
Receber o outro em sua morada, ser seu refém são acontecimentos que se dão, sob
hipóstase, sob quem pode conter a gravidade do mundo sobre os ombros, a gravidade do
tempo, o enigma da transcendência, que incide sobre a relação social, instaurando-a

para todos. Gravidade esta que não aniquila o eu nem o permite se esconder nos
recônditos de um espaço numinoso, de um eu-tu. Há sempre um terceiro a quem se deve
justiça e quem a impõe. Exigências que perpassam o sentido e a justificação de ser,
justiça do ser, mais além do "deserto que cresce".
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