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Apresentação
Prof. Dr. Marcelo Fabri
PPGF/UFSM
A filosofia, afirmou um especialista do pensamento
grego e antigo, é a liberdade. Ela deve ser a sustentação da
liberdade, com todas as consequências que decorrem deste
esforço. “Tudo aquilo que representa um perigo para a
liberdade representa um perigo para a filosofia” 1. A
condição ideal, aqui em questão, é esta: todos podem tomar
parte no diálogo chamado filosofia. O desafio
metodológico desta tarefa, afirma Rémi Brague, é “libertar
nosso olhar dos preconceitos e prejulgamentos de todos os
tipos, para nos permitir receber o dado tal qual, isto é, tal
como ele se dá livremente como o que ele é, e com as
características que fazem dele o que ele é” 2. Numa palavra,
o método em questão é fenomenológico.
Numa de suas lúcidas e esclarecedoras entrevistas,
Levinas afirmara: “Aquilo que procuro é antes aquilo que
Husserl chama Originäre Gegebenheit: as ‘circunstâncias
concretas’ em que um sentido apenas vem à mente (...).
Penso que aquilo que a fenomenologia trouxe de mais
fecundo tenha sido a insistência sobre o fato de que o olhar
absorvido pelo dado já se esqueceu de pô-lo em relação com
o conjunto do procedimento espiritual que condiciona o
surgimento do dado e, assim, sua significância concreta” 3.
Na perspectiva levinasiana, a situação de liberdade,
que define a filosofia e, consequentemente, a
fenomenologia, se encontrou às voltas, desde os
BRAGUE, R.- Introdução ao mundo grego. Estudos de história da filosofia,
São Paulo: Loyola, 2007, p. 12.
1

2

Ibid., p. 13.

LEVINAS, E.- Violência do rosto, São Paulo: Loyola, 2014, p. 33. Esta
entrevista foi publicada pela primeira vez em 1985.
3
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primórdios do pensamento ocidental, com uma dupla via:
para que a liberdade seja sustentada e mantida, a
consciência deve reconhecer sua separação, demarcação e
distância em relação a tudo o que viria de fora, da
exterioridade, do absolutamente outro. Por isto, desde o seu
surgimento no mundo grego antigo, a filosofia se viu às
voltas com uma “transcendência”, com a visão do “mais
alto”, da vida divina, que para Platão conduzia o olhar do
filósofo à ideia de Bem. Nesse sentido, a filosofia não
recebe sua medida da própria cabeça daquele que pensa,
mas de uma realidade que ultrapassa a ambiência que
envolve o pensador. A filosofia, para poder se afirmar, deve
ter reconhecido uma situação originária de heteronomia.
Por quê? Tendo-se afirmado pela separação em relação a
algo de “outro”, a consciência sentiu-se desafiada para
alcançar o que lhe faltava, o que era diferente dela, o que a
ultrapassava como alteridade radical. E, por isso mesmo,
ela só seria liberdade se buscasse fazer uma experiência
deste “outro”, uma viagem que tem como desafio superar a
distância e a separação, abertas pela própria liberdade. Sem
esta viagem, tudo seria apenas desejo insatisfeito, vida
frustrada do pensamento.
Temos, então, o problema: a via que a civilização
ocidental terminou seguindo foi a da autonomia, mas para
tanto procurou neutralizar a própria relação com a
transcendência, sem a qual a liberdade não poderia afirmarse. Como assim? É que, para garantir a liberdade, a filosofia
não poderia receber de fora sua lei, não poderia depender
de um sentido que não estivesse integrado à liberdade do
pensamento que se pretendia, justamente, salvaguardar.
Melhor dizendo, para garantir a autonomia, o pensamento
ocidental procurou trazer para o interior de si tudo o que é
outro, vale dizer, fez da experiência da alteridade um
percurso do próprio pensamento racional. Trata-se, como
gosta de repetir Levinas, da redução de tudo o que é outro à
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esfera do mesmo, narcisismo inerente à espiritualidade que
predominou em nossa história.
Na nossa perspectiva, a tese de Levinas não deixa
de ser desafiadora e provocadora. Ela pode ser expressa do
seguinte modo: sem a “experiência” do não-igual, do
“estrangeiro”, do “absolutamente outro”, não teria havido
filosofia! Pois a liberdade só pode se afirmar diante daquilo
que não pertence ao movimento livre da subjetividade, isto
é, diante daquilo que surpreende sua espontaneidade, numa
palavra, diante do choque trazido por uma “alteridade”.
Sem este choque, não se poderia sair do “olhar absorvido
pelo dado”, ou do esquecimento da significância concreta, que
deu origem a este dado (interpretação levinasiana da
fenomenologia de Husserl). Mas, eis a dificuldade ou
paradoxo: a filosofia, caracterizada pela liberdade, recusouse a pensar e a reconhecer o sentido originário da
heteronomia. Ela entendeu que é fundamental pensar o
outro, absorvendo-o num discurso racional, medindo-o com
os recursos do próprio logos. Onde está o paradoxo?
Precisamente nisto: sustentar a liberdade, essência da
filosofia, não deixa de ser uma interminável e
indeterminável tensão entre heteronomia e autonomia,
entre a surpresa do outro e a astúcia do mesmo reagindo a
esta surpresa, entre ética e ontologia. Para nós, a dificuldade
e a originalidade do pensamento de Levinas consistem no
seguinte. Se esta tensão existe, e se ela atravessa a
civilização do Ocidente, é porque o desejo de conhecer,
associado aos poderes do mesmo, isto é, da visão e da
assimilação do outro, é inevitavelmente comandado ou
inspirado por um movimento da alma que não se define
por uma satisfação de necessidades, e sim por uma
inquietação, um questionamento da própria identidade que
se quer garantir com a liberdade.
Eis o argumento: o desejo não seria apenas a
constatação de uma falta, da busca de uma satisfação, do
esforço de assimilação, da nossa dependência em relação
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àquilo que não somos, isto é, ao mundo que nos sustenta.
Por quê? Toda uma fenomenologia tem início com esta
pergunta. Na perspectiva levinasiana, para remontar ao
Desejo como situação originária é preciso realizar uma
fenomenologia da vida sensível e corporal do existente
humano. Tal fenomenologia deve descrever em que medida
a dependência do eu em relação ao mundo (fome, frio, sede,
busca de abrigo, etc.), antes de ser o emblema da escravidão
deste eu, é a marca de sua afirmação, de sua vida como sendo
o mesmo. É que essas dependências materiais ou corporais
“arrancam o ser instintivo das ameaças anônimas para
constituir um ser independente do mundo”4. Ou seja, ao
dominar sua própria dependência pelo trabalho, o sujeito se
afirma, podendo assegurar a satisfação de suas necessidades
e, sendo assim, as necessidades apenas nos constituem
como o mesmo, e não como dependentes do outro. Pelo
corpo, ultrapassamos a alteridade daquilo de que vivemos:
os alimentos do mundo. O eu se liberta do mundo pela
necessidade! O eu não só se descobre como capaz de
satisfação como também estará apto a se voltar para aquilo
que não lhe faz falta. É assim que “ele (o eu) distingue o
material do espiritual; ele se abre ao Desejo”5. O “eu
posso” que, para Husserl deriva da condição corporal do
ego humano, remonta a esta passagem da necessidade ao
Desejo. A intencionalidade da consciência se interpreta,
portanto, como animada pela transcendência, isto é, pelo
Desejo, o qual, por sua vez, é uma espécie de despertar
para algo de outro, de inassimilável, de radicalmente
estrangeiro.
Ora, ao realizar esta fenomenologia, Levinas
sustenta que até mesmo a dimensão de necessidade, que
constitui o sujeito humano concreto, isto é, sensível,
LEVINAS, E.- Totalité et Infini, La Haye: Martinus Nijhoff, 1974, p.
89.
4

5

Id. , Ibid.
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assenta no Desejo. Isto porque, graças à distância em
relação ao mundo, pela qual o eu se constitui como sendo o
mesmo, abre-se a dimensão temporal do futuro. Certo, o
trabalho deverá converter o outro do mundo em o mesmo.
Vivendo no outro do mundo, o eu se identifica
egoisticamente, sensivelmente, corporalmente. Mas já nesta
identificação surge um intervalo, uma experiência temporal,
a distinção fundamental entre o que se pode tornar meu e
aquilo que é outro, absolutamente. Que significa possuir
tempo? Lutar pela vida, batalhar para o sustento que
ameaça a fruição e a satisfação das necessidades. Nada
mais? A diferença entre o humano e o inumano se abre
neste intervalo: “A liberdade consiste em saber que a
liberdade está em perigo. Mas saber, ou ter consciência, é
ter tempo para evitar e prevenir o instante da
inumanidade”6. No Desejo, o outro importa, para além de
todas as satisfações.
Eis que o movimento intencional da consciência, o
ato de doar sentido, implica a abertura do Desejo,
compreendido como consciência moral, acolhimento de
outrem como rosto. O eu, estruturado como egoísmo da
fruição, desperta para o poder de se preocupar com um
destino que não é o seu. Desejar é, assim, fazer face a uma
unicidade irredutível ao movimento de assimilação
realizado pelo eu buscando satisfação. O desafio da
fenomenologia de Levinas é descrever esta, por assim dizer,
primazia da “consciência moral” em detrimento do natural
esforço para se perseverar no próprio ser. Mais ainda:
consiste em compreender a ontologia, entendida como
movimento assimilador do mesmo, como motivada pelo
Desejo do outro inabarcável. Fenomenologia eticamente
transformada ou questionada. Fenomenologia que o
trabalho de Marcos Alexandre Alves explorou com
entusiasmo e rigor metódico.
6

Ibid., p. 5.
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Partindo das influências husserliana e heideggeriana
sobre Levinas, o autor deste livro explica por que o
movimento intencional da consciência não pode prescindir
da “intencionalidade do Desejo”, isto é, da abertura ao outro
que não só questiona, mas também justifica e condiciona a
atividade teórica, sem a qual não haveria vida filosófica,
nem científica. Ora, para preservar a alteridade de outrem é
preciso fazer também justiça àqueles que me olham através
de seu rosto, aqui e agora. A obra da razão coincide, desde
o início, com o desafio da justiça. O mérito do trabalho de
Marcos Alexandre Alves é, na nossa perspectiva, mostrar a
tensão que atravessa a história do pensamento, entendida
por Levinas como logos inspirado, palavra racional que tem
início no encontro com o rosto do outro ser humano. Mas,
mesmo aí – e é esta a tese implícita neste livro - Levinas se
mantém como uma espécie de herdeiro e intérprete ousado
da fenomenologia husserliana. O olhar fixado pelo objeto
(correlação noese-noema) pode ser reconduzido à significação
primeira, ao rosto de outrem. Encontrar um rosto é
deparar-se com uma inadequação que estabelece um
contramovimento à intencionalidade. No entanto, em vez
de negar a importância do conceito husserliano de
intencionalidade, Levinas apenas propõe que a busca de
adequação embutida neste conceito supõe uma inadequação
por excelência, no caso, o Desejo de um radicalmente
outro.
Pelo Desejo, a subjetividade resiste a ser absorvida
pelo conhecimento, pelo saber, pela totalidade. Mas é o
mesmo Desejo que move a consciência intencional, em sua
busca teórica. A força do livro de Alves está em mostrar, de
modo muito bem argumentado, que, sem o Desejo, a
atividade teórica não teria início, ou seja, o sujeito não
poderia pôr em marcha a tarefa crítica do saber. Por
conseguinte, se a filosofia é liberdade, não se pode esquecer
que a relação com uma transcendência, isto é, com aquilo
que resiste a toda apropriação (rosto de outrem, diria
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Levinas) é o sentido originário capaz de pôr em questão o
arbitrário da liberdade. Assim, é graças ao Desejo do
absolutamente outro que a obra da razão se constitui de
modo interminável como crítica da totalidade e como
questionamento de um eu bem posto no ser. Eis por que
uma fenomenologia do Desejo tem o desafio de descrever
a própria ambiguidade da condição humana: existir e
mover-se entre o ser e o outramente que ser.
Páscoa de 2016.

Introdução
Este livro tem como tarefa explicitar o pano de
fundo fenomenológico a partir do qual se elabora o
conceito levinasiano de Desejo. Procuramos, além disso,
mostrar em que medida o referido conceito não só
representa uma crítica ética ao predomínio do saber, mas
também que o Desejo é o móbil fundamental - sentido
originário - da atividade teórico-critica, necessária à
filosofia.
Em Levinas, o Desejo é uma saída de si em direção
ao Outro, um abalo da afirmação do ser. Mas como pensar
o Desejo? Como explicitar seu movimento? Pode a
fenomenologia descrever sua própria suspensão, o seu
próprio questionamento? Pretendemos mostrar que,
partindo do mundo das intenções, tanto teóricas quanto
vitais, Levinas chega a um tipo de intencionalidade que não
visa ao preenchimento e à cumulação. O Desejo é,
portanto, suscitado por uma relação capaz de colocar em
questão a busca de satisfação presente em toda a atividade
teórica, bem como em toda compreensão do ser. Por isso,
mais do que fundamentar o saber, mais do que
compreender o ser, Levinas nos conduz a um modo de
pensar que pressupõe o Desejo como instância critica
fundamental, como móvel da própria atividade filosófica.
Para levar adiante esta discussão que parte do pano
de fundo fenomenológico e vai até a metafísica em sentido
levinasiano, seria imprescindível considerar as noções
fundamentais de rosto, infinito, responsabilidade, entre
outras. Porém, no âmbito desta pesquisa, dirigimos nossa
atenção ao conceito de Desejo, a fim de compreender
como ele se contrapõe à intencionalidade teórica, bem
como ao cuidado, em sentido heideggeriano.
Notamos, ao longo desta investigação, que o
pensamento de Levinas está estreitamente ligado à
fenomenologia, de tal modo que compreender o seu
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pensamento requer, em primeiro lugar, uma passagem por
Husserl (o incontornável). Nosso interesse aqui não é
somente mostrar uma simples dependência do discípulo em
relação ao Mestre, mas sublinhar como a filosofia, digamos,
meta-fenomenológica de Levinas repensa e radicaliza certas
noções centrais da fenomenologia. Uma das noções
fundamentais, que será retomada por Levinas, é a ideia de
intencionalidade.
Levinas entende que o conceito de intencionalidade
já permite ir além da objetivação, isto é, da identificação e
da representação. Tal conceito abre a possibilidade de se
pensar algo que está para além do horizonte teórico. Por
isso, mesmo se mantendo numa postura crítica em relação
a Husserl, Levinas se recusa a taxar a fenomenologia de
mero intelectualismo, pois a noção de intencionalidade
esconde um segredo, qual seja, a chave da abertura que
permite ir além da inteligibilidade teórica. É verdade, no
entanto, que para Husserl a dimensão teórica da
intencionalidade é o que importa em última instância, mas
nem por isso a intencionalidade axiológica deixa de ter
importância.
Assim, para Levinas o grande mérito da
fenomenologia reside no fato de que ela introduz, em
filosofia, a ideia de que o pensamento pode ter um sentido,
isto é, visar algo, mesmo quando este algo se encontra
absolutamente indeterminado. A fenomenologia permite
pensar um tipo de experiência que esconde um sentido
original, que não se reduz à objetivação. A partir do
conceito de Desejo, entendido como intencionalidade não
teórica, Levinas questiona a primazia do saber em filosofia.
Não obstante, a intencionalidade não é somente abertura
ao objeto, nem a presença deste na consciência, em razão
de que ela ultrapassa a tradicional dicotomia sujeito-objeto,
em que o sujeito se relaciona com algo fora dele,
procurando apreendê-lo.
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Levinas se beneficia desta superação para, por sua
vez, anunciar um novo sentido para a intencionalidade. E
será esta nova concepção de intencionalidade que lhe
possibilita um questionamento a filosofia tradicional do ser,
que prima pelo Mesmo em detrimento do Outro. Em
contrapartida à intencionalidade enquanto atividade
constituinte, nosso autor descreve a relação Mesmo-Outro
como transcendência, Desejo do absolutamente Outro. É
possível, deste modo, chegar a um outro sentido de
intencionalidade, que ganha a dimensão de Desejo, de
heteronomia e de relação não alérgica ao Outro. O objetivo
da reflexão de Levinas é estabelecer a primazia da ética
sobre a ontologia. Ele o faz utilizando o instrumental
fenomenológico, mas vai muito além do horizonte da
fenomenologia husserliana.
Por conseguinte, a filosofia de Levinas pode ser
nomeada uma “filosofia a caminho”. Isto é, pode ser
analisada como um momento de ultrapassamento em
relação à fenomenologia. Diante deste conservarultrapassando, nos deparamos com uma questão intrigante,
qual seja, a de saber em que corrente intelectual este
filósofo tão original pode ser inserido, se é que tal
pensamento pode ser enquadrado em alguma corrente
específica. Como afirmamos acima, nosso objetivo
particular, neste livro, é abordar o fundo fenomenológico
da reflexão de Levinas. Nesse sentido, podemos nos
perguntar: em que medida Levinas é fenomenólogo?
Para responder a estas interrogações, faremos uma
abordagem sistemática de conceitos, cuja estruturação
encontramos nas seções I e II de Totalidade e Infinito (1961),
bem como nos primeiros escritos de Levinas, que tratam,
sobretudo, da fenomenologia. Quando necessário, faremos
alusão a textos que foram publicados depois deste período.
A pergunta de fundo é a seguinte: em que medida o eu
permanece não só o ponto de partida das operações
transcendentais, mas também o suporte da transcendência,
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entendida como relação ao Outro, em sentido ético,
marcando a ruptura do primado ontológico do
conhecimento?
Na configuração ontológica, segundo Levinas, o eu
se encontra voltado única e exclusivamente para a sua
interioridade-identidade, apresentando-se como incapaz
por si mesmo de sair das amarras ontológicas, isto é, de seu
egoísmo. Nesta estrutura, a vontade do sujeito é constituída
por uma necessidade irremissível da identidade do eu
colado a si, isto é, ao seu ser. Neste caso, o eu é forte, livre,
autônomo. Levinas vê aí um egoísmo estrutural, cuja base é
a solidão do gozo, da fruição e da busca de felicidade.
Porém, este egoísmo não deve ser considerado como um
defeito moral ou social do sujeito, mas como tensão ainda
natural do ser sobre si mesmo.
Contudo, devemos ver neste egoísmo natural, que
visa à satisfação e ao preenchimento de uma necessidade, a
condição de realização da ética como Desejo, dado que este
só pode surgir em uma subjetividade plenamente satisfeita,
capaz de esquecer as necessidades. A autonomia do sujeito
egoísta é condição necessária, mas não suficiente, para a
ruptura da totalidade que caracteriza o saber filosófico.
Levinas explora, assim, a ruptura da ontologia a partir do
questionamento que Outrem sempre dirige ao eu. É
justamente por este caminho que se abre a possibilidade da
relação social, da transcendência, podendo, surgir a
dimensão ética de sentido.
Assim, Levinas postula uma nova concepção de
inteligibilidade, que abre possibilidades ao pensamento,
pois ela permite descrever fenomenologicamente a surpresa
trazida por uma relação ao Outro, que permanece sempre
transcendente em relação ao Mesmo. Esta nova abordagem
do saber, enquanto relação ao Outro, é o pressuposto da
definição fenomenológica do Desejo. O que está por trás
desta nova inteligibilidade é uma mudança lenta,
progressiva e segura de outro registro, qual seja, o da
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subjetividade. Em Levinas, a subjetividade será descrita
como hospitalidade e acolhimento de Outrem. Diante do
Outro, o Mesmo é colocado em questão. Com isto, rompese a velha articulação da subjetividade soberana, pois o
olhar do Outro inverte o movimento natural do para-si em
para-o-Outro. É importante ressaltar, no entanto, que este
movimento em direção ao Outro não se compreende como
ideia ou sentimento, mas fundamentalmente como Desejo
e saída da satisfação.
O Desejo, diferentemente da intencionalidade
teórica, bem como da compreensão do ser, surge como
uma nova estrutura da subjetividade, agora essencialmente
ética. Esta orientação não consiste na busca de realização
de si mesmo, à custa do Outro, mas no fato de que o ser
humano ou, mais precisamente, o ser ético se descreve
como ser-para-o-Outro. Consequentemente, o Desejo
permite a passagem do homem natural e egoísta para o
homem ético.
Em Levinas, a estrutura metafísica do Desejo não é
pensada a partir de uma dialética do familiar e do
estrangeiro. Ou seja, em vez de tratar a filosofia como
nostalgia, desejo de preenchimento e de satisfação, Levinas
procura inverter seu movimento: O Desejo metafísico não
aspira ao retorno, pois é desejo de um lugar onde não
nascemos. Deste modo, não é despertado nem pela falta
nem pela carência. A condição de possibilidade do Desejo é
a exterioridade e o acolhimento de Outrem para além do
ser.
A ontologia, segundo Levinas, por submeter tudo e
todos ao seu denominador, não resguarda a alteridade e a
transcendência que a relação metafísica possibilita. Por isso,
a ontologia é egologia e violência. Por trás deste modelo, há
um desejo de dominação. Levinas reconhece a
possibilidade e a necessidade desse exercício teórico do eu,
mas distingue, na subjetividade, o componente ético do
componente meramente epistemológico.
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Na subjetividade transcendental, o eu é sempre
sujeito do conhecimento que, ao exercer sua atividade
cognitiva, torna também inevitável a compreensão do
Outro como um alter-ego. Ora, em Levinas, o Outro escapa
à ideia que faço dele, e é por isso que a alteridade questiona
o exercício livre de um eu autônomo. Qual o sentido dessa
realidade inabarcável pelo pensamento teórico? Em
Levinas, Outrem sempre supõe a presença de um
ensinamento irredutível ao saber teórico. Em relação à
estrutura teórica do eu, o Outro é sempre inadequação e,
mais ainda, questionamento da liberdade intrínseca a esta
estrutura. Que é, neste caso, o Desejo? Ele é, sobretudo, o
elemento ético presente na intencionalidade. Trata-se de
um modo de visar o Outro para além de toda assimilação
teórica e de toda fusão mística ou amorosa com ele.
Dividimos este livro em três Capítulos. No
Primeiro
Capitulo,
descrevemos
o
contexto
fenomenológico no qual se insere o pensamento de E.
Levinas; explicitamos a importância que Husserl assumiu
na gênese de sua filosofia, sobretudo no tocante ao
problema da intencionalidade enquanto atividade
constitutiva de uma consciência transcendental;
dissertamos, ainda, sobre a influência que exerceu
Heidegger em suas reflexões. O que Levinas valoriza em
Heidegger, é a descrição fenomenológica da facticidade
humana, o modo de ser do existente humano.
Constatamos, a partir de Levinas, que em Heidegger a
intencionalidade será brilhantemente retomada, sobretudo
pela descrição do utensílio e do cuidado. Pretendemos
mostrar que, mesmo colocando-se na condição de devedor
em relação à fenomenologia de Husserl e Heidegger,
Levinas confere um sentido inteiramente novo à
intencionalidade. Para Levinas, a intencionalidade não é
constituição, nem compreensão, mas fruição.
Em seguida, no Segundo Capitulo, retomamos a
mesma problemática fenomenológica na qual se insere a
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intencionalidade, colocando em questão a estrutura
tradicional do conhecimento, no tocante ao ideal
intencional de satisfação e violência. Partimos de uma
reavaliação da fenomenologia a partir do psiquismo como
fruição, que vai de um Levinas preocupado com o universo
fenomenológico àquele que põe em questão as categorias
filosóficas fundamentais do Ocidente. Esta crítica às
categorias filosóficas vigentes no Ocidente dá margem à
exposição dos argumentos do autor, no que concerne à
necessidade de uma real distinção entre objetividade e
transcendência.
O Terceiro Capítulo estuda os temas do Desejo e
da Transcendência, no qual enfatizamos os pontos
principais para a construção de uma autêntica subjetividade
mediante o Desejo metafísico. Preocupa-se com a fundação
de sentido mais além da correlação sujeito-objeto, que deve
vir da exterioridade, da autêntica transcendência.
Mostramos, basicamente, que a intencionalidade, que num
primeiro momento (fruição) apenas dirigiu o sujeito ao
objeto, num segundo (Desejo) faz o “transito” ou
passagem do para-si ao para-o-Outro. Ou seja, o que
pretendemos, neste Capítulo, é mostrar como Levinas, a
partir do Desejo metafísico, põe em questão a primazia do
teórico. Porém, esta critica, antes de ser a negação do
referencial teorético em filosofia, é a sua própria condição.

I
O contexto fenomenológico da
filosofia de Levinas:
intencionalidade e ser-no-mundo
Tomando como ponto de partida o universo
teórico da fenomenologia, bem como certos elementos da
filosofia da existência, Levinas procura repensar a
tradicional dicotomia sujeito-objeto, através dos conceitos
de intencionalidade e ser-no-mundo. O conceito de
intencionalidade recebe, uma nova luz, pois ele não é mais
atividade constitutiva de um ego transcendental, nem modo
de ser do existente humano, mas fruição, que é uma espécie
de relação primeira entre o eu e o mundo. Esta relação será
descrita a partir de uma intencionalidade do viver de..., isto é,
da sinceridade primeira que caracteriza o existir no mundo.
1. Levinas: leitor de Husserl
Em vários de seus escritos, Levinas realiza um
comentário critico em relação à filosofia husserliana7.
Nesses comentários, avaliam-se positivamente as análises
que Husserl realizou do processo de conhecimento, mas
não só isso. Eles apresentam e enfocam também uma
critica ao pensamento do mestre, sublinhando suas
limitações e incompletudes, numa palavra, antecipam
Cf. em especial as obras La Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de
Husserl (1930), Vrin, Paris, 1970. A partir de agora, TIPH. E ainda, a
obra Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger (1949). Lisboa:
Instituto Piaget, 1999. Daqui a diante, DEHH.
7

30

Desejo: sentido originário e consciência ética

outras vias de investigação, vias estas que serão retomadas
nas obras futuras de Levinas. A bibliografia de Levinas
permite visualizar, com precisão, como se deu a influência
de Husserl sobre seu pensamento8.
1.1- No caminho da fenomenologia
A formação de Levinas passa por um contato muito
acentuado com as culturas hebraica e russa9. Na Lituânia,
terra natal do filósofo, as famílias se preocupavam em
educar os seus filhos segundo os padrões de sua própria
cultura. Além da língua hebraica, Levinas estudou Gogol,
Dostoievski, Tolstoi, Pouchkine, entre outros. Ademais,
Levinas mergulhou na Torá, participando intensamente dos
estudos talmúdicos. Estes estudos seguiam uma linha
dialética do comentário, que primava fundamentalmente
pelo rigor do exercício intelectual.
Levinas fez sua formação filosófica em
Estrasburgo. Já no final de sua licenciatura em filosofia, se
sentia indeciso quanto ao caminho que iria tomar dali em
diante. Foi neste período que encontrou Gabriele Peiffer,
amiga que o aconselhou e incentivou a ler as Investigações
Lógicas, de Edmund Husserl. Afirma Levinas: “foi aí que
começou toda a aventura fenomenológica, e um caminho
que me parece – como diríamos hoje – incontornável”10.
Ainda nesta época encontra Jean Hering, discípulo direto
Nosso objetivo aqui, não é tecer uma biografia de Levinas, mas
apenas reunir um número preciso de informações, que ajudará na
confecção do texto e principalmente a evidenciar como Levinas chegou
até o método fenomenológico husserliano.
8

Para maiores informações biográficas sobre o filósofo contemporâneo
E. Levinas, Cf. POIRIÉ, François. Emmanuel Levinas – Qui êtes-vous?
Lyon, La Manufacture, 1987. Citaremos, aqui, a parte publicada pelos
Cadernos de Subjetividade. São Paulo: 1997.
9

POIRIÉ, François. Entrevista com E. Levinas. In: cadernos de
subjetividade, São Paulo: 1997, p. 14.
10
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de Husserl, cuja obra Phénoménologie et philosophie religieuse
causa um grande impacto em Levinas.
A partir da leitura das Investigações Lógicas e da
Fenomenologia e Filosofia Religiosa de J. Hering, Levinas
acredita ter descoberto uma nova maneira de fazer filosofia:
Li as Investigações Lógicas com muito interesse e
tive a impressão de ter encontrado não
simplesmente mais uma construção especulativa
inédita e sim novas possibilidades de pensar, uma
nova possibilidade de passar de uma idéia a outra,
prescindindo da dedução, da indução e da
dialética11.

Levinas seguiu para Freiburg, com grande
expectativa, a fim de estudar fenomenologia com o seu
próprio fundador12. A partir dos cursos proferidos por
Husserl, bem como por um contato mais assíduo e eficaz
com sua obra, esclareceram-se o sentido e o objetivo da
fenomenologia.
1.2- O que é fenomenologia?
Para Levinas, a fenomenologia é “um método de
forma eminente, pois ela é essencialmente aberta”13. Mas o
método não deve ser entendido como um simples
instrumento para explorar um determinado setor da
realidade, pois é a alma do movimento fenomenológico14.
Cf. POIRIÉ, François. Entrevista com E. Levinas. In: cadernos se
subjetividade, São Paulo: 1997, p. 15.
11

Levinas, durante a sua estadia em Freiburg participou de dois cursos
com Husserl, no período de dois semestres que compreendia o verão
de 1928 e o inverno de 1928-29.
12

13

DEHH, p. 135

14

Cf. TIPH, p. 11.
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Nosso pensador compactua com a ideia de que a obra
husserliana fornece, sobretudo, o protótipo, e não
meramente uma técnica, para se trabalhar em filosofia15.
Não obstante, a fenomenologia não se esgota em um
determinado modo de proceder ou em uma das teses
clássicas de seu fundador, já que ela permite uma abertura a
novos espectros de possibilidades, constituindo-se como
um novo modo de aproximação da realidade, mediante a
estrutura do pensamento.
Em um texto da maturidade16, Levinas apresenta a
sua concepção de fenomenologia:
A fenomenologia, estabelecendo uma nova
atmosfera na Europa filosófica, significou
sobretudo o acesso do pensamento ao ser
desembaraçado de subjetivismos, um retorno à
ontologia sem problemas criticistas, sem medo do
relativismo, desabrochar das ciências eidéticas,
contemplação das essências(...). O retorno às coisas
mesmas, palavra de ordem da fenomenologia, é
compreendida geralmente como essa prioridade do
ser em relação à consciência na qual ele se mostra
ditando sua lei aos atos da consciência e de sua
síntese17.
Para Levinas a fenomenologia “une os filósofos, sem que isso se
processe da forma como o kantismo unia os kantianos ou o
espinosismo os espinosistas. Os fenomenólogos não se ligam a teses
formalmente enunciadas por Husserl, não se consagram,
exclusivamente à exegese ou à história dos seus escritos. Há uma certa
forma de proceder que os aproxima. Mais do que aderir a um certo
número de proposições fixas, eles concordam em abordar as questões
de uma certa forma” DEHH, 1999, p. 135.
15

Quando fazemos referência à maturidade intelectual de Levinas,
queremos ressaltar o período que corresponde à publicação de
Autrement qu’etre ou au-delà de l’essence (1974), no qual o filósofo
manifesta a forma mais elaborada de seu pensamento.
16

17

Hors Sujet. Montpellir: Fata Morgana, 1987, p. 227.
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Este “novo modo de pensar” permite ao
investigador libertar-se de certo historicismo e,
principalmente, de um realismo ingênuo. Esta libertação se
efetiva e ganha força a partir de uma delimitação filosófica
do subjetivo e do objetivo. Chega-se, assim, a um novo
sentido para o termo objetividade. A esse respeito, Levinas
observa que a pretensão da fenomenologia é:
uma destruição da representação e do objeto
teorético. Ela denuncia a contemplação do objeto
como uma abstração, como uma visão parcial do
ser, como um esquecimento da sua verdade(...).
Fazer fenomenologia é denunciar como ingênua a
visão direta do objeto18.

Na perspectiva levinasiana, o objetivo da
fenomenologia, enquanto ciência dos fenômenos, é tomar
o que se oferece à consciência através do papel que este
desempenha na vida individual, não como algo abstrato,
mas como efetivo, concreto. Importa tomar o fenômeno
inserindo-o no individual da nossa existência concreta.
Entretanto, na modernidade é a ideia de objetividade
científica, fundada principalmente em um modelo objetivo
proporcionado pela dedução, que termina neutralizando o
mundo e conseqüentemente os fenômenos19.
O equivoco das teses psicologistas, segundo
Levinas, reside no fato de que estas aplicam as categorias
18

DEHH, p. 139.

Esta neutralidade remonta às tentativas de neutralização da
consciência presentes no pensamento moderno. A este respeito, dois
filósofos podem ser considerados: Hume e Berkeley. Apoiado nas teses
fenomenológicas, Levinas afirma que mesmo em sua critica ao
elemento abstrato do conhecimento o sensualismo possui uma
inspiração metafísica, pelo fato de insistir no vislumbre sobre o valor
do imediato, do individual, do humano no processo de conhecimento.
19
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das coisas exteriores ao homem, culminando com uma
leitura sensualista daquilo que é individual e concreto. A
fenomenologia pensa o humano para além das malhas do
naturalismo. A intencionalidade se caracteriza por superar o
sensualismo, o objetivismo e o subjetivismo. Mas o que
significa propriamente afirmar que a fenomenologia é
intencionalidade?
1.3 – A consciência como intencionalidade
Fenomenologicamente, podemos afirmar que a
essência da consciência é intencionalidade. Escreve
Levinas:
A novidade da fenomenologia husserliana, nas suas
pretensões gnosiológicas, consiste em recorrer à
consciência para esclarecer os conceitos de uma
ciência e para os preservar contra os inevitáveis
equívocos de que se revestiriam para um
pensamento que, na atitude natural, permanece
dirigido para os objetos20.

O novo que a fenomenologia apresenta reside
principalmente na capacidade de perceber, na consciência,
o valor e a objetividade dos objetos e, assim, reconhecê-los
como tais, como de fato eles se apresentam, isto é, em sua
verdadeira “objetividade”.
A intencionalidade permite uma “ida às coisas
mesmas”, à realidade em “carne e osso”. Tal possibilidade é
uma luta contra o idealismo, que absorve a realidade na
consciência, e contra o realismo, que vê o pensamento
como mero reflexo.
Levinas sublinha que a intencionalidade é “um ato
verdadeiro de transcendência e o próprio protótipo de toda
20

DEHH, p. 156.
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transcendência”21. Por situar-se em horizontes de
possibilidades de transcendência, a intencionalidade implica
sempre, para a consciência, um estar fora de si mesma, uma
tendência ao mundo que torna o objeto idêntico à
experiência do conhecimento. O objeto da consciência, que
é distinto da consciência, mantém-se fora, mas o que se dá,
ou se apresenta na consciência é o seu sentido. O sentido
do objeto é produto de uma consciência agindo sobre tal
realidade. A consciência relaciona-se com o objeto e este,
por sua vez, só se manifesta e apresenta à consciência à luz
desta, precisamente pelo fato de que a consciência é
intencionalidade.
A intencionalidade é, portanto, “o ato de emprestar
um sentido (Sinngebung)”. Consequentemente: “a
exterioridade do objeto representa a própria exterioridade
daquilo que é pensado relativamente ao pensamento que o
visa. O objeto constitui, assim, um momento inevitável do
próprio fenômeno de sentido”22. O mundo exterior só é
mundo e passa a ter de fato sentido graças a sua saída da
neutralidade. O que possibilita esta evasão da neutralidade
é a estrutura da Sinngebung, e esta por sua vez se efetiva
mediante o pensamento. O pensamento permite que o
mundo seja conformado a si, a saber, seja produto de uma
consciência doadora de sentido.
Por conseguinte, intencionalidade não é a “via pela
qual um sujeito procura tomar contato com um objeto que
existiria ao lado dele. A intencionalidade faz a própria
subjetividade do sujeito”23. As intenções apresentam-se
como o foco de luz da consciência24. A luz é o que permite
21

TIPH, p. 69.

22

DEHH, p. 30.

23

TIPH, p. 70.

“A luz que preenche nosso universo, qualquer que seja sua explicação
físico-matemática, é fenomenologicamente a condição do fenômeno,
isto é, do sentido: o objeto, ao mesmo tempo em que existe, existe para
24
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que o objeto apareça à consciência. A intencionalidade,
enquanto luz, ajusta o que está fora da consciência, todo o
exterior ao que está dentro, ao interior. O mundo se
constitui como uma posse à distância, onde o eu, ao
mesmo tempo em que tende para as coisas, se retira
livremente delas, fundamentando uma relação para com o
mundo totalmente livre e consequentemente interior.
Portanto, o mundo exterior só é mundo a partir da
consciência, ou seja, o mundo é constituído mediante a
estrutura de um eu intencional.
A luz torna possível esse envolvimento do exterior
pelo interior, que é a própria estrutura do cogito e
do sentido. O pensamento é sempre claridade ou a
aurora de uma claridade. O milagre da luz é sua
essência: pela luz, ao mesmo tempo em que vem de
fora, o objeto já é nosso no horizonte que o
precede; vem de um fora já apreendido e torna-se
como que vindo de nós, como que comandado por
nossa liberdade25.

Na medida que a intencionalidade se caracteriza por
um tender para algo, o que é este algo para o qual tende a
consciência? Familiarizado com a analítica heideggeriana da
facticidade, Levinas se pergunta pelos chamados objetos
intencionais implicados no amor, no ódio, na angústia, nos
desejos, no medo. Estes não são simples estados
subjetivos? Enquanto estados subjetivos, os sentimentos
não podem ser comparados ou equiparados com a
alguém, é-lhe destinado, já se inclina sobre um interior e, sem se
absorver nele, se dá. O que vem de fora, iluminado, está compreendido,
isto é, vem de nós. É pela luz que os objetos são um mundo, isto é, são
nossos. A propriedade é constitutiva do mundo: pela luz o mundo é
dado e apreendido” (Da Existência ao Existente (1947). LEVINAS, E.
Trad. Paul Albert Simon, Ligia M. de Castro Simon. Campinas: Papirus,
1998, p. 53. A partir de agora, EE).
25

EE, p. 54.
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intencionalidade puramente cognitiva. Qual é, então, a sua
importância filosófica?
A ideia a partir da qual a fenomenologia se orienta é
a de que os sentimentos possuem importância filosófica, na
medida em que conferem sentido à realidade. A
fenomenologia respeita a relação ao mundo, presente em
toda a vivência intencional. Mas, o que importa aqui é
considerar todo o balanço critico que se faz da filosofia
moderna, onde o sujeito do conhecimento como que se
mantém separado do mundo. Enquanto que, em sentido
fenomenológico, o sujeito é sempre relacional. A
consciência é, por assim dizer, relação ao mundo.
2. Ser-no-mundo e os utensílios
Primeira constatação radical no pensamento
ocidental da prioridade do teórico e que, em
Heidegger,
será
brilhantemente
retomada,
sobretudo na descrição do utensílio. Idéia
correlativa da intencionalidade, igualmente
característica da fenomenologia: os modos da
consciência que têm acesso aos objetos são
essencialmente dependentes da essência dos
objetos26.

Para darmos continuidade à análise empreendida
neste capítulo, sobre a influência que Levinas recebeu do
método fenomenológico, se faz também necessário
empreendermos uma referência a Heidegger, que tematiza
fenomenologicamente a existência humana, perfazendo
uma passagem que vai da fenomenologia husserliana a uma
hermenêutica da existência. Assim como Husserl,
Heidegger vai exercer um papel fundamental na gênese do
pensamento de nosso filósofo. A obra de Levinas
Ética e Infinito. LEVINAS, E. Trad. João Gama, Lisboa, Ed. 70, 1988,
p. 24. Ora adiante, EI.
26
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dificilmente poderia ser compreendida sem uma referência
a Heidegger.
O que Levinas valoriza em Heidegger é,
particularmente, a analítica da facticidade humana.
Intencionamos, agora, descrever a leitura que Levinas faz
do conceito de ser-no-mundo. Nós o faremos a partir de
um resgate dos parágrafos 14 a 18 de Ser e Tempo
(Heidegger), utilizando o artigo Martin Heidegger e a
Ontologia27, de Levinas, para comentá-los.
2.1- O fenômeno do mundo e os utensílios
O ponto de partida da analítica heideggerina da
existência passa pela estrutura fundamental do Dasein28, que
é ser-no-mundo. O ser-no-mundo, enquanto existencial29, é
uma relação originária pela qual o Dasein não existe só em
um primeiro momento, para somente mais tarde relacionarse com as coisas e com o mundo. Desde o início, o ser-aí se
dirige ao mundo que é seu. O fenômeno do ser-no-mundo
não equivale ao conhecimento de um objeto por um
sujeito, distante de ser interpretado como uma relação
gnosiológica, ele é antes o que precede e torna possível
todo conhecimento.
Desde o mundo circundante, pode-se indicar o
fenômeno da mundaneidade. Este conceito remete à
estrutura de um dos momentos que constituem o ser-nomundo. A mundaneidade se revela como a estrutura de
mundo, enquanto horizonte de relacionamento com os
entes. Horizonte este que, em função das próprias
Este escrito de 1932, foi reeditado na obra Descobrindo a Existência
com Husserl e Heidegger (1949).
27

Em relação a este termo preferimos manter a palavra alemã para
evitar o termo Pre-sença, presente na tradução brasileira.
28

O termo existencial, para Heidegger é uma determinação constitutiva
do existir humano, um modo de ser próprio do Dasein.
29
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possibilidades do Dasein, permite o existir fáctico e
operacional com os entes.
A partir da análise da mundaneidade, chega-se ao
modo de ser, que é o ato mesmo de lidar cotidiano com os
entes intramundanos, qualificando este lidar como
interessado. O Dasein refere-se ao mundo, num primeiro
momento, mediante o modo de ocupação. A ocupação
designa a maneira como a existência humana é no mundo.
Ou seja, “pelo fato de o ser-no-mundo pertencer
ontologicamente ao Dasein, o seu ser para com o mundo é
essencialmente ocupação”30.
Segundo Levinas, “as coisas no meio das quais o
Dasein existe são, antes do mais, objetos de cuidados, de
solicitude (das Besorgte); elas oferecem-se à mão, convidam
ao manuseio. Elas servem para qualquer coisa (...). Em
sentido lato, são utensílios (Zeuge)”31. O ente intramundano
é encontrado em um primeiro momento como utensílio,
passível de ocupação pelo Dasein. Através do uso, do lidar
com os entes, estes são encontrados ou experienciados em
um nível operacional básico, como algo que pode ser
utilizado no cumprimento de uma determinada tarefa. Não
obstante, Heidegger designa o termo utensílio para
caracterizar “o ente que vem ao encontro na ocupação”32.
Heidegger observa que o utensílio não deve ser
entendido no sentido ordinário do termo, visto que não é
somente uma realidade subsistente. O utensílio está à
disposição para um determinado uso, não sendo somente o
instrumento, a ferramenta que o trabalhador manuseia, mas
aquilo a partir do que podemos nos servir, ou ainda, é
aquilo de que dispomos para. Um jornal, um carro, uma
opinião própria são ou podem ter a função de utensílio.
Ser e Tempo. HEIDEGGER, M. Trad. Márcia de Sá Cavalcante.
Petrópolis: Vozes, 1989, v 1, p. 95.
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DEHH, p. 80.
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Ser e Tempo, p. 109.
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Em que consiste propriamente o ser de um utensílio, a sua
utilidade, o seu modo de ser?
Primeiramente, na analítica da facticidade, o
utensílio não se identifica às coisas. No entanto, ele nunca é
verdadeiramente de modo independente, ou seja, está
separado das coisas. Para Heidegger, “um utensílio nunca
‘é’. O utensílio só pode ser o que é num todo instrumental
que sempre pertence a seu ser” 33. O utensílio inclui em seu
próprio ser uma dupla referência: de um lado ele é
ontologicamente ligado a outros utensílios e, por outro,
revela necessariamente a existência do Dasein. O ser de um
utensílio está ligado à constituição de um sistema
coordenado de utensílios ao mesmo tempo que à existência
do Dasein.
A maneira como o homem utiliza um instrumento
consiste essencialmente em aumentar estas remissões
características do ser dos utensílios. Por exemplo: os
instrumentos que o relojoeiro usa e manuseia permitem a
ele fabricar um relógio que por sua vez é um novo
utensílio. O utensílio possui a estrutura do envio. Ele
sempre remete, envia a alguma coisa, e esta por sua vez
envia para outra coisa, e assim por diante. A partir deste
plexo de envio anuncia-se, segundo Heidegger, o fenômeno
do mundo, enquanto totalidade desses envios. Entretanto,
esta estrutura remissional oculta um grande problema ao
Dasein, que é o de perder-se a si mesmo nesta volta sem
fim, absorvendo-se completamente no mundo dos
utensílios.
O utensílio, o “ser para”, tem um modo particular
de existir, que poderíamos qualificar de remissão.
Heidegger chama este modo particular de manuseamento, a
fim de colocar em evidência a natureza imediatamente
prática deste ser e sua dependência ontológica à
consideração de nossa atividade. É, portanto, nesta
33

Ser e Tempo, p. 110.
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atividade de manuseio que nós descobrimos o que é um
utensílio.
Ao se lidar com o utensílio no uso, a ocupação se
subordina ao ser para (Um-zu) constitutivo do
respectivo utensílio; quanto menos se olhar de fora
a coisa martelo, mais se sabe usá-lo, mais originário
se torna o relacionamento com ele e mais
desentranhado é o modo em que se dá ao encontro
naquilo que ele é, ou seja, como utensílio(...). A
visualização puramente ‘teórica’ das coisas carece
de uma compreensão da manualidade. O modo de
lidar com os instrumentos no uso e no manuseio,
porém, não é cego. Possui seu modo próprio de ver
que dirige o manuseio e lhe confere uma segurança
especifica” 34.

Descobrimos o que é um utensílio a partir do uso
que fazemos dele e não mediante um saber teórico, por isso
tal atividade não se confunde com o subjetivismo idealista.
O ser do utensílio, tal qual é descrito por Heidegger, é
perfeitamente objetivo, ligado ao uso. A objetividade, isto
é, a ocupação vem caracterizar o utensílio tal qual ele é em
si, e, deste modo, o sentido original dos objetos do mundo
é prático35.
Todo o utensílio inclui uma referência a um sistema
de utensílios. Ou seja, “na estrutura ‘ser para’ (Um-zu),
acha-se uma remissão de algo para algo (...). O utensílio

34

Ser e Tempo, p. 110-11.

Em Heidegger, “a atitude ‘prática’ não é ‘ateórica’ no sentido de ser
desprovida de visão. A sua diferença em relação a atitude teórica reside
não somente no fato de que uma age e a outra contempla, e de que,
para não ficar cego, o agir faz uso de conhecimentos teóricos, mas,
sobretudo, porque originariamente tanto contemplar é ocupação como
agir possui sua visão”. Ser e Tempo, p. 111.
35
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sempre corresponde à sua instrumentalidade a partir da
pertinência a outros utensílios”36.
O utensílio sempre existe em vista de algo, para
algo. A partir desta coesão a outros utensílios, ele nunca é
um ser separado. Faz parte do modo de ser do utensílio
estar à disposição da obra, porquanto é em função da
produção da obra que ele existe. “Aquilo com que primeiro
se ocupa e, conseqüentemente, o que primeiro está à mão é
a obra a ser produzida. É a obra que sustenta a totalidade
das remissões na qual o utensílio vem ao encontro”37, pois
o ser de um utensílio, de um objeto intramundano, é
constituído por sua pertença a um sistema de relações.
A esse propósito, Levinas acentua: “quando o
utensílio é danificado, ele destaca-se do sistema em relação
ao qual existe e perde, por assim dizer, o seu caráter de
utensílio para se tornar, em certa medida, uma simples
presença”38. Quando um lidar encontra-se à fazer, oriundo
de dano39, deterioração ou gasto das ferramentas
necessárias, a deficiência deste utensílio acompanha-se
instantaneamente de uma ruptura geral de nossas
possibilidades de ação. Tomamos este utensílio não
somente em sua inserção em uma rede de relações
fortemente complicadas, e se um fio desta rede se
apresentar danificado todas as possibilidades de ação
36

Ser e Tempo, p. 110.

37

Ser e Tempo, p. 111.

38

DEHH, p. 82.

“Na ocupação, o ente que está mais imediatamente à mão pode ser
encontrado como algo que não é passível de ser empregado ou como
algo que não se acha em condições de cumprir seu emprego específico.
A ferramenta se apresenta danificada, o material inadequado. Em todo
caso, um instrumento está aqui á mão. Mas o que a impossibilidade do
emprego descobre não é a constatação visual de propriedades e sim a
circunvisão do modo de lidar no uso. Nessa descoberta da
impossibilidade de emprego, o utensílio surpreende”. Ser e Tempo, p.
115.
39
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ordinárias serão perturbadas. Para que possamos nos voltar
para o trabalho é necessário que um novo sistema seja
construído.
O mundo, segundo Heidegger, anuncia-se a partir
do próprio Dasein. Em outros termos “a compreensão do
utensílio só se faz em relação a uma compreensão inicial da
estrutura do Dasein que, graças à ‘remissão a si mesmo’ que
lhe é próprio, permite compreender nos próprios utensílios
a sua maneabilidade, o seu uso possível, o seu ‘com vista
a’”40. Alhures, é preciso insistir que todo utensílio porta em
si uma remissão a um existente, do tipo Dasein. Isto é um
fato como tal evidente: a roupa confeccionada pelo alfaiate
está disponível a ele como também está à disposição do seu
cliente.
As relações que constituem um utensílio são
determinadas por quem ocupa este utensílio no sistema
global. Este sistema total remete a um tipo de existente, o
Dasein, que não é mais a maneira ou o modo do utensílio.
Este termo último de todas as remissões não remete a mais
nada, mas existe em vista de si-próprio como ser-nomundo, tendo necessidade deste sistema para ser. O
sistema, o mundo enquanto totalidade de remissões, existe
para o Dasein e não ele para o sistema, pois o Dasein está
ligado existencialmente ao mundo.
Não obstante, Levinas observa que “para
compreender o ‘com vista a’, constitutivo do utensílio, é
preciso compreender ‘aquilo com vista ao que ele existe’
que, por sua vez, remete para outra coisa e acaba no
Dasein”41.
O Dasein sempre tem uma compreensão prévia do
sistema global, isto é, do mundo entendido como plexo de
envio. Por isso, toma e usa evidentemente o utensílio como
utensílio, o qual é inseparável de sua remissão ao sistema
40

DEHH, p. 82.

41

DEHH, p. 83.
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global. Não poderíamos vislumbrar o sentido disto que é
um utensílio, se não tivermos também assegurado de modo
prévio o sentido do sistema global, do mundo ao qual o
utensílio está integrado e ligado pelo seu próprio ser. O
sentimento de tomar um utensílio nasce justamente da
necessidade do existente humano proteger-se contra a
intempérie. Isso significa que a apreensão de um utensílio,
implica sempre um ver prévio, primitivo, utilitário sobre o
conjunto do sistema ao qual este objeto42 está ligado, isto é
implica certa visão do ser-no-mundo enquanto tal.
2.2 – Ser-no-mundo é compreender o ser
Heidegger procura mostrar que o mundo, enquanto
o sistema global, não pode ser a simples soma dos objetos
que nele se encontram, e que ele próprio não pode existir
ao modo de um destes objetos. Em outros termos, pode-se
dizer que aquilo que sustenta, constitui e torna acessível
não pode existir a partir daquilo que é constituído,
sustentado e tornado possível. O mundo se mostra a partir
de um tipo de ser diferente deste dos objetos. Mas então
qual é este modo?
O Dasein existe enquanto ser-no-mundo na medida
em que compreende o seu ser. Levinas resume esta fórmula
afirmando que “ser para o Dasein é compreender o ser.
Compreender o ser é existir de tal forma que ‘o que está em
jogo na existência é essa mesma existência’ é ser-no-mundo
ou ser-aí. Ser-aí é transcender-se”43. O que significa, para
Heidegger, transcender-se? Transcendência é um salto do
ente em direção ao ser. Nisto se situa a própria ontologia, a
compreensão do ser. Em outros termos, a transcendência é
“a passagem da compreensão do ente ou verdade ôntica
O termo objeto, não deve ser tomado em sentido especulativo, mas
pragmático.
42

43
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para a compreensão do ser ou verdade ontológica”44. É
neste novo sentido que a existência humana é caracterizada
pela transcendência.
Ser-no-mundo é um modo de existência totalmente
dinâmico - feito de possibilidades. No entanto, o Dasein
não é apenas aquele que tem possibilidades, mas sim aquele
que é as suas possibilidades, e, isto significa: ser as suas
possibilidades é compreendê-las. Segundo Levinas, a
compreensão não é:
Uma faculdade cognitiva que se juntaria à existência
para lhe permitir tomar conhecimento das suas
possibilidades; a distinção entre o sujeito que
conhece e o objeto conhecido já não tem aqui
sentido: a própria existência humana sabe-se antes
de qualquer reflexão introspectiva e torna possível
esta última45.

A compreensão é um saber de si mesmo, uma
iluminação interna que não admite mais a estrutura sujeitoobjeto, já que ela não é um inteligir teórico ou uma tomada
de consciência, nem mesmo uma constatação daquilo que
se é. Porém, “a compreensão é o próprio dinamismo dessa
existência, é esse poder sobre si mesmo”46. A saber, a
compreensão constitui o modo como a existência é as suas
possibilidades.
No lugar da tradicional concepção de consciência
(que se mantém distante e exterior ao destino e à história
do homem concreto), Heidegger introduz a noção de
Dasein. Este é o ser-aí compreendendo as suas
possibilidades, e na medida em que isto acontece, realiza o
seu destino, a sua existência no mundo.
44

DEHH, p. 103.
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DEHH, p. 86.
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Em sua interlocução com Heidegger, Levinas se
pergunta pelo existir do Dasein neste mundo: “O Dasein
compreende-se numa certa disposição afetiva (Befindlichkeit).
Dasein já se encontra disposto aqui neste mundo de uma
determinada forma (...): O bom ou mau humor, a alegria, o
tédio, o medo etc”.47 Estas disposições não são
propriamente estados afetivos, mas modos de se
compreender, ou seja, de ser-no-mundo. Entretanto, as
disposições afetivas não são simplesmente um fenômeno
psicológico, pois fazem parte da estrutura constitutiva do
nosso ser. A disposição, enquanto estado de espírito, nos
permite ver o mundo deste ou daquele modo.
O Dasein, desde o momento em que passa a existir,
está lançado em meio às suas possibilidades, e não apenas
colocado perante elas. Por isso, desde esse momento, ele
pode apreendê-las ou deixá-las escapar. O Dasein está
lançado em meio às suas possibilidades. Ele está
abandonado nelas. Heidegger descreve esta situação através
do termo Geworfenheit (derelicção). Ao existir, o Dasein está
entregue à sua tarefa de ser, não lhe restando alternativa
senão assumir este destino.
Para Heidegger, a existência humana é definida
como facticidade. A facticidade é cumprida por um “Dasein
que existe no seu mundo, que é lançado no mundo. Ter
sido lançado no mundo, abandonado e entregue a si
mesmo, eis a descrição ontológica do facto”48.
O Dasein só compreende as suas possibilidades na
medida em que se encontra lançado no mundo e se debate
em meio a elas. No entanto, o Dasein existe para além da
situação imposta, para além do abandono ao ter que ser, pois
ele desde sempre está para além de si mesmo. Isto porque
ele é, fundamentalmente, um ser de possibilidades. Para
Heidegger, a possibilidade nada mais é do que “a projeção
47
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do próprio Dasein por meio da sua existência, é o impulso
em direção àquilo que ainda não é”49. Este movimento em
direção ao poder ser, à aquilo que ainda não é, Heidegger
caracteriza pelo termo (Entwurf) projeto. Uma vez que o
Dasein se compreende, ele projeta não só o mundo
cotidiano, mas também o seu próprio poder ser. Desde
sempre, o Dasein está direcionado para aquilo que ainda não
é.
Ao compreender-se a partir das possibilidades
relativas aos utensílios, a partir dos seres internos ao
mundo, o Dasein fundamenta uma terceira característica de
sua existência: a (Verfallen) queda. A queda, observa
Levinas, afasta-se, sobretudo de qualquer lembrança moral
ou teológica, pois consolida “um modo de existência do
Dasein que foge à sua existência autêntica para volta a cair
na quotidianidade”50. O Dasein não se compreende a partir
de sua individualidade autêntica, mas sempre mediante e a
partir dos objetos que manuseia, isto é, compreende-se a
partir de seus afazeres, de sua profissão e do papel que
desempenha na sociedade. Por conseguinte, o Dasein em
queda perde-se nas coisas e não conhece outra
personalidade, que não seja o indefinido, o impessoal.
Em boa parte da obra Ser e Tempo, Heidegger
ocupa-se da analítica do Dasein decaído na vida quotidiana.
A existência cotidiana não se dá ao Dasein mediante o
exterior. A queda é uma possibilidade interior da existência
autêntica, pois para que o Dasein possa de fato perder-se na
vida cotidiana ele deve possuir-se autenticamente. Portanto,
a queda faz parte da constituição ontológica do Dasein.

49

DEHH, p. 88.
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DEHH, p. 89.
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3. Levinas: Fruição e intencionalidade
Veremos, a seguir, de que maneira o pensamento de
Levinas se edifica, em grande medida, a partir de uma
reação às teses de Husserl e Heidegger. Levinas, ao recusarse a reduzir o cogito a uma função de iluminação, toma-o
como uma interioridade descentrada, efetivando uma
comunicação com a exterioridade cuja modalidade não é a
negação, mas proximidade. O cogito é já outro que uma
intencionalidade da qual a distância em relação à
exterioridade poderia constituir adequação primordial à
exterioridade. A partir desta proximidade inelutável da
alteridade, Levinas recusa-se de conceber esta relação
original com Outrem em termos de utilidade, de
manipulação ou de objetivação, mas emprega o termo
fruição a fim de descrever uma intriga mais fundamental.
O conceito de fruição é de extrema importância para se
compreender as análises de Totalidade e Infinito.
Apresentaremos, agora, este conceito, tal qual ele aparece
nesta obra de 1961. A fruição traduz uma espécie de
intenção em relação às coisas e ao mundo. Mas, ao falar de
uma relação sincera com o mundo, que é dado como
alimento, Levinas posiciona-se criticamente frente à análise
husserliana da intencionalidade da consciência, bem como
das análises heideggerianas sobre o ser-no-mundo51.
3.1 – O mundo como alimento
Em Levinas, a edificação do eu como identidade se
dá sob a forma de relação ao mundo. Mas antes de surgir
como consciência, o eu é posição, corporalidade e
sensibilidade. O eu é, antes de tudo, fruição da vida. Sua
relação primeira com o mundo é fruição, é alegria de viver.

51

Cf. item 1 e 2 deste mesmo capítulo.
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Portanto, a “intencionalidade” da fruição remete à
felicidade, que por sua vez define o eu:
Ser eu é existir de tal maneira que se esteja já para
além do ser, na felicidade. Para o eu ser, não
significa nem se opor, nem se representar alguma
coisa nem se servir de alguma coisa, nem aspirar
alguma coisa, mas gozar dela52.

A estrutura ou constituição do eu não é
determinada pela reflexão, pelo conhecimento, pela
oposição ao outro, nem mesmo pela representação da
exterioridade, mas pela abertura ao mundo cuja relação é
estabelecida através da fruição. Neste gozo do mundo,
Levinas vê uma espécie de sinceridade, isto é um viver que
caracteriza o si mesmo. O primeiro contato com a realidade
do mundo se dá mediante a fruição como viver de..., e não
a partir de uma consciência de... . Antes de o eu pensar ou
estabelecer uma relação ao mundo através da estrutura do
saber, esta relação se efetiva via sensibilidade e fruição.
Como explica Fabri:
O poder constituinte da consciência teórica, da
Sinngebung, será rompido por uma indigência que, a
partir da fruição, é capaz de absorver os alimentos,
seja pelo trabalho, seja pela posse. Antes mesmo
que o eu encontre o mundo e o represente, já vive
no mundo, não como Dasein, não como abandono,
mas como eu que frui soberanamente de alimentos
que o condicionam53.

Totalidade e Infinito (1961). LEVINAS, E. trad.: José Pinto Ribeiro,
Lisboa: Edições 70, 2000, p. 105. A partir de agora, TI.
52

Desencantando a Ontologia: Subjetividade e sentido ético em Levinas. FABRI,
Marcelo. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 61.
53
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A primeira relação estabelecida entre eu e mundo
material não é de negatividade54, mas de positividade
enquanto possibilidade de afirmação. Esta positividade é
fruição e contentamento no viver. Segundo Levinas, vive-se
de ar, de luz, de espetáculos, de trabalho, de ideias, de sono,
etc... . O viver constitui-se inicialmente na relação com o
mundo em que se começa a viver para si. Mediante a
relação estabelecida com o mundo, o eu começa a
constituir sua identidade, seu psiquismo, pois o mundo é
alimento antes de ser representado ou constituído. A
“intencionalidade” do viver de... não é objetivante, pois sua
estrutura é sensível e dependente das coisas como alimento.
Susin55 se pronuncia sobre esta problemática
dizendo que o primeiro contato que o eu estabelece com o
mundo não se produz mediante o olho, a luz, nem através
da mão do utensílio, mas através dos alimentos. O eu vive
inicialmente a partir do alimento e não da representação
dele. Os elementos do mundo não possuem formas, nem
face, e é por isso que eles não são abordáveis como meros
objetos ou fixados pelo pensamento. Aquilo de que o eu
vive não está na sua existência como representado, mas é
anterior ao próprio processo de representação56.

A relação ao mundo que não comporta negatividade, supõe um ser
instalado, colocado em determinado lugar em que ele está em casa. Esta
relação só passa a ser negativa, quando o homem descontente recusa a
condição a que está instalado.
54

Cf. O Homem Messiânico: Uma introdução ao pensamento de E. Levinas.
SUSIN, Luis Carlos. Porto Alegre: EST/VOZES, 1984, p. 36.
55

Nesse mesmo sentido, Fabri observa que; “se o mundo da fruição
permite uma resistência à representação, é preciso não esquecer que os
‘objetos’ de que fruímos não nos vêm como coisas (...), pois o elemento
– meio a partir do qual as coisas chegam ao eu – não tem forma nem
rosto. O elemento não é susceptível à posse (...). As coisas podem ser
possuídas, mas o elemento não nos vem como substância, escapando a
todo envolvimento” (Desencantando a Ontologia. 1997, p. 62).
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Na perspectiva levinasiana, o mundo assume um
estado, uma condição de possibilidade para que o eu se
solidifique e se edifique. Isso não quer dizer que o mundo
seja visto como um sistema de referências úteis
(Heidegger), como um mero conjunto de utilidades. Em
Heidegger, existir no mundo remete sempre a um atuar
sobre este, mas este atuar tem como finalidade uma ação
ligada à nossa própria existência. Já, em Levinas, “antes de
ser um sistema de utilidades (o mundo) é um conjunto de
alimentos”57. Os elementos do mundo, o vestuário, as
ideias, o ar, a luz, a casa, etc não são vistos como meros
utensílios. As coisas das quais se vive, na fruição, não se
reduzem a um esquema utilitário. No entanto, na fruição o
eu não coisifica os elementos, não reduz as coisas, o mundo
a meros utensílios, mas estes acabam em fruição.
O manejo e a utilização de ferramentas, o recurso a
todo o aparato instrumental de uma vida, quer sirva
para fabricar outros instrumentos, quer para tornar
acessíveis as coisas, acaba em fruição. Enquanto
material ou apetrechos, os objetos de uso corrente
se subordinam a fruição58.

Aquilo que alimenta o eu, que o mantém vivo e
ajuda a edificá-lo, é objeto da sua fruição, da alegria de
viver. “A relação da vida com a própria dependência em
relação às coisas é fruição, a qual como felicidade, é
independência”59. A vida é, fundamentalmente, gozo e
felicidade, pois para Levinas viver consiste em fruir da vida.
A relação de fruição e felicidade remete à ideia de um
enrolamento do eu em si próprio, e este por sua vez
El Tiempo y el Otro (1947). LEVINAS, L. Trad.: José Luis Pardo
Torío. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1993, p. 102. A partir de
agora, TO.
57
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TI, p. 117.
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TI, p. 98.
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direciona-se ao mundo. Consequentemente, implica
novamente um retorno a si para satisfação das
necessidades.
A fruição é uma retirada para si, uma involução.
Aquilo a que se chama o estado afetivo não tem a
morna monotonia de um estado, mas é uma
exaltação vibrante em que o si-mesmo se levanta. O
eu não é de fato o suporte da fruição. A estrutura
“intencional” é aqui inteiramente diferente. O eu é
a própria contracção do sentimento, o pólo de uma
espiral cujo enrolamento e involução a fruição
delineia: o centro da curva faz parte da curva. É
precisamente
como
“enrolamento”,
como
movimento para si, que tem lugar a fruição60.

A fruição é pura gratuidade, sem preocupação, sem
intervalos. Ela se situa originariamente aquém de todo e
qualquer sistema teórico-cognitivo. A felicidade nasce a
partir da fruição. “O eu que goza não se interessa em
controlar e em dominar; antes, se deixa determinar e
penetrar, assim somente transforma o que acolhe”61.
3.2 – Fruição e satisfação
A fruição, o viver de..., é uma relação de consumo e
de nutrição. Esta relação, a partir da qual se procura
satisfazer as necessidades, possibilita ao existente uma
espécie de individuação. Mediante a satisfação das
necessidades, o caráter estranho do mundo que edifica o eu
perde sua alteridade. Na saciedade, o alimento é assimilado.
Ele se torna as forças do eu, solidificando-o e constituindoo como interioridade. Qualquer satisfação de necessidade é,
60

TI, p. 104.

O Homem Messiânico: Uma introdução ao pensamento de E. Levinas. SUSIN,
Luis Carlos. Porto Alegre: EST/VOZES, 1984 p. 98.
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por assim dizer, alimento. A satisfação faz com que as
coisas se tornem parte do eu. O mundo e os elementos,
uma vez consumidos, possibilitam ao eu a sua edificação.
Para Levinas, o eu não é somente materialidade.
Aquilo que possibilita um rompimento com a realidade
material é a estrutura relacional embasada na fruição e na
felicidade. Estas abrem um espaço para o surgimento de
um para além do ser. Nesse sentido, “a satisfação não é
uma estada no além, mas retorno a si, em um mundo
unívoco e presente”62. Esta possibilidade de retorno para
dentro de si permite a criação e efetivação de uma
interioridade.
Nesta fenomenologia da fruição vai implícito o
conceito de “necessidade”, diferente do conceito de
“desejo”63. “O ser humano compraz-se nas suas
necessidades, é feliz com as suas necessidades”64. A
privação e a fome já apontam para a felicidade. A felicidade
necessita da privação e da ausência para conduzir aos
alimentos, e assim gerar uma instância feliz.
A privação está ligada à plenitude, pois já há um
contentamento antes mesmo de ocorrer a satisfação da
fome. Para Levinas, o prazer e a felicidade começam no
próprio instante da fome, da privação, remetendo a uma
pulsão em busca da satisfação. E, uma vez satisfeita a
necessidade e terminado o gozo, volta-se novamente a si
mesmo. A necessidade, segundo Levinas, surge como
modo através do qual o eu é reconduzido a si mesmo,
mediante o mundo. Portanto, a relação de fruição é a
primeira saída de si em busca de assimilação, e após a
consumação, há um retorno a si novamente satisfeito.
O homem é feliz através da fruição do mundo. Ele
possui duas características peculiares: solidão e egoísmo. A
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necessidade é o primeiro movimento do Mesmo. Nada de
ético encontra-se aí, em razão de que o eu não se dá conta
ainda da existência de outro como algo inassimilável. Na
fruição e no mundo do gozo, o eu é absolutamente para si,
egoísta e sem referência a Outrem. Isto não quer dizer que
o eu esteja contra os outros, “mas inteiramente surdo a
outrem, fora de toda a comunicação e de toda recusa de
comunicar, sem ouvidos, como barriga esfomeada”65.
Portanto, na ordem da fruição cada eu é para si, isto
é, não leva em conta a presença de outro, pois o eu, ao
relacionar-se com o mundo dos elementos que o
satisfazem, mantém uma relação de nutrição sem envolver
a princípio nenhum problema de consciência.
Em O Tempo e o Outro, Levinas afirma que é injusto
dizer que se vive para comer, assim como não é justo
atestar que se come para viver, já que em última instância a
finalidade do comer está centrada basicamente no próprio
alimento. “É incorreto dizer que vivemos para comer, mas
não é menos inexato dizer que comemos para viver. A
finalidade última do comer está contida no alimento”66.
As coisas dadas no mundo não servem única e
exclusivamente como alimento, mas têm efetivamente um
significado mais amplo e relevante. O que Levinas quer
evidenciar e fundamentar é a relação do eu com o mundo,
na qual o mundo e os alimentos devem ser vistos sob a
forma da sinceridade. Não obstante, são os alimentos que
caracterizam nossa existência no mundo, cuja relação
acontece mediante a fruição, como um modo de viver de... .
Este contato com o mundo, através da alegria de
viver, implica um envolvimento com toda a estrutura
existencial, corporal e espiritual. Ser eu antes de fruir
implica uma posição, um existir enquanto corpo.
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Em sua primeira posição no mundo, o corpo se
expõe como necessitado, indigente tendendo à satisfação.
O corpo, na intencionalidade da fruição, começa a partir da
boca, que se abre famintamente. A mão, enquanto membro
da estrutura corpórea, será um auxílio em seus gestos à
boca. Esta indigência corporal poderá ser sanada pelo fato
de estar exposta ao mundo, em meio ao outro que se
oferece como alimento, como nutriente. O corpo só se
mantém vivo por viver da energia do outro, do mundo.
Esta energia que é fruída do outro edifica o eu, enquanto
vivente. “O corpo, a posição, o fato de se manter –
delineamentos da relação primeira comigo mesmo, da
minha coincidência comigo – não se assemelha de modo
algum à representação idealista67.
O corpo contesta permanentemente o privilégio
que se confere à consciência, como sendo a instância
doadora de sentido às coisas. Para Levinas, a
intencionalidade do viver é fruição e não uma maneira de
representação, pois nesta última toda a exterioridade fica
suspensa. Realiza-se assim, uma critica a tal modelo de
intencionalidade balizada na consciência transcendental,
visando resgatar o valor do corpo, a partir do qual a
consciência se edifica.
Levinas desenvolve uma fenomenologia da fruição
mostrando que a vida escapa e condiciona a objetivação. O
sentido último da fruição está aquém dos esquemas da
objetivação e da representação. O mundo exterior,
enquanto
dado,
está
à
disposição
do
eu,
independentemente de toda constituição teórica.
A primeira verdade é a absorção da exterioridade
como alimento, é a satisfação das necessidades. A
sensibilidade é, antes de tudo, fruição. Para Levinas, a
sensibilidade é um ato de fruição irredutível à
representação. A intencionalidade, enquanto fruição, não
67
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tem a mesma estrutura e sentido da representação. Ela se
articula a partir da permanência e da posse das coisas. A
sensação pode ser fenomenologicamente descrita como
algo anterior a representação e condicionante desta.
A esfera do puro sensível é considerada para além
do saber. A intencionalidade da fruição proporciona e
permite a Levinas apresentar um modo de se dirigir às
coisas totalmente sincero, isto é, sem segundas intenções
em relação ao mundo e à exterioridade.

II
Intencionalidade:
satisfação e violência
Neste capítulo iremos analisar a configuração
ontológica idealista-transcendental do sentido, refletindo
sobre as bases e consequências de uma filosofia da
autonomia e do objetivismo diante da alteridade, filosofia
que também pressupõe uma generalização racional
engendrada na egonomia, bem como uma liberdade teórica
que careceria de questionamentos éticos mais radicais. As
proposições e consequências daí advindas são chamadas
por Levinas determinação ou redução do Outro ao Mesmo.
O que será criticado nesta racionalidade é
fundamentalmente a abertura de margens redutoras, que
não pressuporiam a anterioridade da justiça da alteridade
frente a liberdade do eu e que, no fundo não dissociam
“saber e poder”. Esta inteligibilidade contribui apenas para
a afirmação de uma totalidade lógica e egológica, o que
impede uma abertura na identidade do Mesmo à
exterioridade, ao tempo do Outro.
1. Intencionalidade: o psiquismo como saber
Movido pelos mesmos ideais cartesianos, embora
em época diferente, Husserl pretendia refundar a filosofia
redescobrindo suas possibilidade e autonomia, frente à
lógica psicológica e às ciências empíricas. O objetivo maior
de Husserl era refundar a filosofia como uma ciência de
rigor, totalmente inacessível aos acidentes e contingências
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de uma razão fundada na empiria ou seduzida pela lógica
das ciências (do concreto).
Ao retomar o tema da intencionalidade e ao
radicalizá-la como núcleo da fenomenologia, Husserl
procurava corrigir os deslizes psicologistas do projeto
cartesiano. Enquanto discípulo de Husserl, Levinas
encontra-se diante de tais extremos, que coincidem
fundamentalmente com a origem do seu pensar. Nesse
sentido, Levinas deve à fenomenologia husserliana a matriz
do seu pensamento, como ele mesmo afirma:
É Husserl, sem dúvida, que está na origem dos
meus escritos. É a ele que devo o conceito de
intencionalidade que anima a consciência e,
sobretudo, a idéia dos horizontes de sentido que se
esbatem, quando o pensamento é absorvido no
pensado, o qual sempre tem a significação do ser.
Horizontes de sentido que a análise, dita
intencional, reencontra, quando se inclina sobre o
pensamento que ‘esqueceu’, na reflexão, e faz
reviver estes horizontes do ente e do ser. Devo
antes de tudo a Husserl – mas também a Heidegger
os princípios de tais análises, os exemplos e os
modelos que me ensinaram como reencontrar
estes horizontes e como é preciso procurá-los. É aí
que está, para mim, a contribuição essencial da
fenomenologia, à qual
se acresce o grande
princípio do qual tudo depende: o pensado –
objeto, tema, sentido – faz apelo ao pensamento
que o pensa, mas determina também a articulação
subjetiva do seu aparecer: o ser determina seus
fenômenos68.

Levinas assume a fenomenologia como base ou
referência desde a qual podem ser pensados termos como
Entre Nós: Ensaios sobre a alteridade, LEVINAS, E. Trad. Pergentino S.
Pivatto. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 165. Ora, adiante, EN.
68
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concreto e abstrato. A concretude como base de um
pensamento que não se atém ao meramente empírico e
nem se reduz a uma dedução dialética ou a uma abstração
intelectiva.
Na perspectiva levinasiana, Husserl:
Engloba e suporta as abstrações ingênuas da
consciência cotidiana, mas também científica,
absorvida pelo objeto, entravada no objeto. É daí
que surge nova maneira de desenvolver os
conceitos e de passar de um conceito a outro –
maneira esta que não se reduz nem a um processo
empírico nem a dedução analítica, sintética ou
dialética69.

O pensamento de Levinas sempre parte da
fenomenologia, pois seu método lhe parece seguro, e suas
derivações concebidas como teoréticas. Trata-se no fundo
de um problema que, em certo sentido, é resolvido
fundamentalmente pelo saber. A análise fenomenológica da
concretude do psiquismo aparece em Husserl “conforme
uma venerável tradição ocidental – um privilégio do
teórico, privilégio da representação, do saber”70. Levinas se
afasta das últimas posições da filosofia transcendental de
Husserl, sobretudo, pelos “acontecimentos que se
desenrolaram de 1933 a 1945, e que o saber não soube
evitar nem compreender”71.
Temos assim, segundo Levinas, na fenomenologia
husserliana o mais aperfeiçoado dos idealismos, que,
curiosamente, fez um retorno à concretude e ao realismo.
Não obstante, ao propor diante das teorias fracas e evasivas
a mais alta das teorias, Husserl apenas muda o sentido do
69
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termo teoria, permanecendo enraizado em um pensamento
teórico, balizado no conhecimento como uma forma de
satisfação da intenção. Para Levinas, nenhuma das teorias,
nem mesmo a mais perfeita de todas, seria capaz de inteligir
os acontecimentos dos anos citados, onde ocorreu a
perseguição racional e aniquilamento do outro.
O ponto de partida, mas também o alvo das criticas
de Levinas é, acima de tudo, a intencionalidade, tal qual é
apresentada e evidenciada por Husserl em seu método
fenomenológico. Segundo Levinas, Husserl: “ao fazer
surgir a idéia de intencionalidade original, não teorética, da
vida afetiva e ativa da alma, manteve em sua base a
representação – o ato objetivante”72. O saber em si mesmo
é uma relação com o outro da consciência, uma visada ou
vontade deste outro, que é seu objeto. Ao questionar a
intencionalidade da consciência, Husserl quer identificar
propriamente para onde ela quer ir. Esta vontade justifica a
designação de atos dados na consciência enquanto unidade.
Destarte, nesta intuição verdade e saber se apresentam
como preenchimento, satisfação da aspiração ao objeto.
A recorrência à teoria permite que o existente
humano seja capaz de representar e teorizar a realidade e,
assim, compreender o mundo e a si mesmo. Este
direcionamento e esta procura pela independência do eu,
isto é, esta busca do primado do Mesmo, foi anunciada por
Sócrates, através da ideia de nada receber de Outrem a não
ser o que já está no eu, como se desde a eternidade, este eu
já possuísse o que lhe vem de fora73. Esta invocação
procura assegurar a autonomia do sujeito frente à
exterioridade, dado que o saber resguarda a soberania do
eu, possibilitando a continuidade do gozo e da felicidade
estruturada e essencialmente egoísta.
72
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Para se compreender o modo como acontece a
identificação do eu, é preciso ter presente a ideia de
intencionalidade da consciência. Esta ideia foi enfatizada
pela filosofia medieval, recuperada por Brentano no séc.
XIX, e retomada como papel fundamentalmente
gnosiológico na fenomenologia husserliana74. A esse
respeito, cabe ressaltar que toda consciência é consciência
de alguma coisa, só existe enquanto consciência de algo, ou
visando alguma coisa. A essência da consciência reside no
fato de que todo o perceber sempre é percepção de algo,
ou seja, tudo que é visado pelo sujeito é correlativo à
intencionalidade da consciência. A constituição da
consciência é Sinngebung (doação de sentido), que por sua
vez fundamenta toda a objetividade do saber.
Consequentemente, toda a exterioridade é imanente ao
pensamento.
No saber, o pensamento não pode ir além da
imanência. Ela se restringe à intencionalidade do sujeito do
Segundo Levinas, o conceito de intencionalidade que “a filosofia
medieval conhecia assentava-se na distinção entre o objeto mental e o
objeto real. A intencionalidade consistia na presença de um objeto
mental na consciência. O objeto mental duplicava aí o objeto real; mas
o ens in mente era uma maneira inferior de existir. Em Brentano, mestre
de Husserl, que introduziu a idéia de intencionalidade numa psicologia
empirista e sensualista, a intencionalidade apresenta-se sobretudo como
uma propriedade da consciência inevitável na descrição. Ela em nada
compromete a relação entre o espírito e o real e não tem qualquer valor
para a teoria do conhecimento. Ela pressupõe essa relação. A vida
psicológica e a própria intencionalidade surgem em Brentano como
passividade resultante da atividade das coisas sobre nós. Para Husserl, a
intencionalidade conserva o segredo da nossa relação com o mundo.
Mas nestas condições, a vida espiritual situa-se à parte. Para
compreender, não se trata apenas de forjar conceitos apropriados ao
tipo de realidade que ela representa. A intenção não é propriamente
dita um ser. Aquilo que ela é enquanto acontecimento temporal não
esgota o seu conteúdo. Ela é, além disso, pensamento de alguma coisa e
pelo sentido que a anima ela não está fechada no tempo que ocupa,
nem mesmo na dimensão do tempo” (DEHH, p. 40-41).
74
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conhecimento. A consciência só é consciência de alguma
coisa se esta coisa for de alguma forma sabida, isto é,
integrada à dinâmica do psiquismo cognoscente.
É no psiquismo humano como saber – que vai até à
consciência de si – que a filosofia que nos é
transmitida situa o lugar natural do que é
significativo e a origem da filosofia; é no saber e na
consciência que ela procura o espírito75.

O saber, enquanto processo que se estrutura
continuamente, possibilita novas descobertas e retorno
permanente a si mesmo. Nesta atividade, a realidade é
descoberta, vale dizer, é definida como cognoscível. Na
atividade cognoscente não é aceito como real aquilo que
ainda não se mostrou, ou que não se mostra absolutamente,
já que no âmbito do saber só é aceito como realidade o que
se enquadra no ritmo do conhecer. Portanto, só há segredo
naquilo que ainda não é conhecido, naquilo que a
consciência não ilumina com seu logos e sua luz. A “atenção
do filósofo dirige-se para o vivido humano que se
reconhece e se admite como experiência, isto é, se deixa
legitimamente converter em ensinamentos, em lições de
coisas na sua descoberta ou na sua presença”76.
Descartes, nas Meditações Metafísicas, ao empregar o
termo cogito justifica o saber implícito. Este verbo, em
primeira pessoa, expressa a unidade do eu em que todo o
saber se basta. O cogito, enquanto percepção transcendental,
engloba o pensável na sua totalidade constituindo a
autonomia do saber que se basta a si mesmo, congregando
tudo na unidade sistemática da consciência. A referência à
primeira pessoa, ao eu que vive e vê, proporciona uma
Transcendência e Inteligibilidade. LEVINAS, E. Trad. José Freire Colaço.
Lisboa: Edições 70. 1991, p. 13. A partir de agora, TRI.
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presença consigo mesmo no processo de conhecimento.
Mesmo quando sai de si, aventurando-se no mundo
desconhecido, o Mesmo não deixa de se identificar.
A conclusão é obvia e incisiva: mesmo sem
necessidade de um inatismo ou de um mundo de ideias, a
reminiscência assegura a sincronia da presença ideal na
compreensão e mantém em conjunto aquilo que na
experiência do ser no tempo se perde, cai no passado ou
está por vir, enquanto futuro. Esta adequação do saber ao
ser leva à afirmação de que só se apreende o que de certa
forma já se sabe. Ou seja, que nada de absolutamente novo,
de diferente, de estranho, de transcendente, poderia afetar
ou abalar verdadeiramente um psiquismo destinado a tudo
contemplar.
Como saber, o pensamento leva ao pensável, ao
pensável chamado ser. Levando ao ser, ele está fora
de si mesmo, mas permanece maravilhosamente em
si mesmo ou a si retorna. A exterioridade ou a
alteridade do si é retomada na imanência. Aquilo
que o pensamento conhece ou o que em sua
experiência ele apreende é, ao mesmo tempo, o
outro e o próprio do pensamento. Não se apreende
senão aquilo que já se sabe e que se insere na
interioridade do pensamento, à guisa de lembrança
evocável,
re-presentável.
Reminiscências
e
imaginação asseguram como que a sincronia e a
unidade do que, na experiência submetida ao
tempo, se perde ou está apenas por vir.
Encontramos em Husserl, um privilégio da
presença, do presente e da representação77.

A intencionalidade da consciência sempre se
caracteriza ou está fundada na representação. Deste modo,
a representação ocupa um papel central na obra da
77
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intencionalidade, que é definida por Levinas como uma
determinação do Outro pelo Mesmo, sem que o Mesmo se
determine pelo Outro.
A representação ocupa assim, na obra da
intencionalidade, o lugar de um acontecimento
privilegiado. A relação intencional da representação
distingue-se de toda a relação – causalidade
mecânica, ou relação analítica ou sintética do
formalismo lógico, de uma intencionalidade
inteiramente diferente da representativa – no
seguinte: o Mesmo está nela em relação com o
Outro, mas de tal maneira que o Outro não
determina nela o Mesmo e é sempre o Mesmo que
determina o Outro78.

2 . Conhecimento e satisfação
Em sua trama no mundo, em sua evidente
manifestação imanente, ou ao projetar através da reflexão a
concretude transcendental de si mesmo, o conhecimento
satisfaz-se ou realiza-se. Esta igualdade do diferente com o
si mesmo mediante o saber faz-se adequação e,
consequentemente, satisfação. A racionalidade do conhecer
reside na unidade onde o diferente se faz igual ao
pensamento do eu.
O conhecimento, enquanto busca, se apresenta
como privação, mas não de algo inatingível, pois a presença
do ser é captação e apropriação e o conhecer é
preponderantemente uma atividade teleológica. Por
conseguinte, “a consciência dirige-se ao fim, ao termo, ao
dado, ao mundo. O conhecimento é intencionalidade: ato e
vontade. Um auf-etwas-hinauswollen (querer sair em direção a
algo), um ‘eu quero’ e um ‘eu posso’ que o próprio
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vocábulo de intenção sugere”79. A intencionalidade, para
Husserl, é entendida como um eu quero e um eu me apresento,
ou seja, como um querer e um apresentar-se. O
pensamento em sua atividade imanente esforça-se para
dominar e representar o que se apresenta. Ora, o ser, ao
apresentar-se, coloca-se, oferece-se a mão, doando-se.
A intencionalidade da consciência é concretamente
tomada, percepção e conceito, prática encarnada
em todo o conhecimento, promessa precoce de
seus prolongamentos técnicos e de consumo. O ser
correlativo do conhecimento, já significando, assim,
a partir da ontologia que se poderia dizer idealista, é
dado (donné) e doação e a tomar80.

Neste contexto a intencionalidade, enquanto busca
de satisfação, deve realizar uma adequação entre o pensado
e o ato de pensar, entre o desejado e o desejante, entre o
percebido e a percepção. Aqui não é levada em conta a
concretude da satisfação enquanto gozo, intencionalidade
sincera, não assimilativa. A saber, em Levinas,
diferentemente de Husserl, “o vivido não é simplesmente
conteúdo da consciência”81.
O homem ocidental, movido pelo fascínio da
racionalidade, resguardada e credenciada na modernidade,
manifesta a liberdade e, principalmente, o poder no ato de
conhecer, onde o saber movido pela razão domina os
obstáculos da natureza e da sociedade. O conhecer (saber)
é essencialmente o ideal do homem satisfeito a quem tudo
lhe é permitido e possível, inclusive a assimilação e dominação
do outro.
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Levinas observa que a filosofia tradicional move-se
em uma concepção, segundo a qual o pensamento é
estruturado como saber, como ideal do homem satisfeito,
livre, poderoso, que tudo domina e abarca pelo
conhecimento. Não obstante, é impulsionado por uma
intencionalidade enquanto vontade e representação, que
tende sempre e na maioria das vezes à satisfação, ao
preenchimento, à adequação.
No entanto, há outro aspecto no conhecer que não
pode em hipótese alguma ser dispensado, qual seja, o fato
de que o conhecer se dirige primeiramente para a apreensão
do conhecido. Nomear é antes de tudo um
reconhecimento, mesmo que simplesmente classificatório,
que é um modo de tomar posse do nomeado. O nomeado
não será mais anônimo, pois terá, a partir da posse, uma
palavra que o identifica de acordo com a ordem das
categorias de reconhecimento e classificação. O possuído
nesta ordem pertence ao estatuto do já conhecido.
Este processo de posse e conhecimento é resumido
por Levinas da seguinte forma:
Enquanto apreender, o pensamento comporta um
prender, uma apreensão, uma tomada do que é
apreendido e uma posse. O captar do apreender
não é puramente metafórico. Desde antes do
interessamento técnico, ele já é esboço de uma
prática encarnada, já é manuseio. A presença se faz
agora (...) O ser que aparece ao eu do
conhecimento não somente o institui, mas, ipso facto,
se lhe dá. Já a percepção capta; e o Begriff (conceito)
conserva esta significação de domínio82.

Segundo Levinas, o saber, por si mesmo, não é
somente
apropriação,
mas
fundamentalmente
intencionalidade que tende à satisfação.
82
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O dar-se (...) está ao nível do pensamento pensante,
promete-lhe, através de sua transcendência, posse,
gozo, satisfação (...) Pensamento e psiquismo da
imanência: da suficiência a si. É isto precisamente o
fenômeno do mundo: o fato de que um acordo é
assegurado no captar entre o pensável e o pensante,
o fato de que seu aparecer é também um dar-se, de
que seu conhecimento é uma satisfação, como se
ele viesse satisfazer uma necessidade (...) Husserl
descreve o saber teorético nas suas formas mais
acabadas – o saber objetivante e tematizante –
como satisfazendo a medida da visada, a
intencionalidade vazia repletando-se83.

A satisfação retorna a si mesma e se compraz com
o retorcer-se em torno da sua posse, que é posse de algo
cognitivamente possuído. Conceitualizar e conhecer
implicam um comprazer-se consigo mesmo e, por
conseguinte, um festejar e um alegrar-se com as energias
transmutadas dos conceitos apreendidos.
Na perspectiva fenomenológica, a consciência
nunca é vazia, pois sempre intenciona algo. Mas ela não é
um simples aglomerado de fatos psíquicos, nem uma mera
faculdade receptiva, pois a consciência é, essencialmente,
atividade intencional. Perceber, segundo esta atividade, é
visar um objeto, mas isso não implica a reprodução fiel do
mesmo na mente. Toda e qualquer aparição objetiva é
sempre à medida do eu, de sua consciência. Conforme a
fenomenologia husserliana, toda a realidade representada se
reduz ao noema. Ou seja, toda a intenção tende para algo, e
neste tender para, pode ocorrer uma identificação, um
preenchimento da intenção e, consequentemente, a
satisfação. Nada do que é significativo escapa ao domínio
do pensamento, pois o sentido da realidade exterior passa
83
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pela consciência, e esta relação estabelecida entre a
consciência e a realidade é sempre intencional. Portanto, é
o eu que atribui sentido à exterioridade que permanece
sempre neutra.
Tanto na esfera da vida cotidiana, quanto na
tradição do pensamento filosófico e cientifico a
inteligibilidade é caracterizada pela visão. Na estrutura do
ver ou propriamente na estrutura intencional tem-se o visto
como objeto ou tema. E, mediante a sensibilidade, obtémse o acesso às coisas ou às relações entre as mesmas. Logo,
segundo Levinas: “anuncia-se a prioridade do conhecer, em
que se tece tudo o que chamamos pensamento, ou
inteligência ou espírito ou simplesmente psiquismo”84.
Pensamento, inteligência, espírito e psiquismo
seriam ou se dariam na entrada da consciência. E esta se
constituiria como uma modalidade perfeita congregando no
eu idêntico, no seu eu penso, toda a alteridade, através do
olhar objetivante que tudo visa, abarca e percebe. Esta
perspectiva da consciência e do espírito é denominada
intencionalidade, que por sua vez indica a tematização e a
visão, bem como o caráter contemplativo do psiquismo.
Por outro lado, a intencionalidade também aponta
para a aspiração, a finalidade e o desejo como momentos
de:
Egoísmo ou egotismo e em todo caso, de egologia.
Momento que anima, certamente, o que se chama
pulsões, por pouco que sejam distintas do
fenômeno puramente kinético no objeto do físico.
Neste sentido, a consciência, cujo próprio
inconsciente seria um modo deficiente permanece
verdadeiramente a traço dominante de nossa
interpretação do espírito85.
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Segundo Levinas, nesta perspectiva pulsional e
egológica,
o outro, intencionalmente visado, investido e
reunido pela apercepção do eu penso, vem, através
do pensamento, enquanto pensado – através do
noema – preencher ou completar ou satisfazer a
visada – ou o desejo ou a aspiração – do eu penso
ou sua noese86.

O Outro, investido e reunido pelo eu, transfere-se
para a esfera da imanência e da adequação. Aqui, a presença
não significa somente modalidade temporal, mas exposição
do outro ao eu, um oferecer-se.
Por conseguinte, para Levinas, as possibilidades
técnicas do “ver ou conhecer e tomar nas mãos estão
ligadas na estrutura intencional. Esta permanece a intriga
do pensamento que se reconhece na consciência: a manutensão do presente sublinha sua imanência como a própria
excelência deste pensamento”87.
O psiquismo, suplantado no pensamento,
entendido
preponderantemente
como
visão
e
conhecimento, e interpretado como intencionalidade,
consiste basicamente em privilegiar e entender toda a
alteridade que se reúne, que se acolhe e se sincroniza na
presença ao interior do eu penso assumindo assim a
identidade do eu. A alteridade, ao ser assumida pelo
pensamento do idêntico, deixa de ser diferente, e passa a
fazer parte da unidade do eu penso. Mediante pensamento
o Outro é reconduzido ao Mesmo. O outro, pelo saber,
faz-se o próprio do eu, assegurando a satisfação da
imanência. A intencionalidade husserliana caracteriza-se
tanto como saída quanto retorno a si. Assim, para Levinas,
86
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“no pensamento entendido como visão, conhecimento e
intencionalidade, a inteligibilidade significa, pois, redução
do Outro ao Mesmo, a sincronia como ser na sua reunião
egológica”88.
O eu, no registro tradicional da filosofia ocidental,
possui uma superioridade frente à realidade. Esta primazia
em relação às coisas lhe permite conhecer e identificar o
exterior, atribuindo sentido a tudo que se manifesta à sua
consciência. O eu diante da realidade exterior é
independente, permanecendo sempre o Mesmo ante a
multiplicidade das coisas. Ao passar pelo Outro, o Mesmo
se identifica, vale dizer, retorna a si.
A representação, para Levinas, é um movimento
que pode ser caracterizado como apropriativo. No entanto,
o eu no mundo se apropria do outro sem ser determinado
por ele e, no retorno a si, o reduz a conteúdo pensado, ao
estatuto do Mesmo. O pensamento reduz todo o exterior à
sua medida, nada o ultrapassa, pois não há novidade.
Presentificar na forma de representação é atrelar a
exterioridade às estruturas cognitivas do eu. Levinas
salienta que o recurso à teoria, ao conhecimento seguido
pela tradição filosófica Ocidental, salvo algumas exceções,
sempre foi uma tentativa de redução do Outro ao Mesmo,
ou seja, “filosofia do saber absoluto e do homem
satisfeito”89.
Enquanto saber, o pensamento é o modo pelo qual
uma exterioridade se encontra no interior de uma
consciência que não cessa de se identificar, sem ter
de recorrer para tal a nenhum signo distintivo e é
Eu: O Próprio. O saber é uma relação do Próprio
com o Outro onde o Outro se reduz ao Próprio e
se despoja da sua alienidade, onde o pensamento se
88
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refere ao outro, mas onde o outro já não é outro
enquanto tal, onde ele é já o próprio, já meu. Ele é
doravante desprovido de segredos ou aberto à
pesquisa, isto é, mundo. É imanência90.

Na relação teórica não há espaço para a
transcendência, tudo se reduz à imanência. Por
conseguinte:
O psiquismo do saber teórico constitui um
pensamento que pensa à sua medida e, na sua
adequação ao pensável, se iguala a si mesmo, será
consciência de si. É o Mesmo que se reencontra no
Outro. A atividade do pensamento consegue
justificar toda alteridade e é nisto, ao final das
contas, que reside sua própria racionalidade (...) A
unidade do eu penso é a forma última do espírito
como saber. E a esta unidade do eu penso são
reconduzidas todas as coisas que constituem um
sistema. O sistema do inteligível é, no final das
contas, consciência de si91.

A procura da adequação não permite que o novo, o
diferente se manifeste. O Outro reduzido ao Mesmo já não
é mais outro enquanto tal, visto que na ânsia de abarcar e
explicitar todas as coisas pela relação cognitiva, o eu se
desinteressa pelo outro enquanto absolutamente outro. A
racionalidade reside na atividade do pensamento, sendo que
este consegue levar a melhor sobre a alteridade das coisas e
consequentemente dos homens. O conjunto conceitual é
mais forte que a diversidade, e é isto que permite reunir os
termos compatíveis numa espécie de unidade em torno do
Mesmo, formando conceitos e reduzindo a alteridade e a
90
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exterioridade ao imanente. É justamente nisto que reside a
essência do psiquismo como saber e a lógica do privilégio
absoluto do dado intencional, enquanto movimento
assimilativo, que visa única e exclusivamente a satisfação.
O inteligível se reduz somente àquilo que a esfera
imanente da consciência e o horizonte do ser abrangem. Na
relação teórica, o critério de verdade se estrutura a partir do
eu enquanto princípio fundamental, que julga e subjuga
toda a alteridade de acordo com o seu esquema cognitivo.
Mediante o processo de identificação o eu reintegra a
exterioridade ao pensamento como unidade transcendental
e tudo se resolve no horizonte da consciência intencional.
O outro fica suspenso e esquecido na sua alteridade.
A dimensão privilegiada pela cultura Ocidental, é o
saber, o conhecimento. A partir da estrutura cognitiva temse a pretensão de retirar a alteridade da natureza que se
apresenta estanha e prévia, causando surpresa. Esta
surpresa, este espanto diante da exterioridade das coisas
sublinha e marca a identidade do eu humano, pois é
justamente o espanto que impulsiona o eu ao
conhecimento. “No saber, a exterioridade radical da
natureza indiferente ou hostil ao homem, o ser, converte-se
em presença, a qual significa, ao mesmo tempo, o ser do
real e seu estar à disposição e ao alcance do pensante”92.
O saber fundamenta e erradica uma relação do ser
humano com a exterioridade, isto é, do Mesmo com o
Outro, em que o Outro se encontra despojado de sua
alteridade, uma vez que o outro se faz interior ao Mesmo
pelo saber e sua transcendência se faz e constitui-se como
imanência. Em Levinas o saber é preponderantemente
“cultura da imanência”93. É nesta imanência do processo
cognoscível, ou seja, nesta adequação do saber ao ser, que
se prepara propriamente o desenvolvimento da filosofia
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ocidental, balizada na afirmação de que não se apreende
senão o que já se sabe e conhece, mas mesmo que se
encontre esquecido na interioridade. Nada de
transcendente afeta ou alarga o horizonte imanente do
psiquismo humano.
Esta cultura do psiquismo como saber é, segundo
Levinas, uma cultura da autonomia humana, que caminha a
passos largos para uma totalização: “pensamento do que se
iguala ao pensamento”94. Na tradição imanente a satisfação
surge como figura que engrandece o psiquismo, pois a
“cultura do saber e da imanência é esboço de uma prática
encarnada, do manuseio e da apropriação e da satisfação”95.
Nesta cultura enraizada no conhecimento, o surgimento do
eu, de um sujeito interessado e ativo se dá pela percepção,
apropriação, aquisição e, principalmente, pela promessa de
satisfação ao homem.
Hegel, figura exemplar desta tradição filosófica que
prima pelo saber, glorifica a liberdade e o triunfo da razão
que se satisfaz ao igualar e interiorizar o outro ao
pensamento, ao saber absoluto. A cultura do saber impera
sobre as coisas e homens reduzindo-os à sua medida. Em
Hegel, segundo Levinas, há um “retorno a si do
pensamento absoluto, a identidade do idêntico e do não
idêntico na consciência de si, reconhecendo-se
pensamento, infinito, ‘sem outro’”96.
Destarte, como em Hegel, há em Husserl um
primado do saber, da intencionalidade teórica satisfazendose, preenchendo-se da sua visada ao reunir o pensado, no
pensamento. Esta reunião do diferente no igual constitui a
identidade e liberdade do eu, frente toda a exterioridade.
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Na intencionalidade, a consciência humana sai de si
própria, mas permanece à medida do Cogitatum que
ela iguala e que a satisfaz. Cultura como
pensamento do igual em que se assegura a liberdade
humana, se confirma sua identidade em que o
sujeito, na sua identidade, persiste sem que o outro
possa colocá-lo em questão ou desconcertá-lo97.

Conforme este registro que comanda a redução
fenomenológica em Husserl, na qual a identidade da
consciência envolve um eu penso, uma intencionalidade, um
eu penso o pensado, onde toda exterioridade, alteridade,
transcendência se reduz ou retorna à imanência do Mesmo.
3. Neutralização: a face violenta da ontologia
Para Levinas, o ser e sua obra de ser, isto é, a
ontologia caracteriza-se pela mobilização e pela violência. A
revelação do ser ao pensamento ocorre de forma violenta,
em razão de que o horizonte da compreensão que desvela o
mundo passa fundamentalmente pela luz que emana do ser.
A verdade do ente se desvela a partir do ser-no-mundo e a
luz do ser.
Não há necessidade de provar por meio de
obscuros fragmentos de Heráclito que o ser se
revela como a guerra ao pensamento filosófico; que
a guerra não o afeta apenas o facto mais patente,
mas como a própria patência - ou a verdade – do
real. Nela, a realidade rasga as palavras e as
imagens que a dissimulam para se impor na sua
nudez e na sua dureza98.
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Os entes no mundo são mobilizados pelo ser que
os toma, fazendo com que estes se percam numa ordem
objetiva, transformando-se em meros objetos ‘a mão’ e
‘diante dos olhos’. Uma totalidade ontológica os domina e
confere-lhes sentido e significado, a partir de um ente cujo
ser tem uma forma especial de ser. A ontologia, segundo
Levinas, não é um inocente e mero tratado teórico sobre os
entes, mas a verbalidade pura e neutra, por meio da qual o
ser puro constitui, domina e governa o mundo como
horizonte da compreensão dos entes e de seus modos de
ser, à luz do ser e em sua obra de ser.
A guerra produz-se como a experiência pura do ser
puro, no próprio instante da sua fulgurância em que
ardem as roupagens da ilusão. O acontecimento
ontológico que se desenha nesta negra claridade é
uma movimentação dos seres, até aí fixos na sua
identidade, uma mobilização dos absolutos, por
uma ordem objetiva a que não podemos subtrairnos99.

A violência ontológica institui uma guerra da qual
nada nem ninguém permanece exterior. Ela destrói a
identidade e a possibilidade da alteridade de todos, que nela
estiverem envolvidos. Na guerra, a face violenta da
ontologia e do ser se mostra, e é justamente esta face que é
decantada como totalidade na filosofia ocidental. A
totalidade dirige e conduz as pessoas lhes infundindo um
sentido, fazendo-as agir e desempenhar papeis que não são
os seus. Traça-lhes um destino, um futuro, um sentido e
um significado, que em seu horizonte coincide com a
epopéia do ser.
Tal como a guerra moderna, toda e qualquer guerra
se serve já de armas que se voltam contra o que as
99
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detém. Instaura uma ordem em relação à qual
ninguém se pode distanciar. Nada, pois, é exterior.
A guerra não manifesta a exterioridade e o outro
como outro; destrói a identidade do Mesmo100.

Por conseguinte, Levinas descreve a política como a
arte de ganhar a guerra, onde guerra e totalidade são o
decantar da violenta face ontológica do ser, a política é o
logos estratégico, violento, guerreiro, dominador e
totalizador desta mesma caricatura. A política, enquanto
estado de guerra suspende a moral, pois onde impera a
maquinação para ganhar a guerra, não há espaço para a
moral e se houver trata-se de uma farsa.
Segundo Levinas, o primado ontológico caracteriza
o pensamento ocidental, onde o logos do ser ou primado
teórico efetiva e realiza um percurso de redução e
neutralização. O ser conhecido sofre um desvanecimento
de sua alteridade em relação ao ser que conhece, o
cognoscente. Nesse sentido:
A teoria significa também inteligência – logos do
ser – ou seja, uma maneira tal de abordar o ser
conhecido que a sua alteridade em relação ao ser
cognoscente se desvanece. O processo do
conhecimento confunde-se neste estádio com a
liberdade do ser cognoscente, nada encontrando
que, em relação a ele, possa limitá-lo. Esta maneira
de privar o ser conhecido da sua alteridade só pode
ser levada a cabo se ele for visado através de um
terceiro termo – termo neutro – que em si mesmo
não é um ser. Nele viria amortecer-se o choque do
encontro entre o Mesmo e o Outro. Este terceiro
termo pode aparecer como conceito pensado. O
indivíduo que existe abdica então em favor do geral
pensado. O terceiro termo pode chamar-se
100
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sensação em que se confundem qualidade objetiva
e afecção subjetiva101.

Neste trajeto de neutralização e redução do exterior
ao interior, o qual trilha a filosofia conduz à verdade
enquanto adequação, onde ocorre um direcionamento do
Mesmo (interior) ao Outro (exterior), em um movimento
que em certo sentido parte do em casa, do íntimo para o
estrangeiro. Ocorrendo, deste modo, a preservação da
identidade do sujeito, que detém o poder de conhecer,
permanecendo o Mesmo, o igual, apesar de todas as suas
experiências e investidas contra o estrangeiro, o
desconhecido, o Outro. Trata-se, segundo Levinas, na
ontologia de um processo de redução à ipseidade do
Mesmo de tudo que de certa forma se opõe ao seu poderio.
A razão sempre realiza um trabalho de
neutralização, porquanto sempre engloba o outro,
tornando-o mero conceito. As coisas exteriores perante o
registro do Mesmo rendem-se à conceitualização, o que
vem confirmar a primado teórico do Mesmo, e, mais que
isso, demonstra a egologia presente no interior da filosofia.
Esta situação de neutralização encontra-se na filosofia
tradicional, e é descrita por Levinas a partir do conceito de
Totalidade102. Este conceito percorre a história do
pensamento ocidental, e se estrutura como a face da guerra,
101
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da violência. Neste sistema, o individual e particular só
ganham consistência e significação no núcleo de um
horizonte mais amplo, isto é, no interior de um todo.
Segundo Levinas:
A face do ser que se mostra na guerra fixa-se no
conceito de totalidade que domina a filosofia
ocidental. Os indivíduos
reduzem-se aí a
portadores de formas que os comandam sem eles
saberem. Os indivíduos vão buscar a essa totalidade
o seu sentido. A unicidade de cada presente
sacrifica-se incessantemente a um futuro chamado a
desvendar o seu sentido objetivo. Porque só o
sentido último é que conta, só o último acto
transforma os seres neles próprios. Eles serão o
que aparecem nas formas, já plásticas, da
epopéia103.

A ontologia, na perspectiva de Levinas, só se
relaciona com o ser, na medida em que o neutraliza, e
quando esta neutralização acontece, o ser é compreendido e
abarcado pela visão teórica. O que se traduz a partir do
registro ontológico é fundamentalmente uma filosofia do
poder e da violência, ou de uma dominação imperialista e
tirânica, resguardada pelo Estado, enquanto totalidade
última.
4. Ontologia heideggeriana: primazia do Mesmo
Mas um dos maiores alvos das criticas de Levinas à
ontologia é Heidegger, que estabelece a supremacia do ser
sobre o ente, isto é, da existência sobre o existente. É,
sobretudo, nesta diferença ontológica, onde nada escapa ao
poder do ser, que tudo abarca, que reside o primado da
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violência e do poder. Para Levinas, a supremacia do Mesmo
sobre o Outro se mantém na filosofia de Heidegger.
Quando Heidegger traça a via de acesso a cada
singularidade real através do Ser, que não é um ser
particular nem um gênero onde entrariam todos os
particulares, mas de alguma forma o próprio ato de
ser que o verbo ser exprime não o substantivo,
conduz-nos à singularidade através de um Neutro
que esclarece e comanda o pensamento e o torna
inteligível. Quando Heidegger vê o homem
possuído pela liberdade em vez de ser o homem a
possuí-la, põe acima do homem um Neutro que
esclarece a liberdade sem a pôr em questão – e
assim, não destrói, mas resume toda uma corrente
da filosofia ocidental104.

O Dasein que Heidegger substitui à consciência
mantém a estrutura basilar do Eu absoluto e soberano.
Heidegger, mesmo contestando a posição dominante do
existente humano, deixa o Dasein como mortal, como
Mesmo105. Em Heidegger a liberdade do homem depende
fundamentalmente da luz do ser, dado que o ser é
inseparável da compreensão que dele se tem, ele já é
exaltação da subjetividade, embora não seja um ente, mas
um Neutro que ordena pensamentos e seres. Para
Heidegger a consciência da finitude não se revela como
imperfeição. Segundo Levinas, a filosofia de Heidegger
inaugura um pensamento em que o finito não se refere ao
infinito. Na ontologia heideggeriana a relação com Outrem
é subordinada ao Neutro, que é o ser.
104
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A relação com o Neutro (ontologia) trata-se de uma
existência que se aceita como natural para quem o
seu lugar ao sol, o seu solo, o seu lugar orienta toda
a significação. O ser ordena-o construtor e
cultivador, no seio de uma paisagem faminta, numa
terra materna. Anônimo, Neutro, ordena-o
eticamente indiferente e com uma liberdade
heróica, estranha a qualquer culpabilidade
relativamente a Outrem106.

A ontologia em sentido heideggeriano, segundo
Levinas, exprime-se pelo apego à terra e ao solo. Nesta,
tem-se a necessidade de atingir uma estabilidade ou um fim,
um retorno a sua terra (interior). Na tradição grega, a figura
de Ulisses evidencia um movimento de retorno, em busca
de sua terra natal. O herói, modelo da racionalidade
ocidental, é aquele que sai em busca de novas aventuras,
conquistas, poderes, posses, e apesar de toda a sorte de
dificuldades e errância em terras desconhecidas, sempre
encontra um meio de retornar à sua amada Ítaca
(imanência). Esta nostalgia da terra e do solo é sinal de
violência e de guerra, dado que o estatuto ontológico prima
pelo repouso, e esta busca da estabilidade está no fundo do
movimento de assimilação descrito acima. Portanto, esta
ideia de repouso e estabilidade está nos alicerces da filosofia
ocidental, que tende sempre e na maioria das vezes à
satisfação e o preenchimento da intenção.
Ontologicamente, a teoria significa o logos, a
inteligência e a inteligibilidade do ser conhecido. A
inteligibilidade coloca o ser conhecido em uma relação com
o ser que conhece de modo que a alteridade do ser
conhecido é neutralizada e, consequentemente desvanecida,
já que é absorvida no conjunto de sentido do ser que
conhece e que constitui a totalidade do mundo.
106
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O conhecimento é o desdobramento dessa
identidade, é liberdade. O facto de a razão ser no
fim de contas a manifestação de uma liberdade,
neutralizando o outro e englobando-o, não pode
surpreender, a partir do momento em que se disse
que a razão soberana apenas se conhece a si
própria, que nada mais a limita. A neutralização do
Outro, que se torna tema ou objeto – que aparece,
isto é, se coloca na claridade – é precisamente a sua
redução ao Mesmo. Conhecer ontologicamente é
surpreender no ente oposto aquilo por que ele é
este ente, este estranho, mas aquilo por que ele se
trai de algum modo, se entrega, se abandona ao
horizonte em que se perde e aparece, se capta, se
torna conceito. Conhecer equivale a captar o ser a
partir de nada ou reduzi-lo a nada, arrebatar-lhe a
sua alteridade107.

Assim, para Levinas, a intelecção possui um caráter
de constituição, visto que o eu que intelige não faz mais que
sujeitar o ser conhecido constituindo-o, espacializando-o e
temporalizando-o. A ontologia é a teoria e a inteligência
dos seres, que por sua vez permite constituir um mundo e,
mais que isso, seres no mundo com diferentes modos de
ser. A estrutura ontológica fundamenta e constitui um eumesmo que sujeita e objetiva em seu mundo a totalidade
dos entes, de acordo com suas modalidades
autorreferentes, bem como a obra de identificação consigo
próprio, pela qual o Mesmo confere sentido à coisa,
reduzindo o Outro ao seu registro.
Segundo Levinas, “no que concerne às coisas, a
tarefa da ontologia consiste em captar o indivíduo (que é o
único a existir) não na sua individualidade, mas na sua
generalidade (a única de que há ciência). A relação com o
107
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Outro só aí se cumpre através de um terceiro, que encontro
em mim”108.
O processo de inteligir os entes, só é possível
mediante a ideação de um terceiro termo neutro, situado
entre o ser que conhece e o ser conhecido. Este terceiro
termo é para Levinas, o ser universal e desentificado, ou
seja, um ser que não é ser de um ente, mas que é a neutra
generalidade mental, pela qual cada ente é. Este ser como
princípio de universalização é a face escura e nebulosa do
ser que é descrita por Levinas como violenta e que se
traduz em totalidade. A violência (jogo lógico) significa, na
filosofia de Levinas, o aprisionamento de todos os entes,
diferentes numa generalidade, que os condiciona e os
condena a não poderem ser diferentes, devendo adequar-se
as categorias do Mesmo.
A operação de inteligibilidade, sujeição e
objetivação do Outro pelo Mesmo coincide com a própria
liberdade do ser que conhece - Mesmo. Ser livre, dentro
desta estrutura ontológica, significa poder reduzir e
neutralizar o Outro. Liberdade, neste contexto, significa
tomar o seu próprio fardo diante de tudo e de todos,
sujeitando-os e objetivando-os pela intelecção.
Desta forma, segundo Levinas “à teoria, como
inteligência dos seres, convém o título geral de ontologia. A
ontologia que reconduz o Outro ao Mesmo, promove a
liberdade que é a identificação do Mesmo, que não se deixa
alienar pelo Outro”109. Neste modelo de pensamento, o eu
é movido pelo desejo, pela aspiração a conhecer, sob o
pretexto de liberdade, que inevitavelmente não respeita o
ser conhecido. A inteligência tem um poder, uma liberdade,
que conduz à dominação de toda e qualquer exterioridade,
extraindo uma ideia, um conceito do objeto conhecido.
108
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O processo a partir do qual o outro fica privado de
sua alteridade é chamado por Levinas de neutralização.
Nesta, o outro passa a ser enfatizado como um conceito
pensado, em razão de que no processo de conhecimento
nada significa por si mesmo, tudo depende da consciência,
que ilumina toda a realidade exterior conferindo-lhe uma
significação. Então, a alteridade, a individualidade não
existe, é neutra, é um conceito e não outro enquanto outro.
A neutralização, como consequência do saber, abstrai o
outro, conceituando-o; ela o aborda formando uma
totalidade. Portanto, na ontologia não há real respeito pela
alteridade do outro. Afirma Levinas:
A relação com o ser, que actua como ontologia,
consiste em neutralizar o ente para o compreender
ou captar. Não é, portanto, uma relação com o
outro como tal, mas redução do Outro ao Mesmo.
Tal é a definição de liberdade: manter-se contra o
outro, apesar de toda a relação com o outro,
assegurar a autarcia de um eu. A tematização e a
conceitualização, aliás inseparáveis, não são paz
com o Outro, mas supressão ou posse do Outro. A
posse afirma de facto o Outro, mas no seio de uma
negação da sua independência. Eu penso redunda
em eu posso – numa apropriação daquilo que é,
numa exploração da realidade110.

A ontologia, para Levinas, reconduz o Outro ao
Mesmo, promovendo a liberdade no processo de
identificação do eu. Neste processo o eu assimila o outro
teoricamente, de tal modo que a relação intersubjetiva, sob
o ponto de vista teórico, é determinada pela objetividade,
sob a intervenção de um termo médio que assegura a
liberdade e a inteligência do ser. O caminho do Ocidente
110
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tem sido uma redução de toda a alteridade à mesmidade. O
eu autônomo sempre determinou as regras do jogo. Este
domínio se efetiva, sobretudo, na modernidade, onde a
capacidade de objetivação e de universalização do
conhecimento teórico e a determinação dos princípios
morais encontram-se balizados na estrutura subjetiva. Mas
não se pode esquecer que esta filosofia é resultado da
atividade peculiar da tradição grega, que primou pela
determinação do outro pelo Mesmo.
Tradicionalmente é a consciência que esclarece e
modela tudo de acordo com sua própria inteligibilidade
iluminando e identificando o exterior. Neste âmbito, a
relação intersubjetiva tematiza o outro a partir da
compreensão do eu. Nela, o outro é objetivado. Assim, o
saber é uma imanência. Neste horizonte não há ruptura do
isolamento do ser no saber. O conhecimento é por essência
uma relação com aquilo que se iguala e engloba, com aquilo
cuja alteridade fica suspensa, com aquilo que se torna
imanente, pois esta é preponderantemente a medida e
escala do Mesmo. O saber é sempre adequação entre o
pensamento e aquilo que ele pensa, e, logo solidão. Há no
conhecimento uma impossibilidade de sair de si, o que gera
consequentemente redução e neutralização do Outro ao
Mesmo.
Como pudemos notar, a atitude teórica do saber é
visada pelo eu em virtude de sua própria satisfação. No
entanto, este modo de constituição do eu único e separado,
como saber não pode segundo Levinas ser a última e
definitiva palavra, pois se assim o fosse o eu reduzir-se-ia a
um simples animal racional faminto, egoísta e soberano
onde tudo lhe seria permitido. Nesta busca de identificação,
onde fica excluída a exterioridade de Outrem, a consciência
não teria limites, isto é, a interioridade ou o psiquismo se
satisfaria no gozo, de modo que seria capaz de sacrificar o
outro em favor de sua felicidade.

III
Desejo e transcendência
Pretendemos mostrar, neste capítulo, como o
Desejo, em sentido levinasiano, põe em questão a primazia
da atitude intelectual e da auto-reflexão do Logos filosófico.
Veremos, no entanto, que este questionamento, antes de
ser a negação do teórico, é a sua própria motivação.
Esta proposta defronta-se com a filosofia ocidental
em seu todo, que para Levinas sempre se caracterizou pela
redução do Outro ao Mesmo. Com o conceito de Desejo,
Levinas questiona esta pretensão do saber filosófico,
enquanto sistema teórico que perfaz um movimento de
assimilação de tudo o que é outro. A suprassunção da
diferença como obra da identificação pode ser contestada
pelo Desejo, movimento pelo qual a autossuficiência e a
violência ontológicas se rompem. Podemos, assim,
perguntar: O Desejo não implica uma dialética do familiar e
do estranho, visando a evasão, a saída do peso de ser, da
monotonia do cotidiano, da nostalgia do ter que ser? Ele
não visa a um reconhecimento de si pelo Outro? O Desejo
levinasiano é metafísico111, isto é, permite valorizar o Outro
enquanto tal e, consequentemente, fundar a ética sobre
uma relação irredutível ao conceito. O Desejo implica uma
O Desejo metafísico, segundo Levinas, nunca supõe a estabilidade
da terra firme, antes suspende a retórica do entusiasmo, do habitar
poético do homem sobre a terra. Assim, deve ser considerada aqui uma
contestação de certas categorias do pensamento ocidental. O Desejo,
de modo algum deve ser considerado e nem determinado pelas
influências ou pelo jogo das pulsões. Em Levinas a exaltação do Mesmo,
do idêntico e da atividade do ser acabaram levando a uma espécie de
fracasso do humano. O Sentido, para nosso filósofo, deve pois
expulsar-se a si mesmo da atividade do ser e conseqüentemente um
abandona da estabilidade da terra firme, sólida.
111
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saída de si que não visa ao retorno, à segurança ou a
satisfação.
Mas, de que modo o Desejo questiona esta
transformação de todo o diferente em idêntico, esta
redução da transcendência à imanência? Mais ainda, como é
que o Desejo desponta como o móvel fundamental da
atividade
teórico-critica,
necessária
à
filosofia?
Fundamentalmente, mostrar-se-á de que modo o Desejo
metafísico inverte o movimento do para-si em para-oOutro.
1. O Desejo como transcendência para-o-Outro
Ao retomar o conceito de Desejo, Levinas procura
diferenciá-o da “aspiração” (Platão), do “apetite”
(escolástica) e, sobretudo, do conceito hegeliano de
“desejo”, dando-lhe uma interpretação particular e
inovadora. Levinas lembra o comentário de Paul Valéry a
Platão, no qual o poeta fala de um “desejo sem defeito”,
totalmente puro112.
Para Levinas, o Desejo não se dá sob a forma de
busca de satisfação, tampouco se confunde com o amor
que deveria preencher uma fome sublime. A alteridade
aspirada pelo Desejo não é o si mesmo que se faz outro,
nem o outro como um semelhante. Se assim fosse, o
Desejo seria apenas um movimento de reconhecimento
(Hegel). O Desejo metafísico, portanto, mais do que
movimento de retorno para à terra natal, mais do que
nostalgia da totalidade ou identificação do Mesmo, é
abertura ao Outro enquanto tal. Destarte, o Desejo só pode
produzir-se entre termos radicalmente separados,
assimétricos.

Cf. Humanismo do Outro Homem. LEVINAS, E. Trad. coord. P.
Pivatto. Petrópolis: Vozes, 1993, p. 55. Ora, adiante HH.
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O Desejo metafísico não aspira ao retorno, porque
é desejo de uma terra onde de modo algum
nascemos. De uma terra estranha a toda a natureza,
que não foi nossa pátria e para onde nunca iremos.
O Desejo metafísico não assenta em nenhum
parentesco prévio; é desejo que não podemos
satisfazer (...). Os Desejos que podemos satisfazer
só se assemelham ao desejo metafísico nas
decepções da satisfação ou na exasperação da nãosatisfação e do desejo, que constitui a própria
volúpia. O Desejo metafísico tem uma outra
intenção – deseja o que está para além de tudo o
que pode simplesmente completá-lo. É como a
bondade – o Desejado não o cumula, antes lhe abre
o apetite113.

Trata-se, assim, de uma concepção de Desejo
radicalmente oposta àquela presente na Fenomenologia do
Espírito, de Hegel. Em que sentido?
1.1 - O desejo como afirmação de si
Em Hegel, o desejo corresponde àquilo que Levinas
chama necessidade, a esta produção concreta do egoísmo
onde a fruição remete, antes de tudo, ao movimento
centrípeto de identificação concreta do Mesmo, que é
movimento de assimilação ou de involução. No curso desta
identificação, a alteridade só é reconhecida para ser
explorada.
O desejo, como necessidade, aparece na
Fenomenologia do Espírito, quando Hegel faz a exposição da
figura da consciência-de-si, do desejo (Begierd), enquanto
afirmação abstrata de si pela negação imediata do que é
outro, isto é, o desejo da vida que passa a consumir e a
destruir as coisas exteriores para sua própria preservação. O
113
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desejo é, assim, a consciência procurando afirmar-se pela
supressão da extremidade imediata que a sustenta. O
desejo, em seu percurso imanente, deixa de ser desejo das
coisas naturais para tornar-se desejo de reconhecimento de
si por outro, que é, também, consciência de si, de tal
maneira que a efetuação do desejo passa pela luta para
suprimir ou submeter outra consciência. Toma-se, deste
modo, posse da consciência alheia, obrigando-a ao
reconhecimento daquele que o domina, de tal sorte que o
desejo de cada um só pode efetivar-se pela mediação de
uma perda, ou seja, quando o outro perde a liberdade de
desejar por si mesmo. O desejo de reconhecimento culmina
na luta mortal entre as consciências, na dialética do senhor
e do escravo, como supressão de nossa carência pela
destruição da alteridade do outro. Na Fenomenologia do
Espírito, lemos:
A consciência-de-si é certa de si mesma, somente
através do suprassumir desse Outro, que se lhe
apresenta como vida independente: a consciênciade-si é desejo. Certa da nulidade desse Outro, põe
para si tal nulidade como sua verdade; aniquila o
objeto independente, e se outorga, com isso, a
certeza de si mesma como verdadeira certeza, como
uma certeza que lhe veio-a-ser de maneira objetiva.
Entretanto nessa satisfação a consciência-de-si faz a
experiência da independência de seu objeto. O
desejo e a certeza de si mesma, alcançada na
satisfação do desejo, são condicionados pelo
objeto, pois a satisfação ocorre através do
suprassumir desse Outro; para que haja
suprassumir, esse Outro deve ser114.

HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Vol. I. ed. 4ª. Petrópolis,
Editora Vozes, 1999.
114
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Apesar de Hegel ser veementemente criticado por
muitos autores, isso não invalida a sua obra (Fenomenologia
do Espírito) abundantemente pontilhada por intuições
geniais. Levinas reconhece a importância deste livro e,
coloca Hegel entre os grandes filósofos da história da
filosofia ocidental, junto com Platão, Kant, Bergson e
Heidegger115. O que é a relação entre o Mesmo e o outro
para Hegel? E até que ponto o Outro é negado ou
suprassumido pelo Mesmo? A intuição de Hegel consiste
justamente em mostrar que uma consciência só chega a ser
de fato consciência mediante o reconhecimento de outra
consciência, ou seja, só há consciência porque o outro a vê
como consciência. O que está em questão para Hegel é a
autonomia da autoconsciência, uma vez que o tu precede o
eu. A partir deste processo desencadeia-se uma luta, em que
cada consciência se esforça para realizar-se como
autoconsciência.
Diferentemente de Hegel, em Levinas a relação
inter-humana requer o esvaziamento da completude do eu,
isto é, o deslocamento de seu movimento centrípeto.
Somente assim se confirmará a singularidade de cada eu
separado, qualidade esta que permite adentrar no âmbito do
Desejo. O Desejo, enquanto inquietude, provoca
esvaziamento, e este esvaziamento estrutura-se como
permanente critica à consciência egonômica, livre e
espontânea. Numa palavra, o Desejo é esta passagem do
para-si ao para-o-Outro, e é isto que será chamado,
precisamente, de transcendência ética.

Levinas confere uma importância considerável a cinco obra
juntamente com seus respectivos autores na tradição ocidental, como
ele mesmo afirma: “Por exemplo, o Fedro de Platão, A Crítica da Razão
Pura de Kant, a Fenomenologia do Espírito de Hegel; também o Ensaio sobre
os dados imediatos da consciência de Bergson. A minha admiração por
Heidegger é, sobretudo, uma admiração pelo Sein und Zeit” (EI, p.29).
115
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1.2- Subjetividade e transcendência
Até que ponto esta subjetividade centrada em sua
identidade, em seu egoísmo, será capaz de transcendência?
E mais, esse desejo de transcender não será uma nova
forma de egoísmo, modo de explorar as inesgotáveis
possibilidades da autenticidade na posição de si mesmo
frente à alteridade? Nossa intenção, aqui, será a de analisar
em que medida esta subjetividade autônoma, livre, egoísta é
questionada em sua espontaneidade ontológica pela
presença do Outro. Esta crítica inverte o movimento parasi da subjetividade, possibilitando a abertura à
transcendência ética, enquanto movimento para-o-Outro.
Transcendência e subjetividade são temas que
atravessam a filosofia de Levinas116. Para nosso filósofo a
subjetividade não se reduz à consciência, pois esta não
pode abarcar a subjetividade, nem tampouco o seu início
absoluto.
A subjetividade realiza essas exigências impossíveis:
o fato surpreendente de conter mais do que é
possível conter. A subjetividade se apresenta como
acolhendo Outrem, como hospitalidade (...). A
intencionalidade, em que o pensamento permanece
adequação ao objeto, não define, portanto a
consciência ao seu nível fundamental117.
Em Levinas, a subjetividade é instigada a estabelecer uma relação
com Outro, enquanto indigente, hóspede, estrangeiro e não
simplesmente um ser necessitado, mas Outro enquanto absolutamente
Outro, isto é, transcendência, altura, excelência, mandamento e
ensinamento. Assim, paradoxalmente, ele é enviado a mim como
necessitado da minha bondade, como pobre, órfão e totalmente
entregue à minha alçada. Por conseguinte, o Outro arranca a
subjetividade das aporias da solidão e do mal e faz nascer no interior
dela a relação para-o-Outro.
116
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O que se nota a partir disto é que há uma diferença
entre o ego cogito e a subjetividade irredutível à
intencionalidade da consciência. O que Levinas questiona é
o primado da identidade constituída, da consciência
autônoma, fundante e soberana. O objetivo de Levinas é
evitar os encalços de uma filosofia centrada na atividade
constituinte da consciência, com o intento de livrá-la da
prisão egológica. Para tanto, apresenta uma nova
perspectiva para a subjetividade e a transcendência,
mediante o repensamento da relação entre o Mesmo e o
Outro.
O ponto de partida de Levinas é o questionamento
do modelo de filosofia que primou pela subjetividade
transcendental. Com isto, defende-se a tese de que o eu
transcendental e a consciência monológica não podem ser
o fundamento último do pensar e do agir. A consciência
não pode abarcar a estrutura da subjetividade como um
todo, já que ela repousa sobre um fundamento ético, para
além do ser que a constitui. Para Levinas, a subjetividade
apresenta-se como transcendência que se converte em
movimento em direção ao Outro118. Segundo José M.
Aguilar Lopes:
A transcendência se apresenta não como
apropriação daquilo que é, mas como seu respeito
(...). A relação com a transcendência não pode ser
originariamente uma questão intelectual ou o
resultado de um processo: ou seja, um efeito
alcançado pela aplicação de algum poder (...). A
O eu, uma vez curado do mal e da solidão empreende um
movimento para-o-Outro. Para falar com Luiz Carlos Susin, “ser-parao-outro é ser a contra corrente do eu já posto como ser-para-si ou serno-mundo. O ‘para’ muda de direção, como um novo nascimento –
anti-natural – e num novo modo de ser – não-natural”. (O Homem
Messiânico: uma introdução ao pensamento de Emmanuel Levinas, Porto Alegre,
EST/VOZES, 1984, p. 258).
118

92

Desejo: sentido originário e consciência ética
transcendência se expressa como uma relação de
tipo ético, como uma relação com o Outro, livre de
domínio (...). Para Levinas, a ausência de domínio
só é possível, de modo radical, sobre a base de uma
alteridade absoluta119.

Transcender significa sair de si em direção ao
absolutamente Outro. Tal Desejo é insaciável, mas não
nega a subjetividade do eu. Em Levinas, o Outro é o
transcendente, escapando à tematização, pois está para
além do ser. Esta ausência de domínio reside no caráter
absoluto da alteridade. A intencionalidade diante da
alteridade se apresenta não como apropriação, mas como
respeito.
Levinas faz uma leitura surpreendente do sentido da
subjetividade, postulando uma inversão da consciência
intencional. A exigência ética não provém de uma livre
decisão de um sujeito transcendental, visto que Outrem se
impõe ao eu antes de toda escolha da liberdade. Como se
pode notar, em trabalhos posteriores a Totalidade e Infinito, a
responsabilidade pelo Outro é o próprio princípio de
individuação do sujeito. Por isso, o que define a
transcendência, em Levinas, não é o conhecimento teórico.
Afirma José Maria A. Lopes:
A transcendência, no sentido em que a descreve
Levinas, não resulta inalcançável para a
subjetividade. Transborda, certamente, o âmbito do
conhecimento. O conhecimento: não é um objeto
nem o fim de nenhum movimento. O
conhecimento, ademais, é sempre imanente, já que
em última instância reduz a realidade a uma
presença do sujeito a si mesmo. A imanência só se
rompe em um acesso à realidade distinta do
Trascendencia y alteridad – Estudio sobre E. Levinas, EUNSA, 1992, p.
74-5.
119

Marcos Alexandre Alves

93

conhecimento. Mas este acesso torna-se possível;
dá-se precisamente na metafísica120.

A transcendência, tal qual Levinas a descreve,
apresenta-se como uma forma de relação ética fora de
qualquer registro de domínio teórico. Numa palavra, ela
transborda a esfera cognoscível, uma vez que o
conhecimento enquanto imanente a monopoliza. O que
Levinas descreve é a transcendência como acesso à
realidade que ultrapassa a estrutura noese-noema. Esse acesso
à verdadeira exterioridade se dá a partir do Desejo
metafísico, pois o essencial da ética está no movimento
para-o-Outro. Portanto, a possibilidade de transcender é
Desejo desde o qual se torna possível uma relação original
com o Outro.
O Desejo metafísico permite e, mais que isso,
viabiliza um tipo de relação com o Outro enquanto tal, sem
violar sua identidade e, principalmente, sem apelar ao
processo de identificação. A transcendência, enquanto
movimento, não significa um retorno do eu a si mesmo e
nem uma elaboração teórica. A relação com a alteridade
não se reduz a uma mera reflexão do eu em sua estrutura
monológica e solipsista. Pelo contrário, o Outro exige um
compromisso ético que se configura sem mediações,
traduzindo-se em responsabilidade sem limites.
Mas a proposta de Levinas não deve ser tomada
como uma renúncia ao conhecimento, tal como este foi
entendido na história da filosofia ocidental. Isto é, como
uma necessária referência ao ser. Pois, para se fazer
filosofia é imprescindível ao filósofo abrir mão da
estrutura conceitual, bem como do instrumental teórico
necessário ao ato de pensar. No entanto, é preciso
considerar que o esforço de Levinas reside na tentativa de
impugnação do caráter último ou fundamental desta
120
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modalidade de pensamento. Vale lembrar que o que
Levinas almeja é inverter a origem da significação, e não
desconsiderar o conhecimento teórico.
A metafísica121 não consiste em repetir o gesto que
funda e interpreta o ente à luz do ser, mas sim numa
transcendência que permite ir além da diferença ontológica.
A metafísica é a modalidade que expressa a transcendência,
enquanto movimento para-o-Outro. Na medida em que seu
objeto é inabarcável, a metafísica não tem, por assim dizer,
um objeto no sentido corrente do termo. É por isso que ela
remete ao sujeito. A pretensão de Levinas é pensar a
proximidade ao Outro fora das categorias ontológicas. É
preciso insistir que ele não exclui tais categorias, pois
apenas coloca em questão seu estatuto de primazia. Tornase visível o esforço de Levinas para sublinhar o caráter
prioritário da relação com o Outro frente ao saber
correlativo ao ser. A recuperação do saber e do ser não é o
objetivo do itinerário intelectual de Levinas, já que para ele
esta sempre possui um caráter derivado.
As reflexões de Levinas, em Totalidade e Infinito, têm
um duplo direcionamento. Apontam, em primeiro lugar,
para o fato de que somos no mundo, e que não nos resta
outra possibilidade além desta. Mas também chamam a
atenção para o fato de que “a verdadeira vida está ausente”
do mundo onde estamos. Se por um lado, não há outro
caminho senão ser-no-mundo, por outro, não há sentido
ficar aí de onde a verdadeira vida está ausente. Mediante o
reconhecimento da fatalidade do mundo e do sem sentido
da vida no mundo, surge segundo nosso pensador a
metafísica como movimento para o exterior, como

Por metafísica, entende Levinas uma relação ao Outro que se
produz no decorrer da existência terrena sem culminar na totalidade
divina ou humana, e na qual os termos intervenientes se mantêm
separados, absolutos e transcendentes.
121
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direcionamento para outro lugar, para outro modo, para o
Outro.
A verdadeira vida está ausente. Mas nós estamos no
mundo. A metafísica surge e mantém-se neste álibi.
Está voltada para o ‘outro lado’, para o ‘doutro
modo’, para o ‘outro’. Sob a forma mais geral, que
revestiu na história do pensamento, ela aparece, de
fato, como um movimento que parte de um mundo
que nos é familiar - sejam quais forem as terras
ainda desconhecidas que o marginem ou que ele
esconda -, de uma ‘nossa casa’ que habitamos, para
um fora-de-si estrangeiro, para um além122.

O termo deste movimento é o Outro em um
sentido eminente. A condição de realização da metafísica é
entendida por Levinas como capacidade de transcendência,
como presença, no sujeito, de uma tendência para o
transcendente, ou seja, para-o-outro123. Levinas reconhece
no ser humano uma tendência para o transcendente, para o
além do seu registro egológico. E para explicitar esta
inclinação para o metafísico ele usa o conceito de Desejo.
O Desejo enquanto transcendência é a condição de
realização da metafísica.
A exterioridade absoluta do termo metafísica, a
irredutibilidade do movimento a um jogo interior, a
uma simples presença de si a si, é pretendida, se
não demonstrada, pela palavra transcendente. O
movimento metafísico é transcendente e a
transcendência, como desejo e inadequação, é
necessariamente uma trans-ascendência. A
transcendência pela qual o metafísico o designa tem
isto de notável: a distância que exprime –
diferentemente de toda a distância – entra na
122

TI, p. 21.
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Cf. Trascendencia y alteridad, p. 78.
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maneira de existir
do ser exterior. A sua
característica formal – ser outro – constitui o seu
conteúdo, de modo que o metafísico e o Outro não
se totalizam; o metafísico está absolutamente
separado124.

O transcender, enquanto movimento para a
exterioridade, surge com a presença do Outro. O Desejo,
enquanto movimento ascendente em direção ao Outro,
questiona a soberania do eu que sempre determina a partir
de si o sentido da ação humana. A transcendência se
exprime como relação ética livre de qualquer determinação
teórica ou prática. O Desejo, o movimento de
transcendência para-o-Outro, não possui um caráter
objetivante, racional, que se impõe como ética,
pressupondo a autonomia da vontade. A relação ao Outro,
viabilizada pelo Desejo, é uma relação metafísica que
comporta um excesso inadequado à intencionalidade. O
Desejo metafísico está direcionado para o absolutamente
outro, para o que transcende o sujeito.
O Desejo metafísico tende para uma coisa
inteiramente diversa, para o absolutamente outro. A
análise habitual do desejo não pode triunfar da sua
singular pretensão. Na base do desejo comumente
interpretado encontrar-se-ia a necessidade; o desejo
marcaria um ser indigente e incompleto ou decaído
da sua antiga grandeza. Coincidiria com a
consciência do que foi perdido e seria
essencialmente nostalgia e saudade. Mas desse
modo nem sequer suspeitaria o que é o
verdadeiramente outro125.

124
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1.3 - A desmedida do Desejo
O Desejo estabelece uma relação com o desejado,
mas a positividade de tal relação provém de um
afastamento, de uma separação radical, ou ainda de uma
impossibilidade de antecipar o fim e de representar a
origem. Em última instância, trata-se de um Desejo
desmedido. Desejar é sair de si, apostar no futuro, no
invisível, como expressão de algo que não está à mão. Este
afastamento não supõe ausência de relação, mas sim relação
com o que não está dado, ou seja, com aquilo de que não
pode haver idéia adequada.
A impossibilidade de abarcamento do Outro,
traduzida pelo Desejo metafísico, é o cerne da “metafísica”
levinasiana. É a partir do Desejo que Levinas põe em
questão a consciência intencional, como estrutura
prioritária na determinação do conhecimento e da ação
moral. Logo, para Levinas o Desejo possibilita o acesso à
verdadeira transcendência, conduzindo o eu para uma
relação totalmente diferente daquela que se nota na
experiência e na autonomia. A relação metafísica é um
movimento em direção ao transcendente, uma vez que
parte daquilo que é familiar para o desconhecido, para o
estrangeiro, para o Outro como absolutamente Outro, ou
seja, para a exterioridade inabarcável.
Por conseguinte, Levinas distingue duas tendências
presentes no homem (Desejo e necessidade): “O Desejo é
uma aspiração animada pelo Desejável; nasce a partir do
seu ’objeto’, é revelação. Em contrapartida, a necessidade é
um vazio da alma, parte do sujeito”126. Há uma diferença
entre a tendência que visa à satisfação (necessidade ou
fruição) e o Desejo que vai além das satisfações. É
mediante esta segunda tendência que se torna possível
entender que a metafísica é uma forma de transcendência.
126
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Mas tal distinção não é excludente, isto é, a ideia de Desejo
não desqualifica nem priva de sentido a fruição. Mais ainda,
a fruição, na medida em que determina as relações que se
estabelecem no seio do Mesmo, descreve o intervalo da
separação. A alteridade de Outrem se manifesta
precisamente na medida em que o Mesmo está constituído
como psiquismo em virtude da fruição. Nesse sentido, “o
Desejo metafísico só pode produzir-se num ser separado,
isto é, que frui, egoísta e satisfeito”127.
O sujeito cognoscente não é parte de um todo,
porque não é limítrofe de nada (...). A distância é
intransponível e, ao mesmo tempo, transposta. O
ser separado está satisfeito, é autônomo e, no
entanto, procura o outro numa procura que não é
espicaçada pela falta da necessidade, nem pela
recordação de um bem perdido128.

A partir da separação, a partir do seu mundo
familiar, a partir do seu em si, farto de sua vida, farto de um
sentido e de um significado, o Mesmo parte para fora de si,
para um além do mundo, para além da totalidade de
sentido e significado, para um além da ausência da
verdadeira vida: parte para o absolutamente Outro.
Para Levinas, o movimento de separação não se
encontra no mesmo plano que o movimento da
transcendência. Esta distinção de planos supõe certa
heteronomia no sujeito, pela qual se vê evocado outro
destino distinto da simples complacência em si. Esta
heteronomia, esta capacidade de viver para Outrem e de ser
a partir de Outrem, exterior a si, faz parte do próprio
homem. Numa palavra, é pelo Desejo que Levinas se refere
a esta heteronomia.
127
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Na separação – que se produz pelo psiquismo da
fruição, pelo egoísmo, pela felicidade, onde o Eu se
identifica – o Eu ignora Outrem. Mas o Desejo do
Outro, acima da felicidade, exige essa felicidade, a
autonomia do sensível no mundo, mesmo que tal
separação não se deduza nem analítica nem
dialeticamente do Outro. O eu dotado de vida
pessoal, o eu ateu cujo ateísmo não tem falha e não
se integra em nenhum destino, ultrapassa-se no
Desejo que lhe vem da presença do Outro. O
Desejo é desejo num ser já feliz: o desejo é a
infelicidade do feliz, uma necessidade luxuosa129.

O Desejo se apresenta como a tendência para o
absolutamente Outro. Nesta expressão, o advérbio
‘absolutamente’ não tem um caráter enfático, designando
apenas o fato de que a alteridade de Outrem não se
estabelece com relação ao eu, nem se compara com ele
dialeticamente, nem se deduz analiticamente dele.
O Outro, enquanto termo do movimento, é
alteridade irredutível. Ele jamais poderia ser totalmente
absorvido,
totalizado,
interiorizado,
assimilado,
representado pelo Mesmo. Em Levinas, Outrem é uma
exterioridade radical, ou ainda, é uma alteridade inabarcável
pelo eu. Na relação com Outrem, o Mesmo dirige-se para o
exterior motivado pelo Desejo metafísico. O Desejo
metafísico não é desejo que procura algo que lhe falta, não
é satisfação de uma necessidade. O que caracteriza o
Mesmo é justamente esta possibilidade de descobrir-se
farto da saciedade do mundo.
Desejo insaciável, não porque corresponde a uma
fome infinita, mas porque não é apelo de alimento.
Desejo que é insaciável, mas não pelo facto da
129
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nossa finitude (...). Desejo como erosão do
absoluto do ser por causa da presença do
Desejável, presença por isso mesmo revelada, que
escava o Desejo num ser que, na separação, se
sente como autônomo130.

O Mesmo, que entra em relação com o outro a
partir do Desejo metafísico, põe em jogo sua
autorreferência. Mas a pretensão de Levinas não é destruir
o Mesmo, mas sim potencializá-lo. Explodir a mesmidade
não é o mesmo que destruí-la. Trata-se de pensá-la como
ponto de partida, como porta de entrada, como acesso à
exterioridade, ou identidade concentrada que se depara
com o que está fora de si, com a excedência que escapa da
obra de identificação.
A relação entre o Mesmo e o Outro se estabelece
mediante a possibilidade de incluir a exterioridade na obra
de identificação, em razão de que a exterioridade ultrapassa
a identidade do Mesmo e de sua estrutura identificante.
Para Levinas, tal relação não é sinônimo de oposição nem
de negação. A relação estabelecida pelo Desejo metafísico
não é dialética, mas sim ética.
Desejo sem satisfação que, precisamente, entende o
afastamento, a alteridade e a exterioridade do
Outro. Para o Desejo, a alteridade, inadequada à
idéia, tem um sentido. É entendida como alteridade
de Outrem e como a do Altíssimo. A própria
dimensão de altura é aberta pelo Desejo
metafísico131.

A relação ao Outro, estabelecida pelo Desejo
metafísico, transborda a intencionalidade da consciência,
pois pelo Desejo o Outro foge da luz da consciência. É esta
130
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ausência de luz que impede a identificação. O Desejo
estabelece um tipo de experiência totalmente distinta da
objetivação ou tematização de um ente. O Desejo não
surge como uma consequência de uma iniciativa de um
sujeito, ele vem de Outrem enquanto exterioridade pura. O
Outro não é mais identificado com relação ao eu, mas
procede de um lugar desconhecido. Tudo porque, no
Desejo, o eu põe-se em movimento para-o-Outro,
comprometendo sua soberania e autonomia.
A relação ao Outro põe em questão o primado do
Mesmo, esvazia o eu de si, abrindo sempre novas
possibilidades de interlocução. Desejar é sair de si para
além do horizonte de compreensão, é resposta ao Outro
sem correlação. O Desejo permite uma relação não alérgica
com a alteridade:
A Obra pensada radicalmente é, com efeito, um
movimento do Mesmo em direção ao Outro, que
nunca volta ao Mesmo. Ao mito de Ulisses que
regressa a Ítaca, gostaríamos de opor a história de
Abraão que abandona para sempre a sua pátria por
uma terra ainda desconhecida132.

A relação metafísica, possibilitada pelo Desejo,
descreve-se como orientação reta, sem retorno. Essa
orientação sem retorno não sacia, pois não se trata de um
complemento, nem de uma fusão. Ao contrário, ela
desperta o Desejo que remete ao futuro. A metafísica como
transcendência só será possível fora de qualquer tipo de
satisfação de necessidades, dado que Desejar não é o
mesmo que se alimentar com pão ou contemplar uma
paisagem.
A necessidade, enquanto abertura sobre um mundo,
é sempre nostalgia de si, ou seja, “mal do retorno”. O
132
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mundo da necessidade elimina as diferenças entre o Mesmo
e Outro, já que trilha um caminho que conduz à totalidade.
No âmbito das necessidades, a socialidade torna-se
inviabilizada. O Desejo do absolutamente Outro não
provém de uma necessidade de encontrar a felicidade, pois
seu nome é justiça, é bondade. Trata-se de uma
intencionalidade que não privilegia a consciência enquanto
atividade constituinte. A intencionalidade teórica, que
Levinas coloca em questão, reside no ideal de satisfação,
preenchimento e repouso, ao passo que o Desejo de modo
algum tende ao regresso, ao complemento133.
2. O Desejo e conhecimento
Como pensar o Desejo em relação ao
conhecimento? Qual o papel que ele desempenha na
elaboração da teoria, uma vez que, para Levinas, ele
representa um abalo do caráter redutor da razão e da busca
da verdade por parte da filosofia?

Marcelo Pelizzoli afirma a este respeito que “se designarmos o
desejo como uma intencionalidade, esta não poderá se fazer senão
como intencionalidade invertida, do afetivo e receptivo; não a
afetividade de ‘amor’ na concepção erótica, fusional e desgastada do
termo; o ‘amor’ (apego) dos seres que devem se completar e igualar –
na satisfação de egoísmos e da ‘paixão’ – permanece egocentrado,
pervertendo o Desejo de Outrem e barrando o ultrapassamento ético.
O Desejo pode ser dito amor como ágape – para além da satisfação da
concupiscência e emoção, auto-afecção ou até narcisismo. Está na
maturidade do eu que serve outrem, tempo em que emerge a disposição
do eu de colocar o outro privilegiadamente em seu lugar, em seu
cuidado de si e no gozo solitário. Amor como generosidade,
responsabilidade, substituição e diacronia. É neste sentido que o Desejo
não é sinônimo de apego ou nostalgia eterno retorno na repleção de si,
‘mal’ imiscuído e confundindo ao ‘bem’; a transcendência não nega esta
ambigüidade, mas não deixa de buscar o acontecimento primacial que
dá sentido ao (inter)humano” (Entre o Mesmo e o Outro. Porto Alegre:
PUCRS, 2000, p. 263. Tese de doutorado).
133

Marcos Alexandre Alves

103

2.1. A atitude crítica do Desejo
Ao considerar o significado filosófico da teoria,
Levinas se pergunta pela essência do saber. Por que saber?
Para que saber? Teorizar, segundo nosso pensador, é
sempre suspensão do ato que o realiza, é distância em
relação a ele. A vida que se vive, na qual se age e de que se
goza, num determinado momento, não é apenas vida ou
ação, mas pensamento sobre a vida. Como se torna
possível tal transcendência, tal salto? Esta passagem da ação
à reflexão, do agir ao pensar, pressupõe uma atitude de
quem desconfia de si mesmo, de quem se coloca em
questão. Ou seja, o saber tem que ser crítico.
A famosa suspensão do ato, que tornaria a teoria
possível, deve-se a uma reserva da liberdade que
não se entrega aos seus impulsos, aos seus
movimentos repentistas e mantém as distâncias. A
teoria onde surge a verdade é a atitude de um ser
que desconfia de si próprio. O saber só se torna
saber de um facto se, ao mesmo tempo, for crítico,
se se puser em questão, se remontar além da sua
origem134.

A desconfiança de si, que está na base do salto que
se empreende do agir ao pensar, é o que irá decidir sobre
qual o sentido que toma a teoria. Esta desconfiança de si
pode se dar por dois motivos: por um lado, desconfiança a
respeito de seus atos como insuficientes, falhos (experiência
de fracasso). Neste modelo, a teoria surgirá como um
movimento em busca de estabilidade, de objetividade, de
certeza, de evidência e iluminação do ato, com o único e
exclusivo objetivo de autoafirmação. Trata-se, neste
itinerário, de um tipo de conhecimento que visa à
compreensão de si e do mundo. Tal itinerário é o mesmo
134
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que o da ontologia. Por outro lado, a desconfiança diz
respeito à imoralidade, à indignidade. A descoberta de tais
erros morais nos seus atos torna-se possível, a partir da
própria posição ou ato frente ao Outro. Trata-se, aqui, de
uma transcendência em busca de justificação, em busca de
certeza (justiça), visto que o objetivo supremo é moral.
Nesta estrutura de saber, o conhecimento visa à justificação
na relação ao Outro. Portanto, a teoria não pode separar-se
da ética.
Esta crítica de si pode compreender-se, quer como
uma descoberta da sua fraqueza, quer como uma
descoberta da sua indignidade: isto é, quer como
um conhecimento do fracasso, quer como uma
consciência da culpabilidade. No último caso,
justificar a liberdade não é demonstrá-la, mas tornála justa135.

Se o saber não é marcado por uma necessidade, por
uma nostalgia interior, por uma busca que tem o eu como
centro, como pensar o conhecimento e a verdade fora
dessa estrutura?
Este segundo tipo de desconfiança, que veria na
teoria uma busca de justificação (conhecimento metafísico),
exige o reconhecimento de uma alteridade, dado que todo
o seu percurso crítico procede da heteronomia, de um
questionamento vindo da presença do Outro136. O saber,
135
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entanto, a autonomia enquanto ignorância do Outro e alergia por
ele provocada, foi para nosso autor a tendência do pensamento
ocidental: redução do Outro ao Mesmo. Levinas não se cansa de
criticar, ao longo de sua obra, esta escolha por si mesmo em detrimento
do Outro (da moral), que fica relegado a uma estrutura filosófica que
tem o eu como centro de um movimento centrípeto. Assim, a teoria
pode seguir o caminho do egocentrismo, da autonomia e da liberdade.
Como afirma Levinas: “Pode distinguir-se no pensamento europeu o
predomínio de uma tradição que subordina a indignidade ao fracasso, a
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em Levinas, não remete a uma necessidade, não se declara
como vindo de uma carência, de uma nostalgia interior,
mas de uma nobreza, de uma nobre admiração. O
conhecimento e a verdade se dão na relação de
ensinamento e atenção, entre Mestre (Outro) e discípulo
(Mesmo). A razão e o pensamento começam com a
precedência do Outro, de tal modo que a liberdade é
justificada, sustentada e exaltada pelo Outro. Para Levinas,
a verdade do ser, do mundo e dos objetos é
incompreensível separada da relação entre pessoas.
A verdade supõe um ser autônomo na separação –
a procura de uma verdade é precisamente uma
relação que não assenta na privação da necessidade.
Procurar e conseguir a verdade é estar em relação,
não porque nos definamos por outra coisa
diferente de nós próprios, mas porque, num certo
sentido, não temos falta de nada. Mas a procura da
verdade é um acontecimento mais fundamental que
a teoria, embora a pesquisa teórica seja um modo
privilegiado da relação com a exterioridade, que se
chama verdade137.

A verdade intelectual acontece na relação entre os
homens, na qual o Outro é exterioridade absoluta, nudez
sem mediações. Deste modo, a relação entre o Mesmo e o
Outro é Desejo. Aqui, precisamente, não há mais sentido
em falar de idealismo nem de empirismo, pois a verdade é
antes de tudo, fidelidade, obediência, justiça. É importante
ressaltar que Levinas não separa da verdade intelectual a
verdade moral, e nem cria dois níveis de verdade. Mas,
como afirma Susin, a relação ao Outro enquanto Desejo “é
a condição de possibilidade da verdade intelectual, da
própria generosidade moral às necessidades do pensamento objetivo. A
espontaneidade da liberdade não se põe em questão” (TI, p. 70).
137
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verdade do mundo, da realidade ontológica e da
objetividade”138.
2.2 – Verdade e Desejo
Em que medida se pode pensar a verdade
intelectual como relação? E o que ela supõe? Na relação ao
Outro como Desejo, a verdade não provém da
intencionalidade, não provém de um pensamento teórico,
da reflexão e da contemplação. Não é imagem ou ideia de
algo. O propósito de Levinas é justamente retomar a
possibilidade esquecida no nascimento da teoria139. A teoria
pode nascer do “respeito metafísico”, em que a verdade e o
erro supõem a palavra do Outro, sua revelação e
expressão140.
A verdade intelectual, em Levinas, supõe uma
alteridade absoluta precedendo a ontologia, uma metafísica
que antes de ser dominada pela compreensão, comanda a
compreensão. A verdade provém da relação entre
absolutos, da transcendência que se revela sem a priori, sem
deduções e sem contextos. Enfim, a verdade mantém-se na
relação com a exterioridade, na revelação e no Desejo sem
absorção, isto é, que não cabe nas medidas da subjetividade
e, portanto, que não entra numa totalidade. O Outro, ao
permanecer além da verdade intelectual, mantém-se como
possibilidade da verdade e como novidade da verdade.
Nesse sentido, a verdade não repousa sobre o sujeito e suas
O Homem Messiânico: uma introdução ao pensamento de Emmanuel Levinas,
Porto Alegre, EST/VOZES, 1984, p. 277.
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A acusação de Levinas à filosofia ocidental parte da constatação de
que se preferiu a teoria e a verdade intelectual como reforço critico à
liberdade espontânea, ao poder e à soberania solitária.
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Aqui, podemos notar a distinção entre Desejo e necessidade: “o
Desejo é uma aspiração animada pelo Desejável; nasce a partir do seu
‘objeto’, é revelação. Em contrapartida, a necessidade é um vazio da
Alma, parte do Sujeito” (TI, p. 49).
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necessidades, nem pode ser preenchimento de um vazio,
dedução, nostalgia de algo perdido, nem tampouco retorno
a um contexto ontológico prévio.
A verdade procura-se no outro, mas através
daquele que não tem falta de nada. A distância é
intransponível e, ao mesmo tempo, transposta. O
ser separado está satisfeito, é autônomo e, no
entanto, procura o outro numa procura que não é
espicaçada pela falta da necessidade, nem pela
recordação de um bem perdido141.

Para Levinas, a verdade acontece na relação de
Mestre-discípulo. Não se pode apreender a verdade sem ser
discípulo de Outro, e o que me transforma em discípulo é o
Desejo, é o ensinamento. Verdade e ensinamento traduzem
a altura do Mestre (Outro), em razão de que a verdadeira
admiração do mundo me é ensinada, admiração que não
brota de mim mesmo, da necessidade e da técnica de
conhecimento e de posse, mas sim do Desejo. No Desejo,
acolhe-se o mundo dado por Outrem.
O que torna possível a verdade é justamente a
capacidade de sentir-se envergonhado de si próprio. A
consciência de minha imoralidade não é subordinada a um
fato, mas a Outrem. A verdade se fundamenta a partir da
relação, a Outrem que não é constituído, objetivado e nem
serve de obstáculo e de ameaça. Outrem é o desejado
trazido pela minha vergonha.
A liberdade que pode ter vergonha de si própria
fundamenta a verdade. Outrem não é inicialmente
feito, não é obstáculo, não ameaça de morte. É
desejado na minha vergonha. Para descobrir a
facticidade injustificada do poder e da liberdade, é
preciso não a considerar como objeto, nem
141
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considerar Outrem como objeto, é necessário
medir-se como infinito, isto é, desejá-lo142.

Em sentido levinasiano, o que significa pensar e
descrever a verdade enquanto Desejo? Significa que a
verdade não é adequação entre Desejo e Desejado, mas
relação que não redunda em qualquer tipo de
conceitualização ou totalização. Ou seja, implica uma
desigualdade entre o visado e o ato de visar. A verdade,
para Levinas, é acolhimento de Outrem (Desejado). O
Outro é o começo da consciência (moral), porquanto ele se
revela de tal modo que seu sentido não é obra de uma
consciência intencional. Deste modo, fica como que
invertida a proposição fenomenológica da intencionalidade,
segundo a qual todo desejo remete a um desejado. O que
Levinas descobre é um tipo de intencionalidade que
conduz, em primeira instância, a um desejável que apenas
desperta o Desejo. Nota-se, aqui, uma prioridade, uma
anterioridade do Desejável (Outro) em relação ao desejante.
A relação estabelecida entre Desejante e Desejado é
marcada por uma sinceridade inalienável, inviabilizando a
integração dos termos envolvidos.
Por conseguinte, a ética, em sentido levinasiano,
começa quando a liberdade, em vez de se justificar por si
própria, sente-se arbitrária e violenta (envergonhada de si
mesma). A consciência moral, o Desejo enquanto essência
critica do saber, tem sua condição de realização no
acolhimento de Outrem e não na possibilidade de ir para o
objeto, visando o repouso, a estabilidade, a satisfação.
A consciência moral acolhe outrem. É a revelação
de uma resistência aos meus poderes que, como
força maior, não os põe em xeque, mas que põe em
questão o direito singelo dos meus poderes, a
142
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minha gloriosa espontaneidade de ser vivo. A moral
começa quando a liberdade, em vez de se justificar
por si própria, se sente arbitrária e violenta143.

A importância do Desejo para a relação entre o
Mesmo e o Outro consiste, fundamentalmente, em que o
primeiro pode colocar-se em questão, pode penetrar aquém
da sua própria condição. O que significa pôr-se em
questão? E por que, para nosso autor, o saber, em sua
essência crítica não pode reduzir-se a um mero
conhecimento objetivo144? Outrem se apresenta numa
dimensão de altura. Seu privilégio e sua liberdade são uma
superioridade que vem de sua própria transcendência. Mas,
podemos nos perguntar: em que consiste a inversão
proposta pela crítica?
Em Levinas, a relação com Outrem não se
transforma a exemplo do conhecimento, em fruição, em
posse, em liberdade145, em razão de que Outrem carrega em
si uma exigência ética, mais original do que o poderio do
Mesmo, por isso a sua presença se impõe como exigência
que domina essa liberdade. “Outrem, cuja presença
excepcional se inscreve na impossibilidade ética em que
estou de o matar, indica o fim dos poderes. Se já não posso
143

TI, p. 71.

No conhecimento objetivo a liberdade só pode fundar-se sobre si
mesma, assim mantém-se ainda no percurso de representação e busca
de evidência, isto é, continuaria uma determinação do Outro ao
Mesmo.
144

Como vimos, na configuração tradicional, o sujeito é “para-si”, que
se representa e conhece-se enquanto existe. Nestes atos de conhecer-se
e representar-se, possui-se, domina-se, conseqüentemente este sujeito
centrado em si mesmo estende a sua identidade ao que vem rejeitar essa
identidade, Isto é, o Mesmo (idêntico) perante o Outro (diferente)
procura inflingir-lhe a marca da sua identidade, possuindo-o,
dominando-o. Numa palavra, “o imperialismo do Mesmo é toda a
essência da liberdade” (TI, p. 73).
145
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ter poder sobre ele é porque ele ultrapassa absolutamente
toda a idéia que dele posso ter”146.
Colocar o saber como salto em direção ao Outro,
fixar o saber ou a sua condição na relação com Outrem, é
separar-se de toda uma tradição que procurava seu
fundamento na estrutura ontológica da razão. Deste modo,
Levinas afirma, categoricamente, que: “a existência para si
não é o último sentido do saber, mas o pôr-se-em-questão
de si, em presença de Outrem”147.
O Desejo de Outrem é a vergonha do si mesmo.
Ela não nega o saber, pois o saber tem a sua condição de
realização no fato de pôr-se-em-questão diante da presença
de Outrem ou, mais precisamente, no Desejo, enquanto
relação respeitosa para com o Outro. Portanto, a essência
do saber e da razão não consiste em assegurar ao homem
fundamento e poder, mas colocá-lo em questão e convidálo à justiça148.
O objetivo de Levinas é mostrar que Outrem não é
aquele que se deve dominar, englobar, uma vez que é
independente de meus poderes, permanece outro apesar de
toda a relação que possamos manter com ele. A justiça
reside precisamente neste modo de acolher Outrem como
absolutamente irredutível. Mesmo partindo do saber como
tematização, identificação, adequação (ontologia), Levinas
intenta mostrar que a verdade, o saber remete em primeiro
lugar à relação com Outrem (justiça), isto é, ao Desejo. A
sua pretensão consiste em contestar a convicção da
filosofia ocidental, segundo a qual o conhecimento objetivo
é a última relação da transcendência. Afirma Levinas:
O sentido de todo o nosso propósito consiste em
afirmar não que outrem escapa para todo o sempre
146

TI, p. 74.

147

TI, p. 75.

148

Cf. TI, p. 75.

Marcos Alexandre Alves

111

ao saber, mas que não tem nenhum sentido falar
aqui de conhecimento ou de ignorância, porque a
justiça, a transcendência por excelência e condição
do saber não é de modo algum, como se
pretenderia, uma noese correlativa de um noema149.

3 . Desejo como móbil da atividade teórica
Em Levinas, o Desejo metafísico traduz um
movimento diametralmente oposto àquele realizado pela
ontologia150. A defesa desta tese parte da consideração de
que, na ética (metafísica), a teoria se refere a um tipo de
relação em que os termos se conhecem, se respeitam e
principalmente se mantêm na alteridade. Levinas sustenta
uma concepção original de teoria, entendida como relação
em que o ser que conhece se manifesta ao ser conhecido,
respeitando a alteridade deste último, não impondo a ele a
marca cognitiva da inteligibilidade como uma determinação
de seu ser151.
Como vimos, o alvo de Levinas, ou o ponto
culminante das suas criticas, é, sobretudo, a subjetividade
soberana e identificadora, que traz a marca do poder
149

TI, p. 76.

Levinas reconhece que, ontologicamente, a teoria significa logos do
ser, ou seja, diz respeito à inteligibilidade do ser conhecido, em que,
mediante o conceito neutro de ser, o outro vem representado,
domesticado e, conseqüentemente, abdicando de sua alteridade. Neste
modelo, a alteridade se esvai em identificação, restando apenas a
representação na qual o eu se apresenta como autônomo. Para nosso
filósofo, a teoria enquanto inteligência do ser foi o caminho seguido
pela filosofia Ocidental, dispensando a heteronomia enquanto respeito
pela alteridade, para priorizar a autonomia, a liberdade, a redução do
Outro ao Mesmo.
150

Para Levinas, “o saber ou a teoria significa, em primeiro lugar, uma
relação tal com o ser que o ser cognoscente deixa o ser conhecido
manifestar-se, respeitando a sua alteridade e sem o marcar, seja no que
for, pela relação de conhecimento” 9TI, p. 290.
151
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ontológico de apropriação, pelo qual o eu se preenche e se
cumula com suas descobertas, suas posses, seu poder e,
principalmente, com sua liberdade, realizando um percurso
de autoconstituição de significado e de sentido a partir de si
e para si152.
Notamos, em Levinas, um contra-ponto ao
enaltecimento do papel gnosiológico da intencionalidade
teórica, que apresenta e constitui uma subjetividade, mesmo
na relação ao Outro, por assimilação dos termos, que serão
hipotecados numa estrutura totalitária, isto é, que se
engendra e se reduz ao estatuto do Mesmo. A atitude
representacional, enquanto instância de presença e de
unidade, vem coroar e responder a uma forma de satisfação
das necessidades153.
3.1 - Desejo: critica e condição do saber
O que é que questiona o
espontaneidade das necessidades, na
sem negá-lo, mas situando-se como
teoria critico-ética? A despeito da
necessidades e da completude da
Desejo.
152

saber centrado na
busca de satisfação,
o próprio móbil da
espontaneidade das
identidade, surge o

Cf. Cap. II, sobretudo, o item 3.

Para Levinas, a ontologia, enquanto inteligência do ser, remete à
necessidade, que nasce de um eu, e tende sempre à satisfação de uma
defasagem interior. Esta defasagem renasce a cada satisfação,
ocasionando sempre novas faltas, e consequentemente, nova satisfação,
isto é nova tensão do si mesmo, revelando-se como o “mal do
retorno”, que busca sempre a complementação. “A necessidade abre-se
a um mundo que existe para mim – ela regressa a si. Mesmo sublime,
como necessidade da salvação, é ainda nostalgia, saudade. A
necessidade é o próprio regresso, a ansiedade do eu por si, forma
original da identificação a que chamamos egoísmo. Ela é assimilação do
mundo com vista á coincidência consigo mesmo ou felicidade”
(DEHH, p. 233).
153
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A um sujeito virado para si mesmo que, segundo a
fórmula estóica é caracterizado pela tendência de
persistir no seu ser (...), a um sujeito que se define
assim pela inquietação de si – e que cumpre na
felicidade o seu ‘para si mesmo’ – opomos o
Desejo do Outro que deriva de um ser já
preenchido e independente que não deseja para si.
Necessidade daquele que já não tem necessidades –
ele reconhece-se na necessidade de um Outro que
Outrem, que nem é meu inimigo, nem meu
complemento (...). O desejo de Outrem nasce num
ser a quem nada falta ou, mais exatamente, ele
nasce para além de tudo o que lhe pode faltar ou
satisfazê-lo. Esse Desejo de Outrem, que é a
própria sociabilidade, não é uma simples relação
com o ser em que, segundo as nossas fórmulas de
partida, o Outro se converte em Mesmo154.

A contrapartida deste modelo não original de saber
é o Desejo enquanto essência do saber. “O Desejo
Metafísico é a essência da teoria”155. Ele surge sempre em
uma interioridade já contente, feliz na satisfação de suas
necessidades. O Desejo não remete a uma saída que tende a
um retorno, mas a um transbordamento, a uma abertura, a
uma transcendência. Observa-se no conceito de Desejo
uma ruptura da imanência.
Levinas faz uma distinção entre o ser que conhece e
o Mesmo que intelige, do seguinte modo: o conhecimento
tem um caráter de relação, enquanto que a intelecção
configura-se como constituição. Ou seja, o ser que
conhece, diferentemente do eu que intelige, tem a
possibilidade de não determinar o ser conhecido, de
respeitar sua alteridade e de manifestar-se a ele. Mas o
Mesmo, que faz a intelecção, sujeita o ser conhecido,
154
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constituindo-o, espacializando-o e temporalizando-o como
objeto dominado e inteligido.
Teorizar os entes, na perspectiva levinasiana,
significa assumir uma atitude crítica em relação ao
reducionismo da ontologia. Significa também resgatar dos
entes o que não aparece como fenômeno à luz do ser,
restabelecendo a alteridade perdida, subsumida, reduzida
pela inteligibilidade livremente exercida pelo Mesmo.
A teoria, como respeito da exterioridade, desenha
uma outra estrutura essencial da metafísica. Tem a
preocupação de crítica na sua inteligência de ser –
ou ontologia. Descobre o dogmatismo e o
arbitrário ingênuo da sua espontaneidade e põe em
questão a liberdade do exercício ontológico156.

O saber desenvolvido a partir do Desejo, enquanto
respeito pela exterioridade, desenha a estrutura crítica da
teoria, frente ao dogmatismo arbitrário e ingênuo da
liberdade do exercício ontológico. Esta intenção crítica
situa-se para além da teoria enquanto inteligibilidade do ser
(ontologia). A crítica não reduz o Outro ao Mesmo, mas
questiona esta estrutura balizada na mesmidade. Este
questionamento não se dá na espontaneidade egoísta do
Mesmo, pois é algo que se faz pelo Outro.
De maneira que sua intenção crítica a leva para
além da teoria e da ontologia: a crítica não reduz o
Outro ao Mesmo como a ontologia, mas põe em
questão o exercício do Mesmo. Um pôr em
questão do Mesmo – que não pode fazer-se na
espontaneidade egoísta do Mesmo – é algo que se
faz pelo Outro. Chama-se ética a esta impugnação
da minha espontaneidade pela presença de Outrem.
A estranheza de Outrem – a sua irredutibilidade a
156
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Mim, aos meus pensamentos e às minhas posses –
realiza-se precisamente como um pôr em questão
da minha espontaneidade, como ética. A metafísica,
a transcendência, o acolhimento do Outro pelo
Mesmo, de outrem pelo Outro, isto é, como a ética
que cumpre a essência crítica do saber. E tal como
a crítica precede o dogmatismo, a metafísica
precede a ontologia157.

O Desejo metafísico, não se explica como diferença
ontológica, que coloca o ser acima do ente. Por isso, vai
além do círculo hermenêutico, que começa com o ser e
finaliza no ser, que parte da identidade e termina na
identidade, e que sai do Mesmo para voltar ao Mesmo. O
Desejo questiona a espontaneidade de um eu que se impõe
a partir da autorreferência a si próprio. Ele permite
contestar o ente humano constituído subjetivamente como
mônoda solipsista.
Diferentemente
deste
reducionismo,
desta
neutralização e desta assimilação em que o Mesmo possui o
poder e a liberdade de tudo medir por suas categorias,
inclusive a relação com o Outro homem, Levinas descreve
o encontro com Outrem a partir de uma perspectiva ética.
Este horizonte permite mostrar que a extensão do poder
do Mesmo já se define por uma limitação, uma
impossibilidade de reduzir totalmente o Outro. Na
perspectiva de Levinas o plenamente Outro não pode ser
atingido por uma intencionalidade teórica, pela fusão
mística e nem mesmo pelo assassinato.
Em Levinas, como descrevemos, o Desejo é o que
impulsiona o saber como crítica, é mobilizador da essência
crítica do saber. Assim, desperta uma outra modalidade do
humano (ética). Se no mundo das necessidades temos um
eu que goza e faz do saber um poder, com o Desejo temos
um psiquismo que não se contém, que sente seu egoísmo
157
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extrapolar-se, abala-se aqui a sua identidade e completude,
dado que agora está direcionado a alteridade. Vale dizer, o
Desejo é um choque, um traumatismo158, uma afecção no
mais profundo da subjetividade. É uma atração abismal que
puxa o eu para além do que o faz saber-se como eu, para
além de sua atividade de identificação. O Desejo abre um
mundo que se faz bondade, para além das lutas e posses
encarniçadas dos indivíduos. Trata-se de um acolhimento
de outrem, que se coloca acima do eu, que tem a primazia
em relação ele.
Esta afecção profunda chamada Desejo, este
sentimento primordial, não surge senão despertado pelo
Outro enquanto tal, completamente exterior, o qual quebra
a lógica do pensamento totalizante, anunciando uma
autêntica relação social. Com o Desejo entramos na esfera
do humano, para além do âmbito da mera instintualidade e
animalidade, isto é para além da satisfação, do
preenchimento, da completação do conhecimento e,
principalmente, da autonomia do eu perante o mundo.
Nesse sentido, é pelo Desejo que o eu se oferece, doando
seu mundo a outrem, viabilizando assim a concretização da
ética, enquanto relação respeitosa pela exterioridade de
Outrem.
O eu existe como separado pela fruição, isto é,
como feliz e pode sacrificar o seu ser puro e
simples à felicidade. Existe num sentido eminente,
existe acima do ser. Mas no Desejo, o ser do Eu
apresenta-se ainda mais alto, dado que pode
sacrificar a própria felicidade ao seu Desejo(...). Em
relação à noção clássica de substância, o desejo
marca como que uma inversão. Nele o ser torna-se
Levinas utiliza esta expressão “traumatismo”, para grifar que o
Desejo em sentido metafísico se apresenta como um modelo de
experiência irredutível à consciência intencional que tudo recupera e
constituí.
158
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bondade: no apogeu do seu ser, desabrochando em
felicidade, no egoísmo, pondo-se como ego, ei-lo
que bate o seu próprio máximo, preocupado com
um outro ser. Isso representa uma inversão
fundamental, não certamente de uma qualquer das
funções do ser, função desviada da sua finalidade,
mas uma inversão do seu próprio exercício de ser,
que suspende o seu movimento espontâneo de
existir e dá um outro sentido à sua inultrapassável
apologia159.

O Desejo não pode ser saciado, nem possui uma
resposta concreta, completa ou adequada, já que se situa
para além da intencionalidade meramente teórica e do
fenômeno visto e representado, ultrapassando toda
integração no sistema. Trata-se de uma situação ética pela
qual o eu se abre à transcendência, recebendo o Outro em
sua exterioridade original. Mas, digamo-lo uma vez mais,
esta abertura do Desejo pressupõe um ser totalmente
satisfeito e separado da totalidade, capaz de sacrificar seu
próprio egoísmo em beneficio de Outrem.
O mundo, posto a serviço do Mesmo, apresenta-se
destituído de efetiva transcendência, em razão de que está
direcionado apenas para a administração e satisfação das
necessidades que se vinculam ao sujeito necessitado. Nesta
condição prestativa do mundo, as alteridades são
engendradas e “consumíveis” pelo Mesmo. Pode-se dizer
que esta energia transmutada do Outro ao Mesmo, ou seja,
esta assimilação do mundo como objeto, transforma-se em
propulsão que constitui o Mesmo. A necessidade tende ao
mundo, mas a fruição se perfila no retorno constante a si.
Neste “em vista de si”, ou seja, neste “em prol de sua
solidificação” o eu necessitado age envolvido por egoísmo
e violência, desrespeitando a alteridade do Outro,
reduzindo-a ao meramente objetivável.
159
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É esta energia colhida de Outrem que serve de
motriz à consciência de si, à afirmação do eu. Porém, esta
consciência assimilativa pode correr o risco de permanecer
sempre enraizada na intencionalidade gozosa que se
estende em teoria, em transcendência na imanência,
equiparando o Desejo à necessidade. Diante da necessidade
enquanto constante retorno a si, em vista do
preenchimento, da satisfação, o Desejo instaura-se como
um evento no sujeito identificador, efetivando uma
inversão do connatus, isto é, do curso da necessidade e da
satisfação.

Considerações finais
Torna-se extremamente difícil tentar escrever uma
conclusão sobre o pensamento de Levinas, visto que parece
que o espírito de sua filosofia é uma reação a qualquer tipo
de conclusão, fechamento, no sentido de expressão final,
terminada. Sem qualquer pretensão de expressar de modo
definitivo seu pensamento, este trabalho, por ser
acadêmico, deve ser concluído. Ora, mais do que procurar
dar um fechamento, trata-se aqui de sintetizar o que foi
exposto até agora.
Observamos, na meditação levinasiana, todo um
rigor que requer preponderantemente, uma linguagem
fenomenológica. No entanto, uma grande distância se abre
entre discípulo e Mestre. A nosso ver, Levinas é
fenomenólogo, e como fenomenólogo possui certa
dependência em relação ao referencial “critico-descritivo”
do método e da forma de investigação fenomenológica.
Entretanto, no que tange ao aspecto de ultrapassamento
em relação a estes, nota-se um esforço, a partir da
fenomenologia, de se remontar à descrição do primado do
Outro em relação ao Mesmo. A relação ética torna o Outro
totalmente inadequado aos projetos do Eu.
O esforço de Levinas consiste na tentativa de
propor uma nova noção de subjetividade e sentido. Este
esforço ganha consistência a partir da colocação em
questão de certas estruturas vigentes na fenomenologia, tal
como a subjetividade transcendental, em que o sentido é
sempre o que é conferido pela atividade constituinte da
consciência. Destarte, a partir do Desejo metafísico
alcança-se uma autêntica transitividade no interior da
própria intencionalidade, que por sua vez questionará a
prioridade do eu teórico e ativo, o caráter absoluto da
consciência intencional, a reunião do sentido de todo o ser
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no presente da consciência e, principalmente, a alergia à
alteridade presente nesta cultura do Mesmo.
Outrossim, em Totalidade e Infinito notamos uma
brilhante descrição fenomenológica, sobretudo da sensação
como fruição, que é uma intencionalidade encarnada e
aberta ao mundo. Esta obra está bastante impregnada de
construções que utilizam e pressupõem o método
fenomenológico. Entretanto, ao nosso ver, a grande meta
deste livro é a busca de uma autêntica transcendência, de
uma exterioridade que vai além da imanência intencional. O
Desejo é sempre mais do que uma transcendência na
imanência. Ele é a ruptura da imanência. Para Levinas, o
Desejo questiona o eterno retorno do idêntico, a posse de
si mesmo. O Outro em sua inabarcabilidade, é o que se
apresenta absolutamente exterior ao eu.
A significação por si e em si da alteridade desperta e
expressa-se mediante o Desejo, instaurando um horizonte
intersubjetivo e discursivo. O Desejo causa uma
instabilidade desconcertante, dilacerando a ordem na qual o
eu se encontra. A desordem provocada pelo Desejo tem
implicações teóricas. A teoria concretiza-se desde uma
ressonância ética, trazida pela altura de Outrem. O
acolhimento de Outrem justifica a autenticidade da verdade
teórica. O encontro com Outrem, experiência por
excelência, traz a primeira significação e, mais ainda,
permite o surgimento do próprio racional. Portanto, para
Levinas é a partir da relação intersubjetiva que se
fundamenta a estrutura teórica.
Por conseguinte, Outrem questiona a minha
precedência, o meu poder, a minha liberdade e ensina de
sua altura. É por intermédio dele que surge a consciência
como vergonha de si, pondo em cheque o para-mim em
beneficio do para-o-Outro. O Outro, em sua desmedida,
desperta no eu o Desejo ético metafísico, a consciência
moral, provocando um dilaceramento na estrutura
intencional. Esta desordem é provocada pelo Desejo, que

Marcos Alexandre Alves

121

sustenta e permite o acolhimento ético de Outrem.
Mediante o Desejo, Outrem se apresenta como
inassimilável, porquanto sua expressão é uma situação
inapropriável. Outrem oferece uma resistência ética, que
rompe com todo o ideal possessivo, violento presente no
Mesmo.
Levinas recorre ao conceito de Desejo para pensar
esta resistência ética e descrever um tipo de relação entre o
Mesmo e o Outro, onde ambos se mantêm absolutos na
relação. Com essa noção de separação (diferença ética),
Levinas assegura a exterioridade dos termos intervenientes,
sem descambar em uma totalidade divina ou humana. O
que Levinas propõe é uma diferenciação entre ser e pensar,
pois para nosso autor, o eu contém mais do que seus
pensamentos, de tal modo que o ser pensante pode pensar
o Outro para além da ideia de alter ego. Pensar mais do que
se pode pensar ou pensar um conteúdo que excede o
pensamento, eis a característica fundamental do Desejo em
Levinas. O pensado permanece exterior ao pensamento,
não podendo ser absorvido, esgotado nem encapsulado
pelo ato de pensar. O conteúdo, além de ultrapassar a ideia
que o pensa, está distanciado de sua ideia, é exterior, isto é,
absolutamente Outro em relação à sua ideia.
O eu, enquanto pensante e desejante, se mantém
separado da alteridade, do pensado, do desejado. Com a
noção de Desejo, Levinas contrapõe-se a Husserl,
assumindo a relação ao Outro a partir da categoria de
exterioridade. Levinas lembra que, em Husserl, a
subjetividade não tem apoio fora de si, não vai além de si
mesma. Ou seja, em Husserl, o transcendente é constituído
na imanência da própria consciência. Diferentemente de
Husserl, Levinas toma a estrutura transcendente, a
alteridade, como algo que não é constituído pela atividade
intencional da consciência.
Consequentemente, é pelo Desejo, que Levinas
pensa a relação social, isto é, a relação com uma alteridade
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irredutível à interioridade. Levinas, ao colocar o Desejo
como condição para se descrever a relação com o Outro
inabarcável, descobre a possibilidade de pensar o que é
exterior, o que está fora do registro do Mesmo (alteridade),
sem cair nas malhas do circulo imanente da totalidade.
Em Levinas, o Desejo metafísico abre um tipo de
relação à alteridade, no qual a exterioridade de Outrem não
se esvai, permanecendo resguardada e preservada. A relação
Mesmo-Outro é pensada pela desmedida do Desejo, em
que o Outro não se integra à atividade identificadora do
Mesmo. A relação estabelecida pelo Desejo mantém os
seres independentes, apontando para certa precedência do
Outro em relação ao Mesmo.
A transcendência ética possibilitada pelo Desejo,
não é um modo de fusão mística ou religiosa com o Outro.
Levinas entende por transcendência um tipo de relação sem
correlação, isto é, totalmente anterior à intencionalidade
objetiva. Trata-se de uma relação com algo que não se pode
abarcar, dado que Outrem se apresenta como separado e
distinto. A relação ao transcendente não congrega o
Mesmo e o Outro em um todo. Antes disso, ela desfaz o
ideal totalitário da ontologia.
Para Levinas, a ideia que se pode ter do Outro
sempre pode transbordar seu próprio conteúdo. O Outro,
enquanto tal, é anterior à sua ideia, isto é, não é medido
pela sua ideia. Numa palavra, a inadequação de Outrem
consiste, fundamentalmente, na desproporção entre a ideia
e o ente ideado. A estrutura do saber se vê impotente e
inadequada para pensar a relação com a alteridade, com um
ente que ultrapassa a ideia que se tem dele. Portanto, o ente
humano está para além do que se sabe dele, e mais, pode-se
dizer que o que se sabe dele, pela ontologia, não é o mais
originário e nem o mais humano.
Em Levinas, é o Outro enquanto irredutível que
questiona o Mesmo, sua prioridade, seu egoísmo e o seu
para-si, despertando, neste eu pleno e satisfeito, o Desejo
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como investimento sem reservas no Outro. Nesse sentido,
para nosso autor, a alteridade, enquanto algo visado,
ultrapassa a ideia que a visa, implicando uma desigualdade
entre visado e o ato visar, entre desejado e desejante. Por
conseguinte, a ideia de Outrem não parte de mim, vem do
exterior. Deste modo, fica como que invertida a proposição
fenomenológica
de
que
todo
desejo
remete
necessariamente a um desejado. Aqui, precisamente,
Levinas procura descrever um tipo de intencionalidade que
conduz em primeira instância a um desejável, e este por sua
vez desperta o Desejo. Na perspectiva levinasiana, nota-se a
primazia e a anterioridade do Desejável em relação ao
Desejante, de tal modo que a relação estabelecida entre
Desejante e Desejado é marcada por uma sinceridade
inalienável.
O pensamento levinasiano se contrapõe à estrutura
filosófica vigente na tradição ocidental, que prioriza o
Mesmo em detrimento do Outro. Mas, ao inverter os
termos, Levinas pensa seguir uma tradição tão antiga
quanto a tradicional, qual seja, aquela que de modo algum
reduz o Outro ao Mesmo. A tentativa de pensar a primazia
do Outro sobre o Mesmo se apresenta como uma das
peças centrais do pensamento de Levinas. Tal primazia
implicará uma nova noção de sentido, entendida como
relação ética, surgida entre subjetividades separadas. Esta
sociabilidade ética será instigada pelo Desejo metafísico,
que rompe com o ideal de intencionalidade em busca de
preenchimento.
Para Levinas, a relação que se estabelece entre o eu
que conhece e o ser conhecido, que não redunda em
totalização, em desvanecimento do conhecido, se produz
como Desejo - mais no menos. Esta relação não é marcada
pelos traços do conhecimento inteligido e representado,
mas é contato que não desintegra o tocado. Trata-se, pois,
do Desejo enquanto inquietude por algo que escapa ao
olhar sinóptico da racionalidade teórica.
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Pensamos que as criticas de Levinas à
fenomenologia são marcadas por um desejo de superar e,
ao mesmo tempo, de conservar. O Desejo não será mais
determinado pelo eu, mas sim pelo Outro. O Desejo
corresponde ao acolhimento de Outrem enquanto tal. A
subjetividade não irá constituir o Outro percebido, nem
tampouco compreendê-lo, mas aquela que prioriza a
manifestação da alteridade sob a ação do Desejo.
Portanto, ao longo de suas analises em Totalidade e
Infinito, Levinas busca um significante que signifique por si
mesmo. Tal significante questiona o primado da
intencionalidade teórica, na qual o sentido do Outro é
conferido pelo Mesmo. O sentido de Outrem só poderá
produzir-se a partir de uma intencionalidade axiológica, isto
é, pelo Desejo ético-metafísico, mais profundo que a
consciência teórica e totalmente anterior a ela. A
significação axiológica, não teórica, irredutível ao
conhecimento, permite a Levinas descrever a verdadeira
transcendência, isto é, um transbordamento de si mesmo
diante do Outro. E é precisamente a este movimento que
ele chama Desejo.

Bibliografia
De Emmanuel Levinas:
Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl (1930).
Paris: J. Vrin, 1970.
De l’existence à l’existent (1947). Paris: J. Vrin, 1998.
Da existência ao existente (1947). Trad. Paul Albert Simon,
Ligia M. de Castro Simon. Campinas, SP: Papirus,
1998.
Le temps et l’autre (1948). Paris: PUF, 1985.
El tiempo y el outro. Trad. José Luis Pardo Torío. Barcelona:
Ediciones Piadós, 1993.
Em découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger (1949). Paris:
J. Vrin, 1988.
Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger (1949). Trad.
Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.
Difficile Liberte: essais sur le Judaisme (1963). Paris: Albin
Michel, 1976 (Biblio Essais).
Totalité et infini: Essais sur l’exteriorité (1961). La Haye:
Martinus Nijhoff, 1974.
Totalidade e infinito: Ensaio sobre a exterioridade (1961). Trad.
José Pinto Ribeiro. Lisboa: Ed. 70, 2000.
Humanisme de l’autre homme (1972). Montpellier: Fata
Morgana, 1972.

126

Desejo: sentido originário e consciência ética

Humanismo do outro homem (1972). Trad. Pergentino S.
Pivatto (coord.). Petrópolis: Vozes, 1993.
Autrement qu’etre ou au-delà de l’essence (1974). La Haye:
Martinus Nijhoff, 1974.
De otro modo que ser, o más allá de la esencia (1974). Trad.
Antonio Pintor-Ramos.
Salamanca: Ediciones
Sígueme, 1987.
De Dieu qui vient a l’idée (1982). Paris: J. Vrin, 1982.
Éthique et infini. Dialogues avec Philipe Nemo (1982). Paris:
Fayard, 1982.
Ética e infinito (1982). Trad. João Gama. Lisboa: Ed. 70,
1988.
Transcendance et inteligibilité. Suivi d’um entretien, Genebra:
Labor et Fides, 1984.
Transcendência e inteligibilidade (1984). Trad. José Freie Colaço.
Lisboa: Ed. 70, 1991.
Hors sujeit. Montpellier: Fata Morgana, 1987.
Entre nous: Essais sur le penser-à-l’Autre. Paris: Bernard
Grasset, 1991.
Entre Nós: Ensaio sobre a alteridade (1991). Trad. Pergentino
S. Pivatto (coord). Petrópolis: Vozes, 1997.
Dieu, la mort et le temps, Établissement du texte, notes et postface de
j. Rolland. Paris: Grasset, 1993.
Dios, la muerte y el tiempo (1993). Trad. Maria L. R. Tapia.
Madrid: Ediciones Cátedra, 1994.

Marcos Alexandre Alves

127

Outros autores:
CASALONE, Carlo. “Levinas: ética e filosofia no pensamento
pós-moderno”. In: Síntese Nova fase. Belo Horizonte:
V. 20, nº 62, p. 341-354, jul/set, 1993.
CINTRA, Benedito E. Leite. “Emmanuel Levinas. O prefácio
de ‘Totalité et Infini’”. In: Revista Brasileira de Filosofia.
São Paulo. Instituto Brasileiro de Filosofia. Vol.
XLIII/XLVII, Fac. 184/185, out. 1996, março de
1997.
COLETTE, Jacques. “Levinas et la phénoménologie husserlienne”.
In: Cahiers de la nuit surveillé, Lagrasse: Surveillé
Verdier, 1984.
COSTA, Márcio Luis. Levinas: uma introdução. Petrópolis:
Vozes, 2000.
DARTIGUES, André. O que é a Fenomenologia. Trad. Maria
José J. G. de Almeida. Rio de Janeiro: Eldorado,
1973.
DE GREEF, Jan. “Levinas et la Phénoménologie”. In: Revue de
Métaphysique et Morale. Paris, 1971.
DERRIDA, Jaques. L’ Escriture et la différence. Paris: Seuil,
1967.
DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Abril
Cultural (Coleção os Pensadores), 1998.
________ . Meditações metafísicas. São Paulo: Abril Cultural
(Coleção os Pensadores), 1998.

128

Desejo: sentido originário e consciência ética

FABRI, Marcelo. “A ética como dessacralização em Levinas”. In:
Veritas: Porto Alegre. V. 46, nº 2, p. 295-302, junho
de 2001.
________ . Desencantando a ontologia. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 1997.
________ . “Linguagem e Desmistificação em Levinas”. In:
Síntese, Belo Horizonte. V. 28, nº 91, 2001.
________. “Sentido ético e compreensão: em torno da questão
levinasiana ‘a ontologia é fundamental’?”. In: Cadernos da
subjetividade, São Paulo, 5 (1), dezembro de 1997.
FORTHOMME, Bernard. Une philosophie de la transcendence,
la méphysique d’Emmanuel Levinas. Paris: J. Vrin, 1979.
________. “Structure de la métaphysique levinassienne”. Revue
Philosophique de Louvain, nº 78, p. 385-399.
GUILLOT, Daniel E. Introdução à tradução espanhola de
Totalité et Infini. Salamanca: Sígueme, 1977.
HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Trad. Paulo
Meneses. Petrópolis: Vozes, 1993. 2v.
HEIDEGGER, Martin. Conferências e escritos. Trad. Ernildo
Stein. Coleção os Pensadores. São Paulo: Abril
Cultural, 1983.
________ . O conceito de Tempo. Trad. Marco Aurélio Werle
São Paulo: Cadernos de traduções departamento de
filosofia da USP, nº 2, 1997.
________ . Ser e Tempo. Trad. Márcia de Sá Cavalcante,
Petrópolis, Vozes, 1988. 2v.

Marcos Alexandre Alves

129

HUSSERL, Edmund. A crise da humanidade européia e a
filosofia. Trad. Urbano Zilles. Porto Alegre,
EDIPUCRS, 1996.
________ . A idéia da fenomenologia. Lisboa: Ed. 70, 1986.
________ . Fenomenologia de la conciencia Del tiempo imanente.
Buenos Aires: Ed. Nova, 1959.
________ . Meditaciones cartesianas. Trad. José Gaos y Miguel
García-Baró. México: Fundo de Cultura Econômica,
1986.
________ . Problemas fundamentales de la fenomenologia. Trad.
César Moreno y Javier San Martín. Madrid: Aliança
Editorial, 1994.
KANT, Immanuel. La metafísica de los costumbres. Trad. Adela
Cortina Orts y Jesús. Madrid: Editorial Tecnos, 1999.
KUIAVA, Evaldo Antônio. Da subjetividade transcendental à
transcendência ética. Porto Alegre: PUCRS, 1998 (Tese
Mestrado).
LARUELLE, F. As filosofias da diferença. Lisboa: Ed. Rés,
s/d.
LIBERTSON, J. “La séparation chez Levinas”. In: Revue de
Métaphysique et de Morale, nº4, 1981.
LÓPES, J. M. Aguilar. Trascendencia y Alteridad. Estudio sobre
E. Levinas. Pamplona: Ediciones Universidad de
Navarra, 1992.
LOURENÇO, João Macedo. “A intencionalidade na filosofia de
E. Levinas”. Revista Portuguesa de filosofia. Tomo
LIII – Fasc. I, p. 71-84, jun/mar. 1997.

130

Desejo: sentido originário e consciência ética

LYOTARD, Jean-François. A fenomenologia. São Paulo:
Difusão Européia do Livro, 1967.
MACDOWELL. J. A. A gênese da ontologia fundamental de
Martin Heidegger. São Paulo: Herder, 1970.
NOVAES, Adauto (Org.). O Desejo. São Paulo: Companhia
das Letras, 1990.
PELIZZOLI, Marcelo L. A relação ao outro em Husserl e
Levinas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1994.
________ . A emergência do paradigma ecológico. Petrópolis:
Vozes, 1999.
________ . “A intersubjetividade em Husserl e Levinas”. In:
Veritas, Porto Alegre: PUCRS, V. 37, nº147,
set/1992.
________ . Entre o Mesmo e o Outro. Porto Alegre: PUCRS,
2000 (Tese Doutorado em Filosofia).
________ . “Husserl, Heidegger e Levinas – da (im)possibilidade
da (inter)subjetividade”. In: Veritas, Porto Alegre:
PUCRS, V. 44, nº2, jun/1999.
PIVATTO, Pergentino S. “A Ética de Levinas e o Sentido
Humano: Crítica à Ética Ocidental e seus Pressupostos”. In:
Veritas. Posto Alegre, V. 37, nº147, set/1992.
________ . “A nova proposta ética de Emmanuel Levinas”. In:
Cadernos da FAFIMC. Viamão. V. Especial, nº 13,
1995, p. 47-62.
________ . “Ser moral ou não ser humano”. In: Veritas. Porto
Alegre, V. 44, nº2, junho de 1999.

Marcos Alexandre Alves

131

________ . “Responsabilidade e culpa em Levinas” In: Cadernos
da FAFIMC. Viamão. nº 19, janeiro/junho de 1998.
PLOURDE, Simonne. “Éthique et justice chez Emmanuel
Levinas”. Revista Reflexão: Campinas, nº 74, p. 46-54,
janeiro/abril 2000.
POIRIÉ, François. Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous? Lyon: La
Manufacture, 1987.
RICOUER, Paul. O Si-mesmo como um Outro. São Paulo:
Papirus, 1995.
_________ . Outramente: Leitura do livro Autrement
qu’être ou-delà de l’essence de E. Levinas. Trad.
Pergentino S. Pivatto. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
SOUZA, Ricardo Timm de. O tempo e a máquina do tempo.
Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.
_________ . Sentido e Alteridade: Dez ensaios sobre o
pensamento de E. Levinas. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2000.
_________ . Sujeito, ética e história. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 1999.
_________ . Totalidade e desagregação. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 1996.
STEIN, E. Introdução ao pensamento de Martin Heidegger. Porto
Alegre: Ithaca, 1966.
________ . Seis estudos sobre Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes,
1988.

132

Desejo: sentido originário e consciência ética

STEIN & DE BONI (Org.). Dialética e Liberdade. Porto
Alegre: Editora da Universidade – UFRGS/Vozes,
1993.
STRASSER, Stefan. “Antiphénoménologie et phenomenology dans
la philosophie d’ E. Levinas”. Revue Philosophique de
Louvain, nº 25, p. 101-124, 1977.
________ . “Le concept de ‘phénomène’ chez Levinas et son
importance pour la philosophie religieuse”. Revue
Philosophique de Louvain, nº 76, p. 328-341, 1978.
SUSIN, Luiz Carlos. O homem messiánico: Uma introdução ao
pensamento de E. Levinas. Porto Alegre: EST/
Vozes, 1984.
_________ . “Levinas e a reconstrução da subjetividade”. In:
Veritas. Porto Alegre. V. 37, nº 147, set/1992.
_________ . “Levinas: a ética é a ótica”. In: DE BONI, Luís
A; STEIN, Ernildo (Org.). Dialética e Liberdade. Porto
Alegre/Petrópolis: Editora da UFRGS/Vozes, 1993.
VASEY, Graig R. “Le Problème de l’intentionnalité dans la
philosophie de E. Levinas”. In: Revue de Métaphysique
et Morale. Paris, nº 85, p. 224-239, 1980.

