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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o pensamento do filósofo lituano, 

radicado na França, Emmanuel Levinas, sob a perspectiva de duas tradições distintas formando 

o pano de fundo de onde emergem conceitos importantes de sua filosofia. Por um lado, a 

tradição filosófica hegemônica, sobretudo, a vertente fenomenológica com a qual entrou em 

contato logo após seus primeiros anos de formação acadêmica em Strasbourg, na França. Por 

outro, a tradição judaica religiosa herdada do seio familiar bem como a filosofia desenvolvida 

entre os judeus, em especial, a renovação do pensamento judaico a partir Hermann Cohen 

seguido de Franz Rosenzweig. Cultivado em ambas as tradições, Emmanuel Levinas irá 

desenvolver um pensamento situado em suas fronteiras, preservando suas especificidades e as 

tensões inerentes ao encontro de duas visões de mundo díspares, abrindo por meio deste 

procedimento novas direções ao filosofar, impossíveis sem a permanente intriga entre Filosofia 

e Judaísmo. 
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ABSTRACT 

 

This academic work aims to present the lithuanian philosofers's thought, French-based, 

Emmanuel Levinas, under the perspective of two distinct traditions, forming the background 

from where important concepts from his philosophy emerges. On the one hand, the hegemonic 

philosophy tradition, mainly, the phenomenological strand with which got in touch soon after 

his early years of academic formation in Strasbourg, at France. On the other hand, the Jewish 

religious tradition inherited from his family as well as the philosophy developed among the 

Jews, especially, the renewal of Jewish thought from Hermann Cohen followed by Franz 

Rosenzweig. Grown in both traditions, Emmanuel Levinas will develop a thought situated on 

his borders, preserving his specifics and the inherent tensions to meet two distinct world vision, 

opening through this procedure new directions in philosophizing, impossible without the 

permanente intrigue between Philosophy and Judaism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O filósofo Emmanuel Levinas, nascido na Lituânia em janeiro de 1906 – dezembro de 

1905 segundo o calendário juliano vigente em sua terra natal – e falecido em Paris no ano de 

1995, viveu intensamente os principais acontecimentos ocorridos ao longo do século XX.  

Ainda criança experienciou os eventos da Revolução Russa. Quando adulto assistiu a 

ascensão de Hitler na Alemanha e a escalada do antissemitismo na Europa sentindo na própria 

carne as variadas atrocidades das quais os dominados pelo ódio são capazes, tendo sido 

prisioneiro nos campos nazistas na condição de judeu, embora, tenha sido também preso militar 

por servir ao exército francês como tradutor na Segunda Guerra. 

Na Lituânia, uma infância embalada pela presença viva do judaísmo deixa profundas 

marcas em seu espírito que o acompanham ao longo de toda sua existência. Na vida adulta, em 

Paris, o sentimento persistente de encontrar-se dividido entre o horror pressentido e jamais 

esquecido que foi a perseguição nacional-socialista aos judeus. Deste acontecimento ímpar, 

uma lição profundamente dolorosa: o esvaziamento ou o esquecimento da humanidade do 

homem capaz de produzir algo como Auschwitz no seio de uma Europa civilizada e orgulhosa 

de sua racionalidade. 

Da experiência da guerra e da provação maior pela qual passaram os judeus nas mãos 

de seus algozes nazistas nasce em seu espírito um compromisso do qual jamais se esquivará: 

restabelecer as bases de uma racionalidade novamente apta a integrar a humanidade do homem, 

criando uma atmosfera de paz genuína a fim de vedar qualquer fresta pela qual a desumanidade 

possa adentrar, crescer e se propagar. Por este compromisso se desenvolve a filosofia de 

Levinas. Uma filosofia que, neste trabalho ora introduzido, se procurou acompanhar, em suas 

linhas mestras, desde sua gênese até os seus desenvolvimentos mais maduros. 

Uma das características constitutivas da densidade do pensamento levinasiano que lhe 

confere, ao mesmo tempo, a envergadura própria de um grande pensador, é a polissemia de 

seus conceitos. À maneira dos pensadores de elevada estatura sua filosofia é construída 

mediante noções forjadas a partir das mais variadas influências advindas de âmbitos culturais 

diversos. E é precisamente essa capacidade de pensar não somente desde a tradição filosófica 

hegemônica – aquela de matriz grega e abundantemente desenvolvida entre os europeus – mas 

também de outras tradições e culturas quase sempre consideradas à margem do especificamente 

filosófico, é que faz dele um autor cativante. 

Dentre essas tradições e culturas alheias ao cânone filosófico existe uma que, sem 

dúvidas, ocupa um lugar de honra abrindo a Levinas uma nova orientação ao filosofar. Esta lhe 
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permite alçar o pensamento a dimensões impossíveis à tradição hegemônica permitindo-lhe, 

assim, descobrir um sentido para as relações humanas capaz de proporcionar uma resposta à 

altura dos tempos difíceis vivenciados nos anos imediatamente após a Segunda Guerra na 

condição de sobrevivente judeu. Certamente, estamos a falar aqui do judaísmo, sem o qual, em 

nosso entender, não se pode compreender sua filosofia em toda sua originalidade e em suas 

intuições fundamentais. 

A presença do judaísmo no pensamento levinasiano é facilmente percebida desde os 

primeiros contatos com seus textos. O próprio filósofo o diz em diversas ocasiões e é 

amplamente conhecida sua participação ativa no círculo de intelectuais judeus na França em 

meados do século XX, de onde saíram vários trabalhos voltados para o público especificamente 

judaico. No entanto, menos evidente é a natureza desta presença e o modo como ela deve ser 

interpretada no conjunto de seu pensamento. Além disso, ao abordar essa temática no interior 

do pensamento levinasiano o leitor ou pesquisador têm de se haver, necessariamente, com a 

questão controversa da possível “contaminação” de sua filosofia por elementos religiosos. 

A que, estritamente, nos referimos ao aludirmos ao judaísmo no pensamento de 

Levinas? Em que medida um pensamento que se alimenta de uma tradição não ocidental e pré-

filosófica pode ainda ser considerado filosofia? Há, de fato, uma separação radical entre seus 

trabalhos de filósofo e aqueles tidos como confessionais, isto é, que se dedicam a textos e 

temáticas expressamente relacionadas à tradição judaica? Essa separação é mesmo desejável 

quando se tem em mente as intuições e intenções mais profundas do autor? Questões como 

essas estarão no horizonte do presente trabalho às quais procuraremos oferecer ao menos um 

caminho possível de interpretação. 

Contudo, não pretendemos operar de maneira dicotômica ou colocar em disputa a 

herança judaica e as influências advindas da tradição filosófica hegemônica e da 

fenomenologia, especificamente. Um tal procedimento serviria apenas para disfarçar a 

complexidade e empobrecer essa filosofia na tentativa de nos situar em uma posição mais 

confortável enquanto leitores do autor, nos permitindo ignorar, ainda que metodologicamente, 

uma ou outra dessas vertentes. Geralmente, quando se adota este procedimento, o judaísmo é 

deixado de lado em favor da herança fenomenológica. 

Ao contrário, nosso objetivo é o de manter constantemente presente a dupla influência 

do autor, a fenomenológica e a judaica, procurando apontar os momentos em que a segunda é 

decisiva no processo de elaboração da filosofia levinasiana oferecendo à primeira algo que, em 

si, ela não contém. Trata-se, assim, em uma perspectiva mais geral e abrangente, de restituir o 
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lugar do judaísmo na filosofia de Levinas e demonstrar que as noções dele procedentes são tão 

filosoficamente atuantes quanto às da fenomenologia ou da tradição filosófica em geral. 

O nó onde aqui se tecem as reflexões acerca desta problemática reside no entendimento 

de que o pensamento levinasiano se constrói exatamente no ponto de encontro entre a tradição 

filosófica hegemônica e a tradição judaica. Entretanto, como haveremos de mostrar, não se trata 

apenas de uma aproximação buscando nelas elementos em comum. Levinas, nos parece, vai 

além. 

A crítica de Levinas à racionalidade ocidental não visa uma renúncia à guisa de um 

abandono puro e simples. Antes, se faz ao modo de uma abertura. Levinas se mantém 

particularmente atento a certas fissuras na tradição de pensamento ocidental através das quais 

esta tradição possa ser inundada por elementos estranhos, deixando-se guiar por caminhos 

insuspeitados, direções impossíveis a um pensamento que se move exclusivamente nas malhas 

das categorias tradicionais. Somente assim é possível ao pensamento pensar de outro modo. 

Partimos, portanto, da compreensão de que a filosofia de Levinas não pode ser 

plenamente entendida a não ser pela presença constante dessas duas instâncias heterogêneas de 

modo que abordá-la por um ou outro viés apenas, equivaleria a uma mutilação de seu 

pensamento. Em outras palavras, o sentido próprio de suas asserções e o alcance de sua intuição 

original podem ser inteiramente compreendidos somente quando se tem presente tanto a 

tradição filosófica quanto a tradição hebraica. Somente com a manutenção do interlocução entre 

estas duas cosmovisões distintas e, de certa forma, distantes, é possível adentrar ao núcleo de 

sua filosofia e experimentá-la em toda sua originalidade e radicalidade. 

Pretendemos, então, demonstrar que o judaísmo esteve presente na atividade intelectual 

do autor desde seus primeiros passos e que a meditação e apropriação desta tradição em âmbito 

filosófico o acompanhou ao longo dos anos elevando-se em grau de importância na medida em 

que seu pensamento avançava na direção do outro do Ser. Neste sentido, a obra de Levinas 

forjou-se na escuta atenta aos aportes oferecidos pela tradição judaica de modo a fazer desta 

uma das fontes indispensáveis à compreensão de sua filosofia. 

Estabelecido esse princípio norteador da pesquisa julgamos apropriado iniciar a 

primeira parte de nosso itinerário pela influência decisiva da fenomenologia de Husserl e de 

Heidegger sobre Levinas. Estes dois pensadores são fundamentais para a compreensão da 

filosofia levinasiana seja naquilo a que ele adere nessas filosofias ou naquilo que lhe serve de 

ponto de partida crítico para encontrar outro modo de pensar, muitas vezes descobrindo vias 

alternativas em fontes literárias descoladas da tradição hegemônica. Em resumo, o tratamento, 
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ainda que genérico, dos principais temas dos mestres da fenomenologia é deveras incontornável 

a todo aquele que se propõe a estudar Levinas. 

Iniciamos, então, por uma apresentação geral do pensamento de Husserl em suas teses 

fundamentais tentando evidenciar seus propósitos enquanto fundador da fenomenologia 

apontando alguns aspectos de seu pensamento que foram inovadores configurando aquilo que 

despertou em Levinas a sensação de estar diante de uma nova maneira de passar de uma ideia 

a outra. Nessa perspectiva, oferecemos um panorama geral das reflexões husserlianas 

enfatizando a noção de intencionalidade e de sensibilidade particularmente caras a Levinas. 

 Encerramos nossas análises a respeito de Husserl abordando a leitura feita por Levinas 

a partir de seus textos de comentador, sobretudo, aqueles publicados na recolha Descobrindo a 

existência com Husserl e Heidegger nos quais o filósofo franco-lituano elogia a Husserl por sua 

reabilitação da sensibilidade e extrai uma nova concepção de subjetividade baseada em análises 

bastante minuciosas da categoria husserliana de intencionalidade. 

No que se refere a Heidegger procedemos de maneira análoga. Oferecemos um 

panorama de seu pensamento em relação à questão do Ser e o papel do Dasein enquanto ente 

privilegiado que interroga pelo Ser. Procuramos mostrar de que modo a analítica do Dasein 

visava preparar uma consideração do Ser enquanto tal na abertura do campo propriamente 

ontológico.  

Nesse sentido, passamos por noções importantes como a distinção entre Ser e ente, o 

Dasein e a questão da temporalidade bem como sua relação com a temporialidade, isto é, 

abertura da dimensão temporal própria ao Ser enquanto tal. Em seguida passamos à 

consideração das implicações destas análises para o pensamento de Levinas. Novamente os 

textos que nos serviram de base, em grande medida, se encontram na obra Descobrindo a 

existência com Husserl e Heidegger.  

Procurando demonstrar de que maneira Levinas absorveu e interpretou a obra de 

Heidegger chamamos a atenção, primeiramente, para a preocupação levinasiana com o lugar 

do homem na conjuntura deste pensamento. Levinas parece perceber desde muito cedo que o 

homem só interessa à ontologia heideggeriana enquanto aquele que coloca a questão do sentido 

do Ser. O homem em função do Ser é uma marca do pensamento de Heidegger retida por 

Levinas mesmo quando isso não lhe representava ainda um problema. 

Na sequência apresentamos a discussão levinasiana da filosofia de Heidegger a partir 

da categoria de compreensão em estreita relação com a problemática do ser em geral, o ser 

distinto do ente. Vale salientar que tanto no que se refere a Husserl quanto a Heidegger 

procuramos focar nos elementos mais contundentes para o entendimento do pensamento 
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levinasiano, o verdadeiro foco desta pesquisa. Com isso pensamos justificar o tratamento algo 

panorâmico que realizamos destes autores. 

No segundo momento da pesquisa intentamos traçar um panorama da vertente judaica 

do pensamento de Levinas. Para que se compreenda adequadamente nosso empreendimento é 

preciso ter em mente o que neste trabalho designamos pelo termo genérico de “judaísmo”. Por 

certo, não nos referimos somente à religião judaica, embora, esta seja uma parte importante da 

herança levinasiana.  

Por este termo pretendemos indicar, em sentido lato, a produção intelectual judaica 

incluindo uma longa tradição filosófica desenvolvida por judeus em íntima conexão com as 

fontes religiosas, especialmente, a filosofia judaica contemporânea representada por Hermann 

Cohen e Franz Rosenzweig. Por esse motivo, nos referimos ao judaísmo em Levinas também 

como tradição judaica, tradição hebraica ou fontes hebraicas do pensamento, sem fazer uma 

distinção muito precisa destas nomenclaturas. 

Nesta perspectiva, principiamos por uma consideração do judaísmo lituano a partir das 

informações fornecidas pelo próprio Levinas. Na medida em que suas descrições acerca do 

judaísmo exigiam dispomo-nos a explicitar alguns elementos dentre eles a centralidade do 

Talmud e sua importância para o pensamento judaico bem como a relação entre Talmud e 

Filosofia.  

Reservamos um espaço para discutir a literatura talmúdica no século XVIII dando 

ênfase à figura de Gaon de Vilna, importante talmudista sempre reverenciado por Levinas e que 

exerceu forte influência no ritmo do judaísmo lituano sem deixar de mencionar, entretanto, seu 

discípulo e sucessor na condição de líder da comunidade judaica de sua época, Hayyim de 

Volozhin.  

É essencial ter em mente que, mesmo enquanto religião, o judaísmo é para Levinas fonte 

de pensamento e sinônimo de investigação intelectual. Reconhecendo-se como herdeiro do 

judaísmo rabínico, o filósofo franco-lituano entende a dedicação ao estudo e interpretação dos 

textos da tradição hebraica como modo privilegiado de professar e viver a fé não assumindo, 

portanto, a tradicional oposição entre fé e razão.  

Há certamente uma separação e uma especificidade que garante a heterogeneidade de 

ambas, mas não necessariamente oposição. Desse modo, a racionalidade religiosa, por assim 

dizer, não se confunde com a racionalidade filosófica enquanto a religião não é, de modo algum, 

completamente destituída de razão. 

Além disso, para nosso autor, o que no judaísmo pertence à tradição religiosa, histórica 

e cultural de determinado grupo, não o esgota. Há algo de universal, pertencente a toda 



18 

humanidade e que encontrou expressão particular no judaísmo e concerne à sua mensagem 

fundamental, a saber: a prioridade de outrem. Que todo sujeito se encontra, inevitavelmente, 

enredado em uma trama de relações para com as quais está imediatamente obrigado a responder, 

é o essencial do judaísmo que, em verdade, diz respeito à própria humanidade do homem. Do 

particularismo judaico transborda algo atinente a todo homem enquanto humano, 

filosoficamente desenvolvido por Levinas como o sentido ético norteador de todas as etapas da 

gestação de seu pensamento. 

No que tange à tradição filosófica judaica propriamente dita discorremos brevemente 

sobre um movimento que podemos chamar filosofia judaica contemporânea. Com as raízes 

remontando ao século XVIII o filosofar a partir do judaísmo buscando estabelecer sua 

identidade e suas contribuições ao pensamento ganha novo vigor no século XIX. Esse 

movimento de retorno a algo de essencial no judaísmo que pudesse oferecer caminhos de 

respostas a indagações filosóficas tem início com a obra tardia de Hermann Cohen e é 

prosseguida e aprofundada por Franz Rosenzweig. 

Desse modo, finalizamos a primeira parte da dissertação com uma apresentação do 

pensamento desses dois filósofos que de algum modo encontram-se como referência para o 

pensamento de Levinas. No caso de Hermann Cohen, uma influência não tão direta quanto a de 

Rosenzweig, no entanto, igualmente importante para compreender e situar Levinas enquanto 

uma espécie de herdeiro e continuador, ao seu modo, deste retorno às fontes judaicas do 

pensamento. 

Uma vez fixadas estas duas tradições pesando simultaneamente sobre Levinas 

desenvolvemos a segunda parte desta pesquisa objetivando trazer à luz sua tentativa de fazê-las 

se tocarem – sem, no entanto, privá-las de suas especificidades – conduzindo-as a enunciar 

aquilo que somente em sua junção pode ser enunciado, a saber, o sentido radical do humano. 

Buscaremos, nesse sentido, indicar alguns pontos do pensamento levinasiano que residem 

exatamente na tensão entre ambas. 

Seriam necessários tempo e fôlego muito maiores do que dispomos para um cotejamento 

minucioso e exaustivo acerca da trama entre filosofia e judaísmo na filosofia de Levinas. Assim 

sendo, optamos por indicá-las nas ocasiões que julgamos mais pertinentes, sempre que se nos 

insinuavam mais evidentes, isto é, quando as referências categoriais da tradição filosófica 

hegemônica se mostravam insuficientes para determinar o sentido pretendido por Levinas em 

suas formulações.  

Para este fim, além das já mencionadas referências da tradição judaica frequentemente 

indicadas pelo autor: o judaísmo lituano do Gaon de Vilna e Hayyïm de Volozhin, perpassamos 
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ainda pelos ensinamentos de Monsieur Chouchani e os igualmente mencionados Franz 

Rosenzweig e Hermann Cohen. Deste último, olhamos com especial atenção para sua obra 

tardia intitulada A Religião da Razão extraída das fontes do judaísmo. Em determinados 

momentos, ainda, fazemos referências pontuais ao filósofo medieval Maimônides e à Bíblia. 

O resultado da pesquisa não seria satisfatório se nos concentrássemos em procurar essa 

influência determinante em apenas uma ou outra obra do autor, tendo em vista que em todas as 

etapas de sua trajetória o judaísmo esteve presente e atuante. Assim sendo, a segunda parte 

deste trabalho procura analisar os principais textos de Levinas desde suas primeiras 

publicações, nos anos 1930 do século passado, até meados dos anos 1970, período no qual 

considera-se que sua filosofia tenha apresentado seus desdobramentos últimos. 

Reiteramos: é imprescindível não perder de vista o objetivo maior deste trabalho que 

consiste em reivindicar um lugar determinante para a tradição judaica na produção filosófica 

de Levinas. Se insistimos em frisar o caráter filosófico da utilização feita pelo autor das fontes 

hebraicas é para respeitar a separação por ele mesmo desejada entre os textos filosóficos e os 

textos “confessionais” que o levou, inclusive, a publicá-los por meio de editoras diferentes.  

Como se sabe, a produção intelectual de Levinas é marcada por três classes de textos, 

pelo menos: os declaradamente filosóficos dentre os quais estão Totalidade e Infinito (1961) e 

Outramente que ser ou além da essência (1974); e os “confessionais” entre os quais se 

distinguem aqueles que abordam temas variados mais diretamente relacionados à comunidade 

judaica e destinado ao público judeu – muitos dos quais aparecem em Difficile Liberté (1963) 

e em outros escritos de natureza semelhante – bem como as leituras talmúdicas, resultado de 

seus estudos com Chouchani e das conferências proferidas no Colóquio de Intelectuais Judeus 

na França dentre os quais encontram-se Quatro leituras talmúdicas, Do Sagrado ao Santo: 

cinco novas interpretações talmúdicas e Novas interpretações talmúdicas. 

Em nossa bibliografia, contudo, procuramos garantir a centralidade dos textos 

filosóficos e recorremos aos demais somente para extrair elementos que nos ajudassem a 

fundamentar um ou outro aspecto de nossas asserções. Assim, apresentamos em linhas gerais 

os principais trabalhos de Levinas no período que antecedeu à Segunda Guerra e que coincide 

com sua entrada na cena filosófica a partir do texto Algumas reflexões sobre a filosofia do 

hitlerismo (1934) seguido de Da evasão (1935/36), passando pelos textos do imediato pós-

guerra Da existência ao existente (1947) e O Tempo e o Outro (1948), adentrando as obras de 

maturidade Totalidade e Infinito e Outramente que Ser ou além da essência.  

Alguns textos deste período que orbitam aqueles destacados como sendo os principais, 

foram utilizados pontualmente no apoio à leitura por nós pretendida e são devidamente citadas 
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ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Recorremos, principalmente, a Entre nós: ensaios 

sobre a alteridade, Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger, De Deus que vem à 

ideia e à recolha publicada em língua espanhola denominada La huella del otro. 

De Husserl, utilizamos, em especial, algumas passagens de Ideias para uma 

fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica, Meditações Cartesianas e 

Conferências de Paris. De Heidegger utilizamos, sobretudo, a primeira parte de Ser e Tempo, 

algumas passagens de Os problemas fundamentais da fenomenologia, O que é Metafísica? e 

Introdução à Filosofia.  

Trata-se, então, de uma leitura em duas chaves, procurando manter em perspectiva as 

duas vertentes desse pensamento atuando permanentemente em conjunto. Por conseguinte, o 

judaísmo se impõe neste trabalho como sendo bem mais do que uma herança longínqua que, 

vez por outra, irrompe no espírito do autor de modo espontâneo e irregular. Ao contrário, assim 

como a presença de Husserl e Heidegger é sensível em praticamente tudo o que Levinas escreve 

– de tal maneira que o desconhecimento desses autores resultaria na incompreensão de sua 

própria filosofia – a suspensão, completa ou parcial, da tradição judaica conduz a resultado 

semelhante. 

Levinas faz uso explícito e regular das fontes hebraicas muito embora esse fator vá se 

aclarando e se sistematizando no decorrer de sua obra. Não que se descarte este movimento 

mais espontâneo como uma das modalidades da presença do judaísmo em sua filosofia, no 

entanto, isso não é suficiente para dar conta do problema que investigamos. A filosofia 

levinasiana é construída com diversos materiais e dentre eles está, indiscutivelmente, o 

judaísmo. Resta, pois, abalizar o estatuto desta presença e o modo como sua utilização pode ser 

considerada filosófica. 

A este respeito diversos estudiosos se interrogaram e se dispuseram a estabelecer uma 

delimitação. A despeito de não termos nos ocupado de travar uma discussão explícita sobre este 

aspecto no desenvolvimento do trabalho, estas contribuições formaram o pano de fundo com o 

qual operamos nossas análises. Assim, tentaremos resumir em poucas linhas as sugestões dos 

principais comentadores que se debruçaram sobre o tema. Antes, porém, veremos o que nos diz 

o próprio filósofo a este respeito. 

O filósofo franco-lituano é instado a comentar sobre este elemento insólito de sua 

filosofia nas diversas de suas entrevistas que temos à disposição. O autor rejeita de imediato as 

ideias de conciliação, compatibilização ou harmonização tal como o encontro entre a filosofia 

e textos tradicionalmente religiosos são pensados na senda daquilo que se costuma denominar 

diálogo entre fé e razão.  
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Como vimos, tanto a religião quanto a filosofia pertencem à razão, são portadoras de 

racionalidade própria e, por isso, não se faz necessário dispender qualquer esforço para tentar 

conciliá-las ou compatibilizá-las. Cada uma delas possui um sentido ou expressam, ao seu 

modo, o sentido na medida em que se referem ou apontam, essencialmente, ao humano1. 

Claro que em certos momentos as duas esferas parecem se harmonizar ou 

compatibilizar, entretanto, isso ocorre independentemente de uma intenção manifesta do autor. 

O mais acertado, defenderá Levinas, é que a conciliação aconteça simplesmente porque sua 

filosofia não renega as bases pré-filosóficas que a inspiram e, no seu caso, o judaísmo constitui 

uma dessas experiências. 

Ainda de outro modo, o judaísmo como base pré-filosófica ou, então, como fonte de 

pensamento não filosófica, oferece à filosofia possibilidades de sentido que, no entanto, 

precisam ser trabalhadas filosoficamente ou, de modo mais preciso, fenomenologicamente. Isso 

significa que, do ponto de vista filosófico, o judaísmo não é a fonte de uma verdade2 pré-

determinada e irrevogável à espera de um enunciado a partir de termos filosóficos tradicionais 

que mantenham com ela alguma similaridade. 

Ao contrário, seu conteúdo propriamente filosófico necessita de elaboração, de precisão 

conceitual, enfim, exige um esforço filosófico de lapidação. Em suma, o que se afigura para 

Levinas como filosoficamente relevante no judaísmo não é algo que ambos tenham em comum, 

mas um sentido não produzido pela filosofia e que, no entanto, pode ser pensado por ela, mesmo 

que para isso seja necessário um exercício de laboração de novos conteúdos para noções que, 

originalmente, tenham uma substância religiosa. 

Segundo Levinas, essas sugestões do judaísmo ao pensamento têm lugar em sua 

filosofia como ilustração a argumentos e análises desenvolvidos de maneira totalmente 

independente de seu conteúdo religioso. Sob esse prisma, os elementos da tradição judaica 

surgem de maneira simbólica trazendo uma imagem alegórica a raciocínios erigidos 

 

 

1 Conferir, especialmente, sua entrevista a Phillipe Nemo publicada sob o título Ética e Infinito. 
2 Uma ideia parecida com esta parece ser defendida por Alberto Sucasas Peon em sua tese de doutorado defendida 

em meados dos anos 1990. O autor considera o judaísmo como um conjunto de verdades permanentemente 

presentes, soando como um baixo contínuo por toda a obra filosófica de Levinas que se definiria pela busca 

incessante por encontrar uma expressão filosófica a tais verdades. Em nosso entender esse não é bem o caso por 

ser uma leitura rejeitada pelo próprio filósofo conforme se lê em sua entrevista a Poirié (2007, p. 105). 
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formalmente. De acordo com nosso autor, essa seria a maneira adequada de se compreender a 

presença de passagens bíblicas ou citações do Talmud em seus textos filosóficos3. 

Contudo, evocar o uso meramente ilustrativo é insuficiente, apesar de constituir uma 

das facetas do judaísmo na filosofia de Levinas. Com efeito, nas diversas passagens onde a 

influência judaica é sensível nem sempre a leitura que o considera uma forma de ornamento 

elucidativo permite apreender o seu real significado. Deve-se ponderar ainda que a tradição 

hebraica nem sempre aparece na forma de citações explícitas de versículos bíblicos ou 

comentários talmúdicos. Há momentos em que são mobilizados termos bastante específicos 

dessa tradição e outros tantos em que o filósofo se apropria de um certo sentido que ela suscita. 

Desse modo, a ideia de ilustração não é capaz de recobrir toda a extensão do judaísmo na 

filosofia levinasiana. 

Em outro sítio Levinas apresentará uma formulação para o problema a qual os 

estudiosos recorrem amiúde quase como a um mantra. Segundo o filósofo seu pensamento é 

atravessado pela preocupação de proferir em grego, princípios que a Grécia ignora. Princípios 

estes oriundos, obviamente, da tradição hebraica. Por conseguinte, a inserção de terminologias 

estranhas à filosofia, mas comuns ao domínio religioso judaico deveria, então, ser 

compreendida na perspectiva de uma tradução. Em De Deus que vem à ideia Levinas alude à 

sua preocupação onipresente de traduzir, em termos helênicos, o não-helenismo bíblico. 

A ideia de tradução, apesar de sedutora e respaldada pelo próprio autor, deve ser 

assumida com certa cautela. Essa concepção, esposada por muitos comentadores de Levinas, 

dentre eles, o britânico Simon Critchley, pode dar a falsa sensação de uma resolução simples 

ou mesmo óbvia do problema.  

Em primeiro lugar, pode-se entender por “tradução” uma tentativa de encontrar no 

acervo conceitual tradicional da filosofia noções equivalentes aos termos hebraicos em seu 

sentido religiosamente óbvio, o que nos reconduz, por outro viés, às ideias de conciliação ou 

compatibilização já referidas como inadequadas às intenções de Levinas. Quando este fala em 

língua grega ou helenismo se refere ao modo de pensar filosófico, sua rigorosidade em relação 

à fixação dos conceitos, o fato de ser um discurso universal, isto é, dirigido a todos e despido 

de particularismos religiosos ou culturais, enfim, essas e outras características definem a 

 

 

3 A este respeito recomendamos a leitura de sua entrevista a Salomon Malka publicada em Lire Levinas bem como 

a entrevista publicada sob o título El rostro y la primera violencia em La huella del otro. 
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linguagem filosófica ou grega mesmo quando não se utiliza propriamente um de seus conceitos 

ou mesmo quando não se respeita suas regras lógicas. 

Em segundo lugar, “tradução” pode sugerir certa fidelidade em relação ao conteúdo das 

noções tomadas de empréstimo da tradição hebraica e, novamente, Levinas não se interessa 

pelo sentido óbvio dos termos judaicos, mas dos direcionamentos inusitados que eles oferecem 

ao pensamento e que, no entanto, carecem de ser adequadamente explorados de maneira 

filosófica. Neste movimento algo de seu conteúdo original também se esvai para dar lugar ao 

alcance plenamente filosófico destas sugestões.  

Por isso, Silvana Rabbinovich4 diz que não se trata de tradução, propriamente, mas de 

uma perturbação do discurso grego mediante a irrupção de “barbarismos” oriundos da tradição 

hebraica. Ora, “tradução” pode também significar a introdução de uma novidade e a abertura 

de um espaço a novas perspectivas e, neste sentido, a ideia de tradução parece, então, não ser 

de todo inapropriada. 

A filósofa francesa e uma das mais consagradas intérpretes do autor, Catherine Chalier, 

sugere que se leia esta interlocução entre filosofia e judaísmo em Levinas no sentido de uma 

tensão5. Segundo a autora, a ideia de tensão é mais apropriada por indicar o esforço de abrir, na 

filosofia, uma via de acesso a um modo de pensar por ela ignorado durante muito tempo, mesmo 

que isso signifique subverter a racionalidade filosófica tradicional.  

De fato, o termo “tensão” nos parece bastante apropriado e fecundo por conservar a 

ideia de heterogeneidade de ambas as tradições e ajudar a manter afastada a tentação de se 

pensar em termos de harmonização ou acordo. De nossa parte, entendemos que Levinas esteja 

interessado no que uma modalidade de pensamento pode oferecer a outra sem que, 

necessariamente, as tensões existentes entre essas duas visões de mundo díspares precisem 

receber algum tipo de atenuação. Na verdade, são as tensões mesmas que garantem as novas 

possibilidades de sentido que lhe interessam. 

Reconhecer no pensamento levinasiano uma intriga entre filosofia e judaísmo é outro 

modo possível de colocar a questão. Esta leitura nos foi sugerida pelo Prof. Nilo Ribeiro Júnior 

que em seu livro6 sobre Levinas – o primeiro de uma trilogia que perpassa toda a obra do autor 

– defende a existência de uma intriga entre os textos filosóficos e confessionais. A expressão é 

 

 

4 Remetemos à sua apresentação da recolha La huella del otro. 
5 Recomendamos a leitura da introdução de seu livro Levinas: a utopia do humano. 
6 Nos referimos ao livro Sabedoria de Amar: a Ética no itinerário de Emmanuel Levinas. 
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utilizada pelo próprio Levinas, na última fase de seu pensamento, para descrever a relação entre 

o Mesmo e o Outro como uma irrupção do Outro no Mesmo sem que os termos da relação se 

diluam ou se confundam, evitando a destituição da singularidade que lhes concerne. Assim, 

filosofia e judaísmo entreteceriam uma intriga, uma trama na qual se tocam e se afastam 

continuamente jamais se permitindo absorver um pelo outro. 

Se nos é lícito sugerir um caminho de leitura para que seja somado às descritas até aqui, 

julgamos interessante recordar outra sugestão de Levinas que, ao se valer da noção cartesiana 

da Ideia de Infinito, afirma considerá-la em sua estrutura formal sem se comprometer com seu 

conteúdo. Nos parece apropriado pensar o uso filosófico que o autor faz do judaísmo da mesma 

maneira, isto é, retendo a estrutura formal de certas noções da tradição judaica conferindo-lhes 

um conteúdo propriamente filosófico. 

Vale ressaltar, ainda, que não julgamos necessário eleger uma destas chaves 

interpretativas como sendo a melhor ou a mais correta. Pelo contrário, consideramos a filosofia 

levinasiana suficientemente polissêmica para abrigar todas essas modalidades e mesmo outras 

para as quais, eventualmente, não nos atentamos. Levinas introduz o judaísmo em sua filosofia 

em diferentes momentos e de maneiras distintas de acordo com seus propósitos de modo que 

todos estes caminhos de leitura, em algum momento, assumem seu lugar. 

No que diz respeito às escolhas metodológicas destacamos os seguintes aspectos: Os 

termos “Mesmo” e “Outro” serão escritos com as letras iniciais maiúsculas sempre que se 

referirem ao par conceitual levinasiano utilizado para designar, formalmente, o movimento de 

totalização e aquilo que permanece resistente a este artifício ou que não é subsumido por este 

mesmo processo. Da mesma forma, os termos Totalidade, Infinito, Ideia de Infinito, Eu, Ser, 

Rosto seguirão a mesma regra no intuito de preservar a especificidade do significado atribuído 

pelo filósofo a tais noções.  

Assim, Totalidade se refere ao processo de redução ao Mesmo de tudo o que é Outro; 

Infinito diz respeito ao modo como a separação se produz na alteridade resistente à totalização, 

em termos formais, a maneira como o Outro, relutante à sua (des) integração na ordem do 

Mesmo, se afirma como alteridade irredutível; a Ideia de Infinito indica a relação entre o Mesmo 

e o Outro conservando a separação e a assimetria entre os polos; o termo Eu, por seu turno, 

indica o modo concreto em que a relação entre o Mesmo e o Outro se estabelece a partir da 

relação ética entre um sujeito, Eu, e o outro humano. 

Quando o termo Outro se referir à alteridade humana utilizaremos a expressão “outrem” 

em letra minúscula, pois a própria variação feita por Levinas entre as palavras francesas 

“l’autre” e “l’autrui” são suficientes para fixar o sentido característico pretendido pelo autor. 
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No entanto, o termo Rosto (visage) introduzido para enunciar a alteridade humana enquanto 

realidade que expressa e significa por si, dimensão de alteridade e dignidade do outro homem, 

escreveremos novamente com inicial maiúscula. 

O termo Ser, por sua vez, será registrado com inicial maiúscula sempre que aparecer 

relacionado às reflexões de Levinas sobre a diferença ontológica heideggeriana significando, 

então, o ser enquanto ser, em seu processo ou energia de ser, livre de todo ente. Esperamos que 

se entenda o conceito grafado dessa maneira como uma espécie de contração daquilo que o 

autor designa, em determinados momentos, como ser puro, ser em geral, ser em sentido verbal, 

há (il y a) e, mais tardiamente, evocando Spinoza, o conatus essendi do ser ou essência. 

Certamente, a metodologia acima descrita não se aplica aos casos de citações diretas. 

Sendo estas literais aparecerão conforme foram grafadas nas fontes originais aqui utilizadas. 

Essa observação vale também para a grafia do nome do autor. Optamos por escrever “Levinas” 

sem acento agudo na letra “e”, embora as traduções disponíveis, em geral, apresentem a grafia 

com o acento.  

Nossa escolha se deve, principalmente, a uma questão de preferência estética. Os textos 

do autor publicados em francês de que dispomos não trazem o acento, no entanto, isso não é 

uma regra, pois, em obras francesas sobre o autor, o nome aparece novamente acentuado. Não 

encontramos em nossa pesquisa nenhuma informação a respeito de qual seria a escrita exata, 

nos levando à conclusão de que as duas formas são aceitas como corretas. 
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Primeira Parte 

 

1 A vertente fenomenológica do pensamento de Levinas 

 

1.1 O encontro com os mestres da Fenomenologia 

 

Emmanuel Levinas, nascido em Kovno (Kaunas) na Lituânia em 1906, é conhecido por 

colocar no centro da reflexão filosófica a preocupação com o outro. Sua ambição filosófica era 

nada menos do que estabelecer um princípio irrevogável a partir do qual se pudessem construir 

interações sociais verdadeiramente humanas o que, em seu entender, só seria possível quando 

a alteridade fosse colocada em primeiro plano em toda e qualquer relação. Levinas percebe a 

urgência em se repensar a relação entre os homens de uma maneira radicalmente nova, relação 

essa em que o outro ser humano, concreto em sua singularidade, possa ser levado em 

consideração por si mesmo, em sua diferença, em uma palavra, em sua alteridade mesma. 

Contudo, Levinas não é um filósofo moral que se possa chamar de “legislador”, isto é, 

ele não se ocupa de oferecer um conjunto detalhado de regras para orientar as condutas em 

relação ao outro. Ele pode ser considerado, de acordo com a sugestão de Hilary Putnam, como 

um “perfeccionista moral”, em outras palavras, Levinas estaria mais próximo dos filósofos que 

acreditam na necessidade de encontrar “algo anterior aos princípios ou a uma constituição, sem 

a qual os melhores princípios e a melhor constituição seriam inúteis7” (PUTNAM, 2008, p. 36). 

E, para Levinas, esse “algo” de fundo a sustentar toda construção moral normativa é a primazia 

do outro em relação ao eu, essa é a base na qual deve se assentar todas as formas de 

sociabilidade. 

Para lograr êxito em seu objetivo parte do confronto com dois grandes pensadores de 

sua época, Husserl e Heidegger, mas também é influenciado por outros mestres como Bergson 

e Rosenzweig. Além da influência desses pensadores tem sempre em mente a tradição judaica 

(tanto religiosa quanto filosófica), seus ensinamentos, a memória viva das atrocidades 

 

 

7 No original: “[...] believe there is a need for something prior to principles or a constitution, without which the 

best principles and the best constitution would be worthless.” Putnam se apoia aqui no pensamento de Stanley 

Cavell que faz essa distinção entre filósofos morais legisladores e perfeccionistas. Segundo Cavell os chamados 

legisladores têm a preocupação de oferecer regras detalhadas tanto para a ação moral quanto políticas, quando da 

elaboração de um pensamento voltado para a filosofia política. Isso esclarece o uso do termo “constituição” na 

citação, embora nos interesse aqui reter sua conotação especificamente moral. 
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engendradas pelo regime nazista (sobretudo no que tange a comunidade judaica) e a urgente 

necessidade de sua superação. É nesse sentido que em seu itinerário distingue-se, de modo mais 

acentuado, uma dupla filiação.  

Intrínseco à trajetória intelectual de Levinas é o impacto incontornável que a 

fenomenologia de Husserl e a ontologia fundamental de Heidegger terão sobre todo o seu 

edifício filosófico. A respeito da descoberta de Husserl sabe-se, através de relatos deixados pelo 

próprio filósofo, que depois de concluída sua formação filosófica inicial em Strasbourg, na 

França, encontrava-se desalentado quanto ao futuro de seus estudos em filosofia.  

Desejava trabalhar com filosofia, mas não queria fazer disso uma atividade puramente 

pedagógica, ou ainda, simplesmente repetir ou ampliar a obra bergsoniana, apresentando 

variações daquilo que estudara em seus primeiros anos na universidade francesa. Encontrava-

se ansioso por uma novidade. (EI, 2009, p.198) Foi nesse momento que, “sem nenhuma decisão 

fixa quanto ao futuro” e olhando livremente ao seu redor, uma jovem colega chamada Gabrielle 

Pfeifer lhe recomendou a leitura desse difícil autor, segundo expressão do próprio Levinas, cuja 

obra ela mesma lia no Instituto de Filosofia de Strasbourg (POIRIÉ, 2007, p. 62). 

Introduzido na filosofia de Husserl, leu as Investigações Lógicas com muita atenção e 

dificuldade, sem nenhum guia, e pouco a pouco foi penetrando em seu espírito aquilo que ele 

chamou a “verdade essencial de Husserl” (EI, 2009, p.20). Eis a impressão que a obra de 

Husserl lhe causara: 

 

Eu logo li Les Recherches Logiques (As Investigações Lógicas) com muita atenção e 

tive a impressão de ter alcançado não uma construção especulativa inédita a mais, 

porém, novas possibilidades de pensar, uma nova possibilidade de passar de uma ideia 

à outra, ao lado da dedução, ao lado da indução e da dialética, a uma nova maneira de 

desenvolver os conceitos [...] (POIRIÉ, 2007, p. 62). 

 

De fato, não foi um ou outro tema da obra husserliana que despertou seu interesse, e sim 

certa maneira de pensar que se lhe apresentou como nova; diferente de tudo o que havia 

estudado. A fenomenologia ficou para Levinas como uma possibilidade nova de fazer filosofia, 

de articular ideias, de levar o pensamento aos horizontes concretos, esquecidos ou 

insuspeitados, através dos quais tudo o que é pensado adquire um sentido ou se mostra em sua 

verdade.  

 

 

8 LEVINAS, E. Éthique et Infini. 15ª ed. Paris: Fayard/France Culture, 2009. Doravante apenas “EI”. 
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Impulsionado por essa sensação de novidade o jovem Levinas viaja, em 1928, até a 

Alemanha para estudar com o mestre da fenomenologia. Lá se aprofunda nessa maneira nova 

de filosofar a ponto de afirmar ao final de sua vida: “Foi com Husserl que descobri o sentido 

concreto de se ‘trabalhar em filosofia’ sem encontrar-se preso em um sistema de dogmas, mas 

ao mesmo tempo, sem correr o risco de proceder por intuições caóticas. Impressão de abertura 

e de método9” (EI, 2009, p. 19). 

 

1.2 A fenomenologia como método e a abertura a uma nova concepção de subjetividade10 

 

Desde o início, Husserl irá ocupar-se de distinguir a orientação natural da orientação 

fenomenológica. Em resumo, a orientação natural é aquela que leva em consideração a relação 

da consciência com a efetividade espaço-temporal – o mundo – na qual os seres estão aí, à 

disposição. Essa orientação coloca o sujeito consciente de um lado e o mundo circundante, 

esfera da efetividade espaço-temporal, de outro, e seus objetos são aqueles referentes à 

materialidade efetiva no espaço e tempo do mundo circundante. A consciência, movendo-se em 

orientação natural, é consciente de si enquanto interioridade que tem um mundo exterior à sua 

disposição e precisa explicar as propriedades e relações ditas objetivas. É a orientação em que 

nos movemos na vida cotidiana e também na qual se move os diversos campos do saber 

científico11. 

 

Todas as chamadas ciências da natureza, tanto em sentido estrito, como as ciências 

da natureza material, quanto também em sentido mais amplo, como as ciências dos 

seres animais, com sua natureza psicofísica, portanto também a fisiologia, a 

psicologia, etc. são ciências do mundo, ou seja, ciência da orientação natural. Nestas 

se incluem também as ciências do espírito, a história, as ciências que estudam as 

civilizações, as disciplinas sociológicas de toda e qualquer espécie [...] (HUSSERL, 

2006, p. 34). 

 

 

 

9 No original: C’est avec Husserl que je découvrais le sens concret de la possibilité même de ‘travailler en 

philosophie’ sans se dogmes, mais en même temps sans se trouver d’emblée enfermé dans um système de dogmes, 

mais en même temps sans courir le risque de proceder par intuitions chaotiques. Impression à la fois d’ouverture 

er de méthode. 
10 Remetemos, a título de complemento, a nosso artigo A passividade da consciência em Levinas: explorando 

uma fenda aberta por Husserl publicado em PERI, Florianópolis/SC, V.12 n.02, 2020. p. 01-18. ISSN 2175-

1811 
11 Cf. HUSSERL, E. Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica. 3ª ed. Aparecida, 

SP: Ideias & Letras, 2006. Em especial: Primeira seção, Capítulo 1, §1 e §2; Segunda seção, Capítulo 1, §27, §28 

e §30. Doravante apenas “Ideias...” 
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Por outro lado, a orientação fenomenológica não se ocupa das coisas entendidas em sua 

efetividade espaço-temporal ou objetividade no sentido mais comum do termo, mas de 

fenômenos, isto é, dos diversos modos em que algo se manifesta, numa doação intuitivamente 

originária, a uma consciência. Nesse sentido, por fenômeno, o qual será foco de atenção da 

fenomenologia, não se indica um dado qualquer da efetividade espaço-temporal, mas antes uma 

essência que é dada subjetivamente a um eu. E o que irá compor o campo da investigação 

fenomenológica são os modos de doação dos fenômenos a uma consciência em correlação aos 

diferentes modos como essa consciência os apreende enquanto conteúdos vividos. 

 

Dirigido diretamente para o objeto, encontro-o como qualquer coisa que é 

experienciada ou visada com estas e aquelas determinações, encontro-o como 

qualquer coisa que, no juízo, é portador de predicados de valor. Olhando para o outro 

lado, encontro os modos cambiantes de consciência, o modo perceptivo, o modo 

recordativo, tudo aquilo que não é nem objeto nem determinação objetctual, mas antes 

modo subjetivo de doação, modo subjetivo de aparição, como as perspectivas ou a 

diferença entre vago e claro, entre atenção e desatenção etc. (HUSSERL, 2013, p. 12). 

 

Todavia, o campo da investigação fenomenológica não é dado de imediato. É preciso 

percorrer um caminho, preparar a trilha que abrirá o domínio de reflexão próprio da 

fenomenologia. É por isso que Husserl irá colocar fora de circuito ou ainda colocar entre 

parênteses todo e qualquer juízo sobre o mundo proveniente da orientação natural. Não se trata 

de negá-los ou desqualificá-los de alguma forma, mas de suspender tais juízos para assim então 

trilhar o caminho próprio da orientação fenomenológica. Isso exigirá aquilo que Husserl 

chamou de εποχη12 fenomenológica. Com esse termo Husserl põe de lado, numa espécie de 

stand by, todo e qualquer saber a respeito da efetividade espaço-temporal não se valendo de 

nenhuma tese científica disponível acerca do mundo e das experiências que um sujeito faz desse 

mundo da orientação natural. 

 

Tiro, pois, de circuito todas as ciências que se referem a esse mundo natural [...] eu 

não faço absolutamente uso algum de suas validades. Não me aproprio de uma única 

proposição qualquer delas, mesmo que de inteira evidência, nenhuma é aceita por 

mim, nenhuma me fornece um alicerce – enquanto, note-se bem, for entendida tal 

como nessas ciências, como uma verdade sobre realidades deste mundo (HUSSERL, 

2006, p. 81). 

 

 

 

12 Termo convencionalmente traduzido como “epoché” que indica justamente a suspensão de juízos colocando-

os entre parênteses ou tirando-os fora de circuito. 
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O conhecimento natural proveniente da orientação igualmente natural se efetua num 

horizonte espaço-temporal ao qual se dá, comumente, a designação de mundo. Tudo o que é, 

por orientação natural, considerado verdadeiro, efetivo, real o é por encontrar-se no mundo 

disposto num espaço e num tempo determinados. (HUSSERL, 2006, p. 33) Tem-se então a 

consciência de um mundo no qual as coisas corpóreas, animais, humanos e, mesmo o eu, 

enquanto homem singular, movendo-se em orientação natural, encontram-se aí, à disposição. 

(HUSSERL, 2006, p.73) 

Nessa orientação o acesso ao mundo ocorre por meio da experiência vivenciada através 

da percepção sensível que fornece “a intuição doadora na primeira esfera natural de 

conhecimento e de todas as suas ciências” se apresentando como a “experiência originariamente 

doadora” (HUSSERL, 2006, p. 33). Mesmo não entrando objetivamente no campo perceptivo 

do sujeito, os diversos seres permanecem efetivamente passíveis da experiência perceptiva, e 

desse modo, à disposição do sujeito ainda que este não esteja voltado conscientemente para eles 

(HUSSERL, 2006, p. 73). 

As ciências que desenvolvem o conhecimento acerca da efetividade espaço-temporal 

são chamadas por Husserl de ciências de fato em oposição às ciências eidéticas ou ciências que 

se ocupam de essências. Ciências de fato precisamente porque os atos cognitivos operados por 

elas lidam com o real individualmente considerado enquanto espaço-temporalmente existente, 

“como algo que está neste momento do tempo, tem esta sua duração e um conteúdo de realidade 

[...] põem-no, por outro lado, como algo que está neste lugar, com esta forma física [...]” 

(HUSSERL, 2006, p. 34). 

Não obstante, o fato, esta realidade individualizada e situada no espaço e no tempo, é 

contingente e tem a contingência por essência. Em outras palavras, por essência o dado concreto 

individual localizado num lugar do espaço e num momento do tempo determinados, poderia, 

por sua própria contingência, encontrar-se localizado em qualquer outro lugar do espaço e/ou 

do tempo.  

Visto por esse ângulo a facticidade de um determinado elemento contingente é 

correlativa de uma necessidade, paradoxalmente, a necessidade de ser contingente. Mais do que 

uma necessidade pura e simplesmente destinada a uma ordenação dos fatos espaço-temporais, 

é uma necessidade pertencente à essência da contingência e, portanto, uma necessidade eidética 

atrelada, por sua vez, a uma generalidade eidética, ou seja, à essência de uma necessidade ou 

de uma contingência em geral.  
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Se dissemos que “por sua essência própria” todo o fato poderia ser diferente, com isso 

já exprimíamos que faz parte do sentido de todo contingente ter justamente uma 

essência e, por conseguinte, um eidos a ser apreendido em sua pureza, e ele se 

encontra sob verdades de essência de diferentes níveis de generalidade (HUSSERL, 

2006, p. 35). 

 

Todo objeto individual no mundo comporta, por sua especificidade mesma, um conjunto 

de predicados que lhe devem ser atribuídos, essencialmente, tornando-o partícipe de uma 

generalidade, uma essência geral. Assim, um determinado som ouvido por um indivíduo numa 

experiência acústica específica pertence, por suas propriedades, ao reino do “som em geral”. E 

o mesmo se dá com todas as realidades postas individualmente em efetividade espaço-temporal.  

Com efeito, os fatos que se doam no horizonte mundano são inseparáveis das essências 

ou regiões de essências pelas quais aparecem e se colocam à disposição de uma consciência. 

Toda essência dada numa vivência de um objeto individual qualquer é passível de ser alçada ao 

nível de uma ideia, ou seja, uma “intuição empírica ou individual pode ser convertida em visão 

de essência (ideação)”, fazendo do intuído uma essência pura ou eidos (HUSSERL, 2006, p. 

35). Dessa maneira a “essência (eidos) é uma nova espécie de objeto. Assim como o que é dado 

na intuição individual ou empírica é um objeto individual, assim também o que é dado na 

intuição de essência é uma essência pura.” (HUSSERL, 2006, p. 36). 

A interessante novidade de Husserl está justamente em não tomar a essência por um ato 

de abstração resultante de um processo intelectivo de um sujeito cognoscente. Ao situar a 

possibilidade de se aceder ao ideal no modo de aparição de um objeto no horizonte perceptivo, 

Husserl oferece uma nova maneira de passar do fato à essência. A partir de agora o objeto 

manifesta-se já inserido numa região de essência que é intuído pela consciência no instante 

mesmo da percepção sensível e que pode, então, ser isolado revelando o campo próprio das 

investigações fenomenológicas. 

Entretanto, o domínio fenomenológico não está, ainda, plenamente conquistado. É 

preciso realizar, como já se advertiu, a epoché colocando fora de circuito todos os juízos 

provenientes da orientação natural e isto inclui tanto a experiência sensível em sentido habitual 

quanto às ciências voltadas ao conhecimento do mundo no sentido da efetividade espaço-

temporal. Husserl a desenvolve com base nas meditações de Descartes, atendo-se mais ao 

espírito do que à letra cartesiana, potencializando seu alcance. 

 

Pretendemos, agora, fazer em conjunto este caminho, pretendemos meditar 

cartesianamente, enquanto filósofos que começam radicalmente, naturalmente numa 

permanente reformulação crítica das antigas meditações cartesianas. O que era nelas 

esboço embrionário deve ser levado a um livre desenvolvimento (HUSSERL, 2013, 

p. 3). 
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Husserl inicia suas reflexões assumindo, à guisa de protótipo, o que ele denominou 

“ensaio de dúvida universal” empreendido por Descartes, admitindo-o como expediente 

metódico. Husserl adota-o como uma simulação levada a termo quando nos permitimos 

livremente duvidar “de tudo e de cada coisa, por mais firmemente convictos e até por mais 

seguros que estejamos dela em evidência adequada” (HUSSERL, 2006, p. 79). 

O resultado final dessa postura perante a realidade, concebida em orientação natural – 

cujo processo não nos é necessário aqui detalhar – é a abolição de tudo o que, por essa 

orientação, nos é dado com certo grau de clareza e distinção acerca do mundo. No entanto, é 

imperioso termos sempre em mente que a intenção de Husserl ao valer-se da dúvida universal, 

é algo distinta da intenção de Descartes. 

Descartes pretendia duvidar da existência do mundo enquanto fato objetivamente 

existente por meio da crítica à experiência sensível, malgrado ele ser constantemente 

experienciado, numa tentativa de radicalização da leitura dos céticos. Não é esta, em absoluto, 

a posição husserliana. O que interessa em verdade a Husserl é a ideia de que a evidência da 

experiência do mundo necessita de uma fundamentação radical, de uma crítica de sua validade, 

que essa experiência não pode mais ser para a consciência, uma obviedade. (HUSSERL, 2013, 

p. 4-5) 

 

Se assim procedo, como é de minha plena liberdade, então não nego este “mundo”, 

como se eu fosse sofista, não duvido de sua existência, como se fosse cético, mas 

efetuo a εποχη “fenomenológica”, que me impede totalmente de fazer qualquer juízo 

sobre existência espaço-temporal (HUSSERL, 2006, p.81). 

 

Há, portanto, uma radicalidade na apropriação que Husserl faz do método de dúvida 

universal cartesiano, pois não se trata para ele de opor à tese ser do mundo a antítese do seu 

não-ser, movimento predominante em Descartes. O tirar fora de circuito ou o colocar entre 

parênteses é, nesse caso, mais abrangente uma vez que, por um lado, coloca em suspenso a 

convicção ingênua referente à existência do mundo juntamente com as ciências que a pressupõe 

e, por outro lado, não se contenta em aderir à sua antítese recaindo na exclusão de seu ser, visão 

também ancorada, de certo modo, na orientação natural. De maneira que “a epoché a respeito 

do mundano nada altera nele, que a experiência é experiência dele, e que, assim, a consciência 

respectiva é consciência dele” (HUSSERL, 2013, p. 11). 

Consequentemente, não se trata, para a fenomenologia, de fornecer verdades quaisquer 

sobre o mundo, considerado em efetividade espaço-temporal – o mundo concreto como se 
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convencionou dizer – trazendo à luz aquilo que o saber científico não foi capaz de fazê-lo. Isso 

seria colocar a fenomenologia como um método concorrente com os métodos científicos em 

geral. Ele não pretende substituir a orientação natural pela orientação fenomenológica em 

sentido estrito, não quer ele concorrer com as ciências por uma verdade mais fundamental sobre 

o mundo natural. Todo o saber por elas desenvolvido resta válido enquanto saber proveniente 

da orientação natural, voltado ao mundo em orientação natural. As duas orientações 

permanecem paralelas, não se excluem, em outras palavras, a orientação fenomenológica não 

se configura uma negação da orientação natural, mas outro caminho de fato, um olhar em outra 

direção. 

Também não se trata, em contrapartida, de um abandono do mundo, um colocar-se fora 

dele. Pretende-se colocar entre parênteses o mundo como fato, mas não como eidos. A meta a 

ser alcançada é a conquista de uma nova região do ser que precisa ainda ser delimitada, 

investigada e explicitada. Nova região do ser que necessita de uma nova orientação 

investigativa, a orientação fenomenológica, a revelar, ao fim e ao cabo, o eu puro e partir dele, 

os vividos puros, a consciência pura e, todavia, a nova orientação se valerá do eu, dos vividos 

e da consciência dados na orientação natural como ponto de partida (HUSSERL, 2006, p.83). 

Doravante, Husserl prepara o caminho da redução fenomenológica que o permitirá 

encontrar a consciência pura ou transcendental como resíduo fenomenológico. A partir dos 

vividos dados à consciência na orientação natural a fenomenologia então se voltará para a 

própria consciência tentando encontrar nela o que há de modo imanente destacando “a 

evidência de que a consciência em si mesma possui um ser próprio” e para a qual a εποχη se 

mostra “a operação necessária que nos franqueia o acesso à consciência pura e, 

consequentemente, a toda a região da fenomenologia” (HUSSERL, 2006, p. 84). 

Deveremos nos deter nesse esboço geral da mudança de perspectiva provocada pela 

fenomenologia em relação à orientação natural, e nos abster de acompanhar Husserl em cada 

uma das etapas do desenvolvimento de sua fenomenologia transcendental, descobrindo a 

consciência pura como consciência transcendental alcançada por meio da εποχη transcendental. 

Processo metodológico realizado por sucessivas e progressivas “parentizações” ou exclusões 

de circuito, aprofundando os vários níveis da consciência até o seu fundamento último 

(HUSSERL, 2006, p. 85). 

Privilegiamos em nossa análise essa nova maneira de filosofar de modo a proporcionar 

uma ideia, ainda que bastante geral, do seu potencial metodológico que parece ter 

impressionado Levinas e que lhe acompanhou durante toda a sua trajetória intelectual. Como 

dissemos, para o filósofo lituano, a fenomenologia é, acima de qualquer coisa, um método. Isso 
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significa que aquilo que nela desperta seu interesse – e que o levou até a Alemanha para estudar 

com Husserl – foi a maneira de colocar e resolver problemas filosóficos que se revelou, ao 

jovem Levinas, uma novidade. Não é difícil perceber que a própria ideia de colocar fora de 

circuito determinados modos de acesso à realidade, para então voltar-se a ela a partir de novas 

bases soa bastante sugestiva e passível de ser aplicada aos mais variados contextos. 

Nesse sentido Levinas verá na fenomenologia, enquanto método, um elemento 

agregador em torno do qual se formam filósofos, não tanto pela letra de Husserl, mas pela 

afinidade a “certa forma de proceder que os aproxima” (DEHH13, 1998, p. 135). Dessa forma, 

o método fenomenológico oferece um conjunto de procedimentos que podem ser aplicados nos 

mais diferentes domínios da construção do conhecimento, sendo uma filosofia eminentemente 

aberta (DEHH, 1998, p. 135-136). 

Segundo Levinas a grande contribuição de Husserl está na revitalização da sensibilidade 

a partir da intencionalidade. A intencionalidade surge no pensamento de Husserl como aquilo 

que há de mais próprio na consciência, o seu ser mesmo, a vida da consciência se diz, nesse 

sentido, intencionalidade. No entanto, isso representa algo de mais sutil e específico no 

pensamento fenomenológico do que se costuma habitualmente entender pelo termo. 

No parágrafo 33 das Ideias... Husserl abre o capítulo II da Segunda Seção com uma 

indagação que lhe servirá de fio condutor para as reflexões seguintes: “O que pode, pois, restar, 

se o mundo inteiro é posto fora de circuito, incluindo nós mesmos com todo nosso cogitare?” 

(HUSSERL, 2006, p.83). A questão surge precisamente após a apresentação da epoché 

fenomenológica que encerra o capítulo precedente e, como vimos, coloca em suspenso todo e 

qualquer juízo referente a todo conhecimento advindo da orientação natural, desde os mais 

elementares provenientes da experiência sensível até os desenvolvidos cientificamente. 

Em resposta a este questionamento, resultante da aplicação metódica da epoché, emerge 

o eu puro correspondente, nesta etapa ainda, ao ego cogito cartesiano. Pureza que não significa 

a conquista do domínio subjetivo pleno em seu fundamento último, antes, evidencia o que resta 

da subjetividade após a abolição de todas as noções preconcebidas adquiridas na vida natural. 

Eu puro denota, neste sentido, o eu depurado de tudo o que julgava saber acerca do mundo e de 

si mesmo enquanto se movia na esfera da orientação natural. Acrescente-se a isso o fato de que 

 

 

13 LEVINAS, E. Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger. Doravante apenas “DEHH”. 
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esse eu puro se mantém na consciência de possuir a si mesma e ao mundo objetivo como estando 

aí, à sua disposição, se lhe apresentando como dado. 

 

A livre epoché a respeito do ser do mundo aparecente (sic) e, em geral, do mundo 

válido para mim como efetivo – como efetivo na precedente atitude natural – mostra 

este fato, de todos o maior e mais significativo, a saber, que eu e a minha vida 

permanecemos intocados na nossa validade de ser, quer o mundo seja, quer não seja, 

seja o que for que se possa decidir sobre isso (HUSSERL, 2013, p. 8). 

 

Todavia, não interessa a Husserl restabelecer a verdade objetiva do mundo e dos seres 

a partir da descoberta do cogito, como o fez Descartes. Isso seria manter-se ainda em orientação 

natural.  Aqui chegamos a um momento crucial no qual Husserl opera a “virada 

fenomenológica” do pensamento. O acontecimento fundamental da fenomenologia, aquele que 

estabelece o seu domínio próprio de investigação, não é a evidência do ser do mundo e da 

consciência enquanto tais fixados no fim do percurso da epoché. O que chama a atenção de 

Husserl é o fato de que essa consciência surge, como essencialmente, referida a esse mundo 

como algo dado.  

À fenomenologia importa analisar o que significa para a consciência o “ser dado” de 

algo. Não algo empiricamente manifestado, pura e simplesmente, mas a “maneira de se 

manifestar” é que será o objeto de análise, procurando na consciência a fonte do sentido que 

comporta qualquer coisa se lhe apresentar como dada. Nesta perspectiva, “a maneira como o 

objeto se dá à consciência, o sentido de sua objetividade devem, eles mesmos, se tornar objetos 

das investigações intuitivas14” (IH, 2017, p. 48). 

Desta feita, estabelece-se a orientação investigativa própria da fenomenologia que deve, 

a partir de agora, voltar-se à própria consciência para seguir o fio que conduz até à origem dessa 

doação subjetiva do fenômeno, procurando internamente o que faz com que ele apareça a essa 

consciência como algo dado (IH, 2017, p. 48). Esse movimento para o interior da consciência, 

essa fenomenologia transcendental que se inaugura, vai encontrar como fenômeno primitivo da 

consciência, a intencionalidade, consequência de um alargamento do ego cogito cartesiano.  

O sujeito como ser pensante de Descartes se estende praticamente à totalidade da vida 

natural do eu. Em dado momento das Meditações Metafísicas se questionará: “Que é uma coisa 

que pensa?” ao que ele mesmo responde: “É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, 

 

 

14 No original: [...] la manière don l’objet se donne à la conscience, le sens de son objectivité doivent eux-mêmes 

devenir objets des recherches intuitives. 
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que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente15” (DESCARTES, 1999, p. 

262). E acrescentará ainda, no início da terceira meditação, o “amar” como característica do 

pensamento, evidenciando a tipologia da noção de sujeito que irá atravessar toda a 

modernidade, qual seja, o sujeito consciente – sendo o pensamento aquilo que abrange todas as 

dimensões do humano. Pensar, mas também, o amar e o querer, entre outras disposições do 

sujeito no mundo são entendidas como cogitationes do cogito. 

Contudo, o procedimento transcendental fenomenológico revelará um aspecto da 

consciência que passara despercebido por Descartes, a saber, o fato de que “todo e qualquer 

cogito tem em si, enquanto visado, o seu cogitatum” (HUSSERL, 2013, p.11). Por cogitatum 

Husserl pretende indicar aquilo ao qual o cogito, mediante um ato de consciência, se direciona 

e que lhe corresponde como sendo seu objeto. A esse fenômeno constitutivo da consciência 

Husserl chamou de intencionalidade. 

 

O caráter que aparece necessariamente a toda a esfera da consciência [...] é ser sempre 

consciência de alguma coisa: toda percepção é percepção do percebido, todo desejo é 

desejo do desejado, etc. Essa propriedade fundamental da consciência Husserl chama 

intencionalidade16 (IH, 2017, p. 52). 

 

Propriedade essencial que deu origem à definição clássica da consciência em sentido 

fenomenológico: a correlação sujeito-objeto cujo significado primordial sua formulação mais 

dissimula do que esclarece. Dissimulação e confusão contida no entendimento habitual dos 

termos implicados na definição, especialmente, a noção de objeto. Definindo-se deste modo a 

intencionalidade, corre-se o risco de considerar objeto aquilo que está empiricamente e 

objetivamente disposto no mundo como efetividade espaço-temporal. Entretanto, como temos 

tentado demonstrar, não é exatamente este o telos do ato intencional da consciência. 

O que a consciência visa no ato intencional não é o objeto empiricamente dado, mas o 

a sua aparição ou manifestação à consciência, o seu modo de se mostrar à consciência é que é 

o objeto da intencionalidade. Certamente, isto tem uma incidência no modo de relação do 

sujeito com o mundo empírico e, podemos até mesmo dizer, que o acontecimento da maneira 

como o objeto se mostra a uma consciência é condicionado, em grande medida, por essa relação. 

 

 

15 Cf. DESCARTES, 1999, p. 261 e p. 269. 
16 No original: Le caractère qui appartient nècessairement à tout ela sphère de la conscience [...] c’est d’être 

toujours ‘conscience de quelque chose’: toute perception est perception du ‘perçu’, tout désir du ‘désiré’, etc. Cette 

propriété fondamentale de la conscience, Husserl l’appele intentionalité. 
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Contudo, é menos no fato empírico do que no seu manifestar à consciência que repousa a 

atenção das análises fenomenológicas. Por isso Husserl acusará as ciências de fato de ingênuas, 

pois elas “veem o que se dá, mas não veem como, enquanto dado, o dado se dá17” (IH, 2017, p. 

48). 

Nas Conferências de Paris, preparando o terreno para estabelecer uma primeira 

definição da consciência como intencionalidade, Husserl diz:  

 

A percepção da casa, mesmo quando inibo a atividade da crença perceptiva, é, tomada 

tal como a vivo, precisamente percepção desta e justamente desta casa, aparecendo 

desta e daquela maneira, mostrando-se com precisamente estas determinações, de 

lado, de perto ou de longe. Do mesmo modo que a recordação, clara ou vaga, é 

recordação da casa clara ou vagamente representada, ou que o juízo, por mais falso 

que seja, é um visar judicativo deste e daquele estado-de-coisas visado, etc. 

(HUSSERL, 2013, p.11). 

 

Reparemos que o trecho acima condensa os detalhes fundamentais para se compreender 

a noção de objeto intencional e, de um modo mais geral, o sentido das análises 

fenomenológicas. Primeiramente, é vital destacar que tudo, para Husserl, começa na percepção 

de um objeto empiricamente situado, na presente citação, a casa. Percepção aqui parece 

significar a percepção externa, sensível mesmo, porém, o acento de Husserl não está no fato 

empírico da percepção.  

Em seguida, já operando fenomenologicamente, pondera que, mesmo deixando de lado 

a crença quanto à verdade dos elementos colhidos na experiência externa, o acontecimento é 

vivido como percepção. A noção de “vivido” vai ser extremamente importante porque é 

justamente o vivido da consciência, ou ainda, a consciência do vivido que será analisada 

fenomenologicamente. Assim, independentemente dos sentidos serem ou não enganadores, é o 

evento sui generis de que a consciência vivencia a experiência tal como uma percepção e, 

portanto, a casa se apresenta a ela como algo percebido, é que será a ocorrência fundamental 

que se constituirá no objeto da visada intencional. 

Visando precisar ainda mais o sentido da intencionalidade Husserl faz questão de 

especificar que a percepção da casa é percepção de uma determinada casa que se mostra de uma 

ou outra maneira igualmente determinada. O que está em jogo aqui é a delimitação clara de 

uma visada intencional que é sempre individualizada, ou seja, que a cada cogito um cogitatum 

 

 

17 No original: [...] voient ce qui se donne, mais ne voient pas comment, en tant que donné, le donné se donne. 
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diferente lhe é correlato e o mesmo ocorre, é claro, em sentido inverso, levando-se em 

consideração a inseparabilidade da correlação entre ato de consciência e modo de aparição à 

consciência. Isso explica a afirmação subsequente de Husserl ao dizer que o “cogitatum só é 

possível nas formas particulares do cogito” (HUSSERL, 2013, p. 15). 

Uma descrição tão rigorosamente pormenorizada tem como finalidade demonstrar que 

a consciência não apreende intuitivamente o fenômeno numa única visada, uma vez para 

sempre. A cada alteração na disposição do objeto ocorre, ao mesmo tempo, uma alteração no 

modo como ele se manifestará, enquanto fenômeno, à consciência e, o que é o mesmo, no modo 

como a consciência, em seu movimento intencional, irá apreendê-lo como algo manifestado.  

Em decorrência tem-se que não se falará em ato intencional, mas em múltiplos atos 

intencionais, a rigor, o número de atos de consciência estará à medida dos modos distintos de 

aparição de algo à consciência. Os fatores que distinguem esses últimos são, virtualmente, 

infinitos: o ângulo, a distância, enfim, qualquer fato contingente que venha a se somar na 

experiência produzirá um fenômeno que será vivido de um modo específico pela consciência 

implicando um novo ato intencional. 

O mesmo ocorrerá com os demais modos subjetivos de doação do objeto que não sejam 

oriundos diretamente da percepção externa como a recordação ou a imaginação, ambas, 

maneiras distintas de um fenômeno ser vivido pela consciência revelando distintos atos que os 

apreendem como tal. Porém, uma distinção ainda por fazer é aquela referente à intuição 

adequada e inadequada de algo.  

Já no início das Ideias... Husserl, discorrendo acerca da já mencionada intuição de 

essências que acompanha a experiência empírica dos objetos, afirmará a existência de 

categorias eidéticas que podem ser intuídas de modo adequado enquanto outras o podem ser 

apenas de modo inadequado (HUSSERL, 2006, p.36). Os fenômenos que podem ser 

apreendidos adequadamente são os chamados imanentes, isto é, os atos reflexivos voltados à 

própria consciência quando esta é tomada, por si mesma, como objeto de análise. Em 

contrapartida, os fenômenos dos quais vínhamos falando até aqui, referidos à percepção de 

objetos externos, só podem ser apreendidos inadequadamente (IH, 2017, p. 53-54). 

Todas as intuições relativas a coisas, dirá Husserl, ocorrem de modo inadequado 

podendo “ser dadas por um lado e, subsequentemente, por ‘vários lados’, jamais, porém, ‘por 

todos os lados’[...]” (HUSSERL, 2006, p.36). Inadequação essencial a demandar uma retomada 

constante da presença junto às coisas, ao mundo, conduzindo a uma reabilitação da 

sensibilidade via intencionalidade, principal foco de interesse de Levinas no procedimento 

fenomenológico. É certamente neste sentido que Levinas dirá em outro sítio: “Na 
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fenomenologia, para além do ‘regresso às coisas’, existe a recusa de alguma vez se separar 

delas” (DEHH, 1998, p. 114-115). 

Posto que a visada intencional da consciência não seja capaz de apreender a essência 

ideal de seu objeto num movimento único, a intencionalidade remete a um sujeito situado em 

meio ao mundo para o qual se volta e que a ele se dá, conduzindo Husserl, em suas análises, a 

introduzir a dimensão da corporeidade vinculando a intuição dos fenômenos de consciência a 

uma subjetividade corporalmente situada e que se move em meio aos objetos apreendendo-os 

desde os vários modos do apreender e do manifestar-se à consciência. A sensibilidade se 

apresenta como o ponto de partida da consciência intencional, o aqui e o agora do sujeito 

figurando como a origem de todo aparecer. Ela é o ponto zero de todas as relações vividas ou 

pré-predicativas que estarão na base da consciência dita intencional (DEHH, pp. 144-145). 

A leitura de Levinas está, provavelmente, ancorada em algumas passagens do 

pensamento husserliano que tentaremos esboçar encaminhando nossas considerações a respeito 

do impacto da fenomenologia na produção filosófica levinasiana, a seu termo. 

Husserl abre o parágrafo 39 das Ideias... com a seguinte colocação, uma espécie de 

balanço do que fora estabelecido mediante as análises realizadas até aquela altura da reflexão: 

 

Todas as características eidéticas do vivido e da consciência que obtivemos são para 

nós estágios para alcançar a meta que nos serve constantemente de guia, isto é, para 

obter a essência daquela consciência “pura” com a qual se deve determinar o campo 

fenomenológico. Nossas considerações foram eidéticas; mas as individualidades 

singulares das essências “vivido”, “fluxo de vivido” e, portanto, da “consciência”, em 

todos os sentidos, fazem parte, como eventos reais, do mundo natural (HUSSERL, 

2006, p. 94). 

 

Como vemos, há nesta colocação a ratificação de que todas as análises feitas, até este 

momento da obra, tomavam como ponto de partida o mundo natural, as percepções externas 

nele realizadas como doação originária revelando um campo eidético a ser explorado, formando 

o domínio de investigação fenomenológico. Deixa entrever também seu interesse em dirigir as 

análises fenomenológicas num sentido transcendental mais rigoroso que, a nosso ver, coincide 

com as investigações acerca das percepções ou intuições dos atos imanentes, a serem 

desenvolvidas independentemente do vínculo com a efetividade espaço-temporal que constitui 

o mundo natural. Husserl, então, se ocupa, em grande parte da obra, de mapear o caminho que 

transporta até a consciência pura e dela seguir, através das reduções, até o núcleo transcendental 

da consciência. 

Entretanto, tendo em vista que nosso interesse aqui é na leitura levinasiana de Husserl, 

não iremos adentrar esse terreno da fenomenologia transcendental em sentido rigoroso. Até 
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mesmo porque, ao que tudo indica, Levinas considera mais fecundas as inovações trazidas por 

Husserl no campo das intuições transcendentes, pois é nelas que jogarão um papel bastante 

importante a sensibilidade e a corporeidade.  

Mais adiante, no evoluir das reflexões no mesmo parágrafo supracitado, Husserl faz 

referência explícita à presença corporal do sujeito na vida natural e como essa presença é 

fundamental para sua experiência perceptiva.  

 

A vida natural desperta de nosso eu é um constante perceber, atual ou inatual. O 

mundo-de-coisas, com nosso corpo nele, continua sempre a estar aí, na forma de 

percepção. Ora, como há, como pode haver separação entre a consciência mesma, 

como um ser concreto em si, e o ser nela trazido à consciência, o ser percebido, como 

aquele que está “contraposto” à consciência e como sendo “em si e por si?” 

(HUSSERL, 2006, p. 95). 

 

De modo análogo e complementar, nas Conferências de Paris, lê-se:  

 

Se, na vida natural, digo “eu sou, eu penso, eu vivo”, então isto significa: eu, esta 

pessoa humana entre outros homens no mundo, que está, através de seu soma 

corpóreo, na conexão real da Natureza, na qual agora, também as suas cogitationes, 

as suas percepções, recordações, juízos, etc., estão inseridas enquanto fatos 

psicológicos (HUSSERL, 2013, p. 8). 

 

As duas citações precedentes nos servem de exemplo tornando patente a importância 

que, na elaboração husserliana da fenomenologia, terá o papel desempenhado pelo corpo. 

Mediante asseverações como essas, Husserl promove uma ruptura com a noção moderna de 

sujeito, abrindo uma perspectiva que irrigará muitas filosofias ulteriores, a começar por 

Heidegger. De agora em diante, a consciência pela qual se define a subjetividade será sustentada 

por um corpo, situando-a em meio ao mundo do qual faz experiência e conhece. 

Mas não somente isso. O papel desempenhado pelo corpo no modo como a consciência 

viverá o percepcionar da percepção encontra-se como pressuposto em diversos exemplos 

oferecidos por Husserl ao longo de suas explanações, dentre os quais uma citação anterior já 

permitia vislumbrar. Seja como for, a análise de outra passagem das Ideias... nos fornecerá uma 

visão mais adequada do que estamos tentando demonstrar: 

 

Comecemos por um exemplo. Vendo esta mesa, dando uma volta em torno dela, 

modificando como sempre minha posição no espaço, tenho continuamente a 

consciência de que é uma única e mesma mesa que está corporalmente aqui, e dela 

mesma que permanece em si inteiramente inalterada (HUSSERL, 2006, p. 97). 
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O que nos interessa reter aqui é a possibilidade de modificar, através de um movimento 

corporal, a disposição do sujeito no espaço permitindo alterar sua percepção do objeto 

produzindo, por seu turno, uma nova maneira da consciência vivenciar a experiência da 

percepção. A cada movimento corporal revelando novos aspectos do objeto um novo par cogito-

cogitatum é produzido no ego. O motivo de a consciência identificar o objeto percebido como 

sendo o mesmo, não obstante a multiplicidade dos atos de consciência envolvidos no processo 

intuitivo, reside em sua operação sintética que os reúne estabelece a unidade (HUSSERL, 2013, 

p. 16). 

Levinas será particularmente atraído pelo lugar, algo central, atribuído à sensibilidade 

no interior dos ensinamentos de Husserl. Para ele o “procedimento característico da 

fenomenologia consiste em deixar, na constituição, um lugar primordial à sensibilidade” 

(DEHH, 1998, p.143). Em sua leitura ela recebe uma função transcendental uma vez que, ao 

encontrar-se corporalmente situada, a sensibilidade passa a ser a condição de possibilidade da 

aparição do fenômeno à consciência que o visa. Pela sensibilidade a relação com o sensível é 

imediata e anterior ao ato de consciência que transforma essa presença originária junto às coisas 

numa experiência de objetos. O sensível, por si mesmo, é dado de modo absoluto (DEHH, 1998, 

p. 168). 

Assim sendo, a sensibilidade definirá, segundo Levinas, a própria subjetividade do 

sujeito, a base de sustentação da intencionalidade que a anima e toma seus conteúdos como um 

vivido de consciência. Todo o labor da consciência repousa sobre situações que em si não são 

resumidas a uma obra da consciência, isso equivale a dizer, que a consciência, de certa forma, 

é dependente de uma instância pré-predicativa mais originária que a sustenta. O “ponto de 

partida de qualquer acolhimento (e, neste sentido, princípio), em direção ao aqui e agora a 

partir dos quais tudo se produz pela primeira vez” (DEHH, 1998, p. 144). 

Dizer que a sensibilidade remete “ao aqui e ao agora” do sujeito onde se tecem todos os 

acontecimentos originários da relação da consciência com seus conteúdos é reivindicar, de 

maneira irrevogável, o elo da consciência com a temporalidade. A sensibilidade marca a 

presença corporal do sujeito no mundo de coisas, e fazer-se presença implica situar-se 

temporalmente sendo tal situação a própria articulação da subjetividade onde se esboçam as 

relações primigênias do sujeito com o ser. “A sensibilidade faz com que a ‘eternidade’ das 

ideias remeta para uma cabeça que pensa, para um sujeito que está temporalmente presente. É 

aí que se cumpre a ligação do ser ao tempo, em Husserl” (DEHH, 1998, p. 146). 

Por conseguinte, a sensibilidade situa temporalmente todo conteúdo vivido, além de 

situar-se em relação a si mesma. Eis em que consiste, para Levinas, o fato de a sensibilidade 
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constituir-se como o ponto zero de todas as demais relações do sujeito com o mundo, incluindo 

aquela que corresponde à intencionalidade: ser o momento inaugural “do próprio fato de se 

situar” (DEHH, 1998, p. 145).  

Encontrar-se no “agora” do tempo como sensibilidade é a definição mesma do eu que 

não faz referência se não a essa condição peculiar. A interpretação de Levinas sugere algo como 

uma “sensibilidade pura” que, em si, não está voltado intencionalmente a nada a não ser ela 

mesma. Espécie de “pura passividade” alicerçando toda a atividade posterior do sujeito (DEHH, 

1998, p. 146). 

Neste sentido, comenta Levinas, até mesmo as relações pré-predicativas ou vividas – 

anteriores ao ato de consciência a constituir o dado empírico bruto em objeto visado – que 

poderiam ser consideradas, elas mesmas, passivas, comportarão, mediante as análises de 

Husserl, um sentido ativo, isto é, serão entendidas como “atitudes iniciais” ou “ação sensível”, 

possuindo, ao seu modo, uma intencionalidade (DEHH, 1998, p. 145-146). 

Deve ser suficientemente esclarecido que a intencionalidade da sensibilidade não se 

equipara àquela da consciência que visa objetos, ela é de outra ordem. Todo o sentir da 

sensibilidade refere-se a um sentido ou a “algo” sentido sem que, todavia, este “algo” indique 

um objeto para uma consciência, estritamente. Por outro lado, é inegável a existência de 

qualquer coisa ao modo de uma “consciência do sentido” enquanto evento simultâneo da 

sensação. Estrutura correspondente, segundo a leitura levinasiana, a uma relação interna da 

própria sensibilidade, “uma relação entre si e si, mesmo que essa relação não ligue um 

pensamento a um pensado” (DEHH, 1998, p. 168-169). 

A estranha noção de uma consciência antes da consciência, em sentido objetivante, 

talvez seja mais bem explicitada se apresentada como uma consciência sensível – termo 

utilizado por Levinas para indicar esta junção entre espontaneidade e passividade no interior da 

sensibilidade – intimamente acoplada à consciência intencional, propriamente dita (DEHH, 

1998, p. 184). Não que se esteja pensando aqui numa duplicação da consciência, mas a mesma 

“consciência que nos torna presente os objectos é presente a si mesma, sentida, vivida” (DEHH, 

1998, p. 180). 

O “viver” neste caso refere-se à presença de um conteúdo a si mesmo, experiência pré-

reflexiva e não objetivante de si, delineando estados de consciência que não são consciência de 

alguma coisa. Conteúdo sensível necessário para que aquilo que é sentido na sensação possa 

ser pensado. Materialidade das sensações, vivido não pensado figurando como pré-requisito 

condicionante de todo objeto entregue a uma consciência que o visa. (DEHH, 1998, p.180-181) 

Em suma: 
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Por meio da sensação, a relação com o objecto encarna: pode-se dizer que a mão toca, 

que a língua saboreia e que o olho vê – antes dessas banalidades serem constatadas 

por uma percepção externa e sem dizer que isso indique a verdade fisiológica do 

recurso (talvez acidental, para uma metafísica espiritualista) do pensamento aos 

órgãos dos sentidos (DEHH, 1998, p. 190). 

 

Porém, a intencionalidade aferida na sensibilidade tem outro significado de considerável 

relevância. De acordo com o já indicado anteriormente, a situação corporal do sujeito 

oportuniza sua mobilidade no mundo circundante provocando modificações de perspectivas 

que irão, por seu turno, alterar, em última análise, o objeto18 da visada intencional. Ora, 

precisamente este caráter cinestésico da corporeidade será, então, tomado por uma espécie de 

intencionalidade. 

 
Mas a intencionalidade do sensível não consiste apenas, para aquele que sente, em 

ater-se ao dado onde se aventura, em vez de contemplar. Todo o sensível é, em 

Husserl, essencialmente cinestésico. Os órgãos dos sentidos, abertos ao sensível, 

movem-se [...] o movimento do órgão constitui a intencionalidade do sentir, cumpre 

a sua transitividade (DEHH, 1998, p. 169). 

 

Toda percepção de movimento e constituição do espaço se dá no sujeito através do 

conjunto de cinestesias sendo, desse modo, os diferentes movimentos corporais responsáveis 

pela composição subjetiva da dimensão espacial compreendendo a atividade de todos os órgãos 

sensoriais: a visão, constituindo o espaço óculo-motor; os movimentos da cabeça combinados 

ao movimento tátil e, finalmente, o deslocamento corporal (DEHH, 1998, p. 170). 

Enquanto corporeidade que se desloca e sai de si em direção ao outro a intencionalidade 

se revela, para Levinas, o seu sentido mais forte e mais original: o de ser uma transitividade que 

arranca o eu de si mesmo fazendo-o penetrar no outro. Ao atribuir papel tão decisivo ao corpo, 

à sensibilidade e à sensação, Husserl, aprofunda o sentido da intencionalidade (DEHH, 1998, 

p. 184). A sensação deixa de ser simplesmente o efeito do corpo e entra numa articulação mais 

complexa e essencial em que o sujeito passa a pertencer ao objeto que constitui (DEHH, 1998, 

p. 189). 

 

 

 

18 Recordando que o “objeto” aqui não significa a realidade empírica, a “coisa material”, e sim, o modo de aparição 

dessa realidade a uma consciência que a torna presente a si como vivido. O que então se entende por objeto em 

sentido fenomenológico é o fenômeno de aparição ou “presentificação” de algo a uma consciência a ele 

direcionada, segundo sua propriedade fundamental de ser sempre “consciência de...” 
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Trata-se de uma configuração nova: o sujeito está em face do objecto e faz parte dele; 

a corporalidade da consciência afere exactamente essa participação da consciência no 

mundo que ela constitui; mas essa corporalidade produz-se na sensação. A sensação 

é descrita sobre aquilo que é sentido “sobre” e “dentro” do corpo e aquilo pelo que 

em toda a experiência sensível “o corpo é parte”. (DEHH, 1998, p. 190) 

 

Assumindo, então, o mundo como objeto da consciência, constituído por ela como 

objeto na visada intencional, tem-se que a consciência é, a um só tempo, constituinte e 

constituída. À medida que constitui o mundo como seu objeto é, imediatamente, constituída 

pela situação corporal do sujeito no mundo que condiciona, por sua vez, toda a experiência que 

oferece o material necessário à sua constituição. O mundo abriga e condiciona o ato de 

consciência que o constitui será, a rigor, essa oscilação entre idealismo transcendental e situação 

fática que, segundo Levinas, tornarão a experiência sensível privilegiada na filosofia de Husserl 

(DEHH, 1998, p. 162).  

Contudo, resta-nos ainda considerar um elemento das análises levinasianas de Husserl. 

Consequência, de certa maneira, desta elevação da presença do sujeito no mundo em sua 

dimensão corpórea, o sujeito husserliano, dirá Levinas, não se mantendo “na imobilidade do 

sujeito idealista” será “arrastado para situações que não se resolvem nas representações que ele 

poderia fazer dessas situações” (DEHH, 1998, p. 171). Ao fazer menção a situações não 

representáveis pelo sujeito, Levinas chama a atenção para os horizontes implícitos que a 

objetivação intencional esquece e dissimula, mas que tem função preponderante na constituição 

do objeto. 

A consciência voltada para seu objeto é também doadora de sentido, ou seja, aquilo que 

é percebido pela consciência recebe uma significação a partir dela. Entretanto, ao analisar o que 

constitui a visada intencional da consciência se descobre todo um horizonte no qual sujeito e 

objeto estão inseridos. É neste sentido que, como vimos, a fenomenologia opera o “movimento 

regressivo do objeto para a plenitude concreta da sua constituição onde a sensibilidade 

desempenhará o papel principal” (DEHH, 1998, p. 140). 

O ato intencional da consciência não é consciente de tudo aquilo que a motiva e a 

constitui. Há algo que passa despercebido à consciência em seu movimento intencional e que 

só pode ser recuperado mediante a abordagem fenomenológica desse movimento, capaz de 

recuperar os conteúdos vividos que a consciência esqueceu, mas que estão ali presentes 

acompanhando o movimento intencional e que formam a via de acesso à constituição dos 

objetos. Cabe então à fenomenologia “reencontrar essas vias de acesso – todas as evidências 

atravessadas e esquecidas” (DEHH, 1998, p. 141). 

 



45 

A intencionalidade designa, assim, uma relação com o objeto, mas uma relação tal 

que contém em si, essencialmente, um sentido implícito. A presença junto das coisas 

implica uma outra presença junto delas, que se ignora, outros horizontes correlativos 

dessas intenções implícitas, e que a mais atenta e escrupulosa consideração do objeto 

dado na atitude ingénua não conseguiria descobrir (DEHH, 1998, p. 157). 

 

Em Husserl, os chamados horizontes implícitos são descritos como modos da vivência 

da consciência atuais ou inatuais – chamados também de potenciais19. Todo vivido de 

consciência dito atual possui um campo de vividos inatuais constituindo um fundo potencial de 

vividos. Uma intuição de essência dada num vivido de percepção, por exemplo, ocorre sobre 

um campo intuitivo de fundo do qual também se é consciente. Embora não se esteja diretamente 

voltado para ele, tudo o que pertence a esse campo intuitivo inatual acaba por entrar no vivido 

atual ao modo de uma co-intuição. 

Quando, na percepção, um ato de consciência se dirige a uma coisa, ela a apreende e, 

ao apreendê-la, opera uma espécie de recorte deste fundo que permanece para a consciência um 

horizonte perceptivo em potencial, com muitas outras coisas dispostas que não estão, naquele 

momento, no horizonte atual da percepção, mas que, de algum modo, criam um ambiente onde 

a objetivação é possível. 

É inerente à essência de toda percepção no modo do “estar voltado a...” atual que ela se 

desenrole nesse halo do qual se é consciente apenas implicitamente e, do mesmo modo, pertence 

a sua essência que o vivido originário sofra uma modificação e que o “olhar” se volte para o 

estado de coisas de fundo tornando-o explícito à consciência. No entanto, a modificação da 

atenção tornando explícito o que era implícito termina, ao mesmo tempo, por tornar implícito 

aquilo que estava explícito. Dito de outra maneira, ao dirigir a atenção trazendo à consciência 

atual algo daquele domínio inatual, imediatamente, se transfere para este último o que estava 

sendo vivido no modo do atual. 

O essencial reside no fato de que, um ato de consciência, sempre que retém algo 

objetivamente, o faz no interior desse halo de consciência que o ato objetivante esquece ou 

ignora. É em vista da recuperação desses horizontes implícitos à intencionalidade que se 

justifica, de acordo com Levinas, o retorno de Husserl às descrições da consciência. A 

descoberta desses elementos que apoiam a visada intencional advindas dos horizontes concretos 

ao qual o sujeito encontra-se em situação e que o influencia sem que ele os perceba, é visto por 

 

 

19 Para uma análise mais detalhada a esse respeito, conferir os Parágrafos 35 das Ideias... e 19 das Meditações 

Cartesianas. 
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Levinas como um duro golpe na soberania do sujeito que tudo apreende a partir da consciência 

(DEHH, 1998, p. 159-160). Para ele, é na descoberta desses horizontes antes insuspeitados que 

reside a maior contribuição da fenomenologia. 

A partir disso, as análises de Levinas acerca da fenomenologia intencionam evidenciar 

aquilo que, já em Husserl, interdita a atividade indentitária da consciência mostrando que ela é 

precedida por um acontecimento anterior que não se mostra à consciência e nem se deixa captar 

por ela (PELIZZOLI, 2002, p. 37). Trata-se já do questionamento acerca centralidade da 

subjetividade ativa e autorreferente como lugar do sentido que será um constante no 

pensamento de Levinas. 

 

Daí a questão recorrente: “...a intencionalidade é o único modo de ‘doação de 

sentido’?”. Trata-se de interrogar o papel da dinâmica apreensiva, adequadora e 

(re)presentadora quanto de outras recorrências para o pensamento – para o 

significativo – que não aquele que se amarra em um processo totalizador ontológico 

tendo a egologia como pivô. É desde então que pode surgir a figura 

(metafenomenológica) de “consciência” por trás da consciência, mas uma “má 

consciência”, uma “consciência não-intencional” (PELIZZOLI, 2002, p. 42). 

 

Os conteúdos vividos da consciência remetem aos horizontes concretos a que o sujeito 

está submetido e pelos quais é afetado desde a corporalidade. É, pois, a descoberta do mundo 

da vida como horizonte de sentido que permitirá a Levinas encontrar na fenomenologia as bases 

para, de um lado, construir uma noção de consciência não intencional em oposição à 

intencionalidade e, de outro, propor a constituição de um sujeito passivo, antes de tudo exposto 

às afecções. 

Levinas intenta mostrar então que, a partir de Husserl, é possível pensar uma doação de 

sentido que não parte da consciência, mas que essa o recebe de outro, ainda que esse “outro” 

aqui não tenha conotações propriamente éticas. E mais, evidencia com isso o caráter receptivo, 

passivo da consciência subvertendo a lógica ativa da intencionalidade. No entanto, Levinas 

adverte e reconhece que a filosofia apressadamente tomou essa “má-consciência” como 

obscuridade pré-reflexiva que a intencionalidade viria, por meio da reflexão, restituir sua 

clareza e distinção. Porém, observa também que mesmo assim o vivido não fixado na 
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intencionalidade conserva seu sentido enquanto permanece como condição da própria 

consciência (EN20, 2010, p. 154-155). 

Em sua não intencionalidade ela é passividade pura e nenhuma tomada de consciência 

dessa passividade poderia ter lugar uma vez que nela não distingue um sujeito reflexivo que se 

reconheça, em sua autoconsciência, como passividade (EN, 2010, p. 156). Essa passividade é 

anterior à consciência, está no nível do pré-filosófico, tendo em vista que a filosofia começa 

com uma atitude do sujeito perante o mundo. 

Essa nova forma de conceber a consciência vai na contramão daquela que prioriza o 

saber e o conhecer, pois a consciência em sua passividade não conhece propriamente. O saber 

e o conhecer implicam a espontaneidade da consciência e, por isso mesmo, certa voluntariedade 

presente na intencionalidade que o elemento vivido, escamoteado na visada intencional, permite 

flagrar o limite. O vivido não intencional interdita, assim, a liberdade espontânea da 

intencionalidade. No fim das contas, é o colocar em questão do privilégio do sujeito ativo – que 

na intencionalidade da consciência, se apresenta de forma mais elevada – o propósito que rege 

o esforço de Levinas em trazer à luz a passividade da consciência como elemento fundador da 

própria atividade intencional. 

 

Na passividade do não intencional – no próprio modo de sua ‘espontaneidade’ e antes 

de toda formulação de ideias “metafísicas” a este respeito – coloca-se em questão a 

própria justiça da posição no ser que se afirma com o pensamento intencional, saber 

e domínio do ter-à-mão (maintenant): ser como má consciência; ser em questão, mas 

também ser votado à questão, ter que  responder [...] (EN, 2010, p. 156-157). 

 

É essa inversão da intencionalidade de atividade para passividade que permite a Levinas 

colocar a questão da relação do Eu ao Outro não a partir de uma tomada de posição do Eu em 

relação ao Outro, mas a partir do questionamento desse direito de “tomar posição em relação 

a”, colocando em questão o poder do Eu de decidir em relação ao Outro. Nada garante, para 

Levinas, essa primazia, pois o que se dá na concretude aberta pelas noções husserlianas acerca 

do horizonte dos vividos da consciência é, antes, a sujeição do sujeito em relação ao Outro, sua 

passividade. 

 

 

 

20 Cf. LEVINAS, E. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Tradução de Pergentino Pivatto [et al], (coord.). 5ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. Doravante citada simplesmente “EN”. O artigo utilizado como referência intitula-se 

A consciência não intencional. 
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1.3 O prolongamento da fenomenologia em Heidegger 

   

Da leitura das Investigações Lógicas seguiu para a Alemanha tendo a oportunidade – 

rara, é preciso dizer – de assistir ao último semestre de Husserl e a sucessão deste pelo seu 

discípulo mais consagrado, Heidegger, do qual assiste o primeiro semestre de aulas na 

universidade de Freiburg. Ao recordar esse momento Levinas afirmará que se expressando ao 

modo de turista teve a impressão de ir à Alemanha para encontrar Husserl e, por um feliz acaso, 

descobriu Heidegger a quem logo soube que “se tratava de um dos grandes filósofos da história, 

como Platão, como Kant, como Hegel, como Bergson” (POIRIÉ, 2007, p. 64). 

O encantamento de Levinas pelo discípulo ilustre de Husserl é quase que imediato e 

reiterado quando da participação do célebre encontro entre Heidegger e Cassirer, em Davos no 

ano de 1929. Esse encontro memorável apresentava, aos olhos do jovem Levinas, uma mudança 

de paradigma, uma alteração radical no curso do pensamento filosófico onde Heidegger 

representava a grande novidade enquanto Cassirer “representava uma ordem que ia ser 

desfeita.” (POIRIÉ, 2007, p. 68). 

Por um lado, o neokantiano Cassirer incorporava um pensamento que tomava como 

ponto de partida as ciências exatas numa espécie de “continuidade do racionalismo, da estética 

e das ideias políticas do século XIX” (POIRIÉ, 2007, p.66). No outro extremo, encontrava-se 

Heidegger apresentando um pensamento que não partia da ciência exata de índole físico-

matemática, que ensinava uma maneira nova de pensar o ser no seu sentido verbal, como 

acontecimento de ser e como, da busca do sentido desse acontecimento fundamental, o 

pensamento se voltava para o homem cujo modo de ser reside na tarefa de colocar a questão 

acerca do sentido do ser. É nessa perspectiva que Heidegger oferecia “uma nova via, uma 

radicalização da interrogação filosófica, uma prioridade em relação à reflexão sobre a ciência 

físico-matemática” (POIRIÉ, 2007, p. 67). 

Em especial, serão as análises desenvolvidas em Ser e Tempo que despertarão o 

interesse de Levinas por Heidegger, obra com a qual manterá um diálogo permanente durante 

toda a sua vida intelectual. A forma como nesse trabalho Heidegger irá prolongar a 

fenomenologia de Husserl, dando a ela rumos inesperados no tratamento da afetividade 

proporcionando uma nova abordagem do cotidiano, a demarcação da diferença ontológica – 

que será posteriormente a base de apoio para Levinas elaborar sua proposta de uma “saída do 

ser” – eis alguns elementos heideggerianos que se apresentarão como impressionantemente 

originais e fecundos para Levinas, mesmo após o rompimento e o consequente afastamento do 

horizonte dessa filosofia. 
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Em suma, o que fica patente para Levinas na novidade trazida por Heidegger em seu 

prolongamento do método fenomenológico de Husserl é o modo como ele possibilita uma 

reflexão da situação humana em condições muito concretas, especialmente, nas páginas em que 

ele descreve a afetividade, a angústia como acesso autêntico e adequado ao nada, que será 

pensado, antes, como a possibilidade de se apropriar de seu poder ser mais próprio no ser-para-

a-morte do que como uma negação do ser.  

Angústia frente ao nada da existência como afirmação do ser, como possibilidade para 

o Dasein – que em Ser e Tempo descreve o modo de ser humano, ainda que Heidegger evite 

expressar-se nesses termos – de assumir-se em seu ser mais próprio, fórmulas notáveis que 

atrairão a atenção de Levinas. A obra Ser e Tempo permanecerá, para o bem ou para o mal, o 

“próprio modelo da ontologia”, suas noções de “finitude, ser-aí, ser-para-a-morte, etc., 

permanecerão fundamentais” (EI, 2009, p. 31). 

Abordar a filosofia de Levinas pela “via heideggeriana” é, pois, fazer um mergulho 

profundo nas entranhas deste pensamento, exercício que demanda fôlego excepcional o que, 

sem dúvidas, escapa aos limites do presente trabalho devido ao tempo e ao direcionamento a 

ele pretendido. De outra mão, a importância do contato com Heidegger para situar próprio 

pensamento de Levinas nos impede de passar ao largo da relação, a um só tempo, de 

proximidade e distância por ele mantida relativamente aos desdobramentos da fenomenologia 

de Husserl pela ontologia fundamental de Heidegger. 

Podemos destacar ao menos duas dificuldades que de imediato se apresentam a todo 

aquele que almeja adentrar o pensamento levinasiano por esse caminho tão sinuoso quanto 

gratificante. Em primeiro lugar, a filosofia de Heidegger constitui – juntamente com Husserl e 

Rosenzweig, dentre outros que não daremos conta de situar adequadamente – o alicerce teórico-

filosófico sobre o qual Levinas constrói seu próprio edifício intelectual de modo que, divisar, 

pontualmente, cada contribuição ou apropriação desta filosofia nos textos levinasianos se torna 

uma tarefa extremamente complexa. 

Sem dúvida o pensamento heideggeriano se mantém presente em toda a obra de Levinas 

tanto como um universo intelectual a ser superado ou um modelo de racionalidade, que ele 

talvez represente em suas formas mais bem acabadas, a qual se torna urgente oferecer uma via 

alternativa; quanto como fonte de inspiração na forma, no ritmo, no rigor e, até mesmo, na 

escolha de determinados temas a serem desenvolvidos. O próprio Levinas o confessa ao dizer 

que mesmo “se nos libertamos dos rigores sistemáticos desse pensamento, permanecemos 
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marcados pelo estilo próprio das análises de Ser e Tempo, pelos ‘pontos cardeais’ aos quais se 

referem a ‘analítica existencial’21” (EI, 2009, p. 31-32). 

A mencionada complexidade advém do fato de que Levinas assume muitas de suas 

análises como premissas, mesmo quando sua intenção é criticá-las. Não seria exagero dizer que 

a filosofia de Levinas pode ser lida como uma resposta a Heidegger ou àquilo que, em sua 

filosofia, conduz ao esquecimento ou excessiva relativização da relação inter-humana no exato 

momento em que se decide pela primazia da trama que o homem entretece com Ser.   

Ademais – mantendo-nos ainda no âmbito da primeira dificuldade mencionada – o labor 

se mostra mais árduo ao se levar em conta que, em muitos casos, o pensamento heideggeriano 

é pressuposto por Levinas sem que ele se veja obrigado a explicitar os momentos específicos 

da obra de Heidegger com os quais dialoga. Por consequência, em várias passagens as 

interlocuções que o pensador franco-lituano entretém com a ontologia de Heidegger, sobretudo 

as análises de Ser e Tempo, implicam referências implícitas que apenas uma ampla 

frequentação ao pensar de ambos os autores é capaz de trazer à luz em sua plena riqueza. 

Em segundo lugar, quando, em seus textos, Levinas se dedica a uma interlocução mais 

explícita com algumas teses heideggerianas – ou com os fundamentos desta filosofia – ao se 

aproximar imediatamente dela se afasta e por vezes a utiliza como elemento contrastante para 

erigir o seu próprio pensamento, sobretudo a partir dos anos 50 quando da publicação do 

importante artigo A ontologia é fundamental? Esta oscilação entre proximidade e 

distanciamento explica, em certa medida, o motivo da crítica que lhe endereça Derrida 

acusando-o de parricídio e levando-o, após a publicação de Totalidade e Infinito, a uma 

reconsideração quanto à linguagem empregada para desenvolver sua filosofia. Importante 

acontecimento que irá desaguar na produção de Autrement qu’etre ou au-delà de la essence. 

Diante de tais dificuldades e tendo em vista não antecipar discussões que serão 

abordadas posteriormente em ocasiões mais oportunas, nos restringiremos a expor neste 

momento a leitura que Levinas faz de Heidegger a partir de seus textos de comentador, período 

em que se dedicava, especialmente, à transmissão da fenomenologia na França. Desejamos 

também, na medida do possível, evidenciar que já neste período Levinas começa a moldar certa 

maneira de interpretar a filosofia de Heidegger que ulteriormente lhe servirá de base de apoio 

para criticá-la e tentar superá-la. 

 

 

21 No original: Même si on se libère des rigueurs systématiques de cette pensée, on reste marque par le style même 

des analyses de Sein und Zeit, par les ‘points cardinaux’ auxquels se réfère l’ ‘analytique existentiale.’ 
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Antes disso, porém, nos dedicaremos a delinear, modestamente, os contornos de 

algumas noções fundamentais da filosofia heideggeriana que serão destacados por Levinas em 

suas análises. Não se trata de um trabalho de cotejamento exaustivo, mas apenas um 

mapeamento do terreno pelo qual seremos conduzidos por Levinas em suas apreciações. 

Tomaremos, então, como referência a distinção heideggeriana entre ente e Ser22 e a descrição 

do Dasein como o ente cujo modo de ser consiste em compreender o Ser a partir de seu próprio 

ser. 

1.4 A diferença ontológica e a busca pelo sentido do Ser. 

  

O problema da diferença ontológica é, ao mesmo tempo, um pressuposto constante das 

análises de Ser e Tempo e o resultado que se pretende obter através delas. É o ponto de partida 

e de chegada de um esforço para tornar claramente manifesto o horizonte no qual deverá 

transcorrer uma filosofia que almeje responder adequadamente à pergunta sobre o sentido de 

ser. Em suma, o foco de interesse é do início ao fim a conquista da circunscrição do domínio 

próprio de uma ontologia como pensamento do Ser. E este domínio é alcançado apenas quando 

se tem diante de si explicitamente a diferença radical entre Ser e ente, revelando o horizonte do 

ser em geral. 

A obra magna heideggeriana pode, então, ser lida pelo viés de uma determinação do 

campo de investigação propriamente ontológico, aquele no qual a questão do sentido de ser 

desdobra-se a partir de uma consideração do Ser enquanto tal, em sua generalidade, 

acontecimento originário de ser em sua pureza, Ser a que todo ente reenvia a partir de sua 

entidade, trata-se, portanto, da conquista do ser em sua totalidade a começar pela demarcação 

do ser do ente.  

Assim sendo, a questão a respeito do Ser ou do seu sentido tem prevalência na filosofia 

de Heidegger e é somente a partir dela que a interrogação acerca dos entes adquire sentido 

próprio. Sua proeminência não é fruto de qualquer escolha arbitrária por parte de Heidegger, ao 

contrário, sua prioridade se justifica porquanto ela representa algo de essencial na história do 

Ocidente. Colocar a questão do sentido do Ser equivale a penetrar no âmago da racionalidade 

filosófica erigida sob a égide da essencialidade do ser em geral. Em outras palavras, a 

 

 

22 Utilizaremos a palavra “Ser” em maiúsculo para salientar o acontecimento original de ser, distinto do ente, 

modo determinado de ser. Levinas, ao ler Heidegger, o designará “ser em geral” ou “ser verbo”. 



52 

linguagem metafísica, aquela que ao longo da história da filosofia se colocou o problema do ser 

enquanto ser, inere ao modo de pensar ocidental.23 (MORGADO JÚNIOR, 2014, p. 9). 

O Ser – ser em geral – é considerado, pela filosofia heideggeriana, em sua 

transcendentalidade, isto é, enquanto condição de possibilidade de todo ente. Este último, por 

outro lado, é tudo aquilo que existe, determinadamente, em função do Ser, o ente é o ser-de-

algum-modo cujo existir é possibilitado pela abertura do ser em geral. Desta distinção segue-se 

outra referente ao ôntico e ao ontológico sendo aquele o plano de investigação dos entes e o 

último o plano de investigação sobre o Ser propriamente dito.   

Heidegger apresenta uma caracterização mais concisa e precisa da diferença ontológica 

em um estudo que orbita sua produção à época de Ser e Tempo publicado sob o título de Os 

problemas fundamentais da fenomenologia. Constata que, embora a compreensão do ser 

enquanto distinto do ente se encontre já no início da reflexão filosófica, a resposta dada acerca 

de seu significado permaneceu ao nível do ente, isto é, a explanação sobre o Ser enredava-se 

com o auxílio de categorias e atributos próprios ao ente e não ao Ser mesmo. Este foi o tipo de 

interpretação do Ser que, segundo Heidegger, predominou ao longo da tradição desde Tales de 

Mileto.  

 

Quando Tales responde a pergunta sobre o que seria o ente e diz “água”, ele explica 

o ente a partir do ente, apesar de, no fundo, buscar aquilo que o ente seria enquanto 

ente. Na questão, ele compreende algo assim como ser; na resposta, porém, ele 

interpreta o ser como um ente. No fundo, essa interpretação é até hoje a usual na 

filosofia (HEIDEGGER, 2012, p. 462-463). 

 

Apesar de sua posição fundamental a questão do sentido do Ser foi esquecida quando 

não obscurecida pela tradição filosófica. Em Ser e Tempo, Heidegger aponta três motivos que 

contribuíram para o abandono e obscurecimento do sentido do Ser ao longo da tradição: sua 

universalidade, sua indefinição e sua autoevidência. Este modo de interpretar o Ser, oriundo 

desta dificuldade em expressar sua compreensão presente já nos primórdios da atitude 

filosófica, consolidou-se dogmaticamente levando a se considerar supérflua a pergunta pelo 

sentido do Ser. Ora, sendo ele o mais universal e evidente por si em todos os usos que dele se 

 

 

23 Este aspecto da linguagem ocidental e do pensamento que ela instaura se reveste de especial importância para 

nosso trabalho, pois, em consequência, Heidegger entende a própria filosofia como exclusiva desta linguagem e 

deste pensamento de modo que a expressão “filosofia Ocidental” soa a ele como uma redundância. Levinas, por 

outro lado, se volta também contra esta concepção algo estreita da filosofia e, mais amplamente, do próprio 

racional, tentando encontrar nela aberturas que viabilizem a inserção de elementos oriundos de outras formas de 

pensamento, outros modelos de racionalidade que não a ocidental e seu vínculo estreito com o Ser. 
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faz, prestar-se a tarefa de sua definição mostra-se não somente problemático, mas desnecessário 

(HEIDEGGER, 2005, p. 27). 

Heidegger, então, assume como tarefa recolocar a questão do Ser enquanto tal retirando-

o da obscuridade a que a tradição lhe confinou. Ao colocar o pensamento em marcha na direção 

do Ser, opera um movimento que lhe é característico: o interrogar acerca de algo remete, no 

fim das contas, à situação daquele que interroga que já se encontra implicado no interrogado.  

Neste sentido, a fim de que se obtenha uma resposta satisfatória àquilo que se interroga 

seria necessário, segundo Heidegger, sopesar a condição do indagador e sua posição no interior 

mesmo daquilo que busca saber. Em outras palavras, o interrogador encontra-se, de saída, 

implicado na interrogação e, de algum modo, envolvido pelo interrogado. É assim que, por 

exemplo, em “Que é metafísica?” a questão acerca da totalidade da metafísica remete à situação 

existencial determinada daquele que se põe a questão de tal modo que este seja também 

problematizado, pois a orientação adequada da questão encontra-se relacionada à situação do 

investigador que a propõe. Assim, “a interrogação metafísica deve desenvolver-se na totalidade 

e na situação fundamental da existência que interroga.” (HEIDEGGER, 1969, p. 22). 

Consequentemente, a busca pela resposta à questão referente à metafísica só pode 

realizar-se de seu interior, a partir de uma questão metafísica a qual, no referido texto, a questão 

do Nada é eleita por Heidegger. Deixando de lado a elaboração da resposta heideggeriana a esta 

questão, interessa-nos salientar que há, de acordo com Heidegger, uma exigência fundamental 

válida à elaboração de qualquer questão: para que algo seja questionado é necessário que ele 

possa ser dado, isto é, se algo é procurado através do questionamento significa que sua 

existência é já, ainda que de maneira vaga e confusa, reconhecida.  

 

Onde procuramos o nada? Onde encontramos o nada? Para que algo encontremos não 

precisamos, por acaso, já saber que existe? Realmente! Primeiramente e o mais das 

vezes o homem somente então é capaz de buscar se antecipou a presença do que busca. 

Seja como for, nós conhecemos o nada, mesmo que seja apenas aquilo sobre o que 

cotidianamente falamos inadvertidamente (HEIDEGGER, 1969, p. 28). 

 

Uma antecipação deste algo buscado é necessária à própria busca o que, formulada de 

outra maneira, resulta na fórmula peculiar a Heidegger de que toda compreensão repousa numa 

pré-compreensão. Heidegger não se expressa assim no presente texto, entretanto, o esquema é 

nele reconhecível: a busca pela compreensão de algo qualquer que seja efetua-se no interior de 

uma compreensão vacilante, obscura, com a qual se opera ao nível da cotidianidade e é dela 

que se avança a uma compreensão mais adequada daquilo que se busca. 



54 

O mesmo esquema aparece no texto Introdução à Filosofia onde já em sua introdução 

lê-se:  

 

A questão é que não estamos de forma alguma “fora” da filosofia; e isso não porque, 

por exemplo, talvez tenhamos uma certa bagagem de conhecimentos sobre filosofia. 

Mesmo que não saibamos expressamente nada sobre filosofia, já estamos na filosofia 

porque a filosofia está em nós e nos pertence; e, em verdade, no sentido de que já 

sempre filosofamos. Filosofamos mesmo quando não sabemos nada sobre isso, 

mesmo que não “façamos filosofia”. Não filosofamos apenas vez por outra, mas de 

modo constante e necessário porquanto existimos como homens (HEIDEGGER, 

2009, p. 3). 

 

Aqui a ideia de que toda investigação tem lugar apenas do interior daquilo que é 

investigado estando o investigador já abarcado por ele, é estabelecida com maior clareza. A 

ideia de uma introdução à filosofia promove a ilusão de que se está fora dela e, por isso mesmo, 

é necessário nela introduzir-se. Contudo, o “estar fora” aqui é apenas aparente porquanto o 

filosofar pertence à existência do homem enquanto tal como uma sua possibilidade essencial. 

Sendo a filosofia algo de essencial à constituição de nosso ser sempre filosofamos ainda que 

não dominemos conhecimentos filosóficos ou nada saibamos acerca deles.  

Desse modo, estamos desde sempre dentro da filosofia, pois ela, a filosofia, dormita em 

nosso ser. Vislumbra-se aqui o quadro da noção heideggeriana de compreensão a qual o autor 

insiste em seu aspecto irredutível a uma atividade puramente gnosiológica. A compreensão do 

que seja filosofia implica nossa situação existencial enquanto homens em sua totalidade e não 

apenas em sua relação cognoscitiva que não é mais do que uma de suas possibilidades 

existenciais. 

 

Ser homem já significa filosofar. Segundo sua essência, o ser-aí humano como tal já 

se encontra na filosofia, e isso não de modo ocasional. Como o ser-homem tem, 

contudo, diversas possibilidades, múltiplos níveis e graus de lucidez, o homem pode 

encontrar-se de diversas maneiras na filosofia. De modo correspondente, a filosofia 

como tal pode permanecer velada ou manifestar-se no mito, na religião, na poesia, nas 

ciências, sem que seja reconhecida como filosofia. E, visto que a filosofia como tal 

também pode se constituir de modo efetivo e expresso, parece que aqueles que não 

tomam parte no filosofar expresso estão fora da filosofia (HEIDEGGER, 2009, p. 4). 

 

Ante a isso, uma introdução à filosofia não pode ter mais o caráter de fazer adentrar a 

um âmbito do qual se estaria originalmente fora. Um empreendimento como este tem razão de 

ser somente como um pôr em curso o filosofar que já habita em nós compondo nosso ser aí 

desde a presença velada da filosofia nas mais variadas dimensões culturais as quais estamos 

constantemente expostos. É necessário tornar livre a filosofia que já nos pertence e a qual já 

pertencemos sem o saber acolhendo-a desde a nossa própria liberdade. É neste sentido que se 
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pode entender a afirmação heideggeriana de que “filosofia é filosofar”, isto é, colocar o filosofar 

em marcha como possibilidade essencial de nosso ser aí (HEIDEGGER, 2009, p. 5). 

Este mesmo esquema procedimental atravessa as análises relativas ao Ser. A questão do 

sentido do Ser deve-se orientar para a situação existencial do ente cuja existência é 

fundamentalmente marcada pela compreensão do Ser, isto é, o ser-aí24 (HEIDEGGER, 2012, 

p. 331). É da análise do ser deste ente que se pretende encaminhar para a análise da questão 

acerca do sentido do ser em geral, portanto, torna-se imprescindível determinar a via de acesso 

a este ente de modo que seu ser possa mostrar-se em si e por si (HEIDEGGER, 2005, p. 44). 

Debruçar-se sobre o ser-aí na tentativa de uma explicitação de seu ser é debruçar-se 

sobre o ente que nós mesmos somos e cujo ser nos é mais próprio no sentido de que dele cada 

ser-aí pode dizer que é seu, sua propriedade, pois, em simplesmente sendo, existindo, se 

pudermos dizer, este ente já se coloca em relação com o seu ser. Logo, o que está em jogo desde 

sempre neste ente é o ser e, mais especificamente, o seu próprio ser (HEIDEGGER, 2005, p. 

77-78). É neste sentido que Heidegger diz: 

 

A questão sobre o sentido do ser é a mais universal e a mais vazia; entretanto, ela 

abriga igualmente a possibilidade de sua mais aguda singularização em cada pre-

sença. A universalidade do conceito de ser não contradiz a “especialidade” da 

investigação, qual seja, a de encaminhar-se, seguindo a interpretação especial de um 

ente determinado, a pre-sença. É na pre-sença que se há de encontrar o horizonte para 

a compreensão e possível interpretação do ser (HEIDEGGER, 2005, p. 70). 

 

Esta descrição do ser-aí enquanto singularização da questão do Ser mediante o 

comportamento relativo ao seu próprio ser acarreta duas consequências importantes para a 

análise de Heidegger. Primeiramente, o seu modo de ser constitui a sua própria essência, 

colocando de outra forma, a sua essência equivale à sua existência. Heidegger diz 

explicitamente reservar o termo existência para o modo de ser do ser-aí delimitando com ela a 

constituição ontológica do dasein25 (HEIDEGGER, 2005, p. 77). 

 

 

24 O termo Dasein é referido na tradução brasileira mais veiculada de Ser e Tempo, realizada por Márcia Sá 

Cavalcanti Schuback, através da expressão pre-sença. No entanto, outros textos traduzidos por Ernildo Stein 

trazem a expressão ser-aí que é, aliás, mantida nas traduções de Marco Antônio Casanova. De nossa parte, 

alternaremos entre esta última e o termo original, salvo quando nos encontrarmos na necessidade de uma citação 

literal da mencionada tradução de Ser e Tempo. Nossa escolha é motivada pelo entendimento de que ser-aí se 

presta menos a equívocos, ao mesmo tempo em que preserva o caráter de abertura a diversas possibilidades de ser 

que parecem acomodar-se melhor às intenções do próprio Heidegger.   
25 Este uso do conceito de existência tem implicações importantes na leitura levinasiana de Heidegger. Enquanto 

este reserva de modo bastante claro o termo existência para definir o modo de ser específico do Dasein, aquele 
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Por outro lado, não sendo indiferente ao seu próprio ser ou ao seu vínculo com o ser em 

geral o ser-aí se diferencia dos demais entes simplesmente dados de modo tal que a referência 

ao seu ser ocorra sempre mediante a utilização do pronome pessoal – “eu sou” “tu és” – por 

conta do grau de concreção a que a universalidade da questão do ser é posta remetendo ao ser 

seu do dasein (HEIDEGGER, 2005, p.78). 

O ser-aí se constitui, portanto, na posse de si, no apropriar-se de si mesmo como sua 

possibilidade mais própria. Independentemente do modo de ser pelo qual o ser-aí se realiza, o 

caráter de ser meu permanece e o uso do pronome possessivo em primeira pessoa não é 

acidental, ao contrário, procura evidenciar esta relação de propriedade que o ser-aí mantém com 

seu ser. A compreensão do ser no dasein se efetua como apropriação de seu ser, como tomar 

posse de si no sentido mais profundo de sua existência mesma (HEIDEGGER, 2005, p. 78). 

Um exame atento deste ente privilegiado por se manter, a contar de seu próprio ser, em 

certa compreensão do Ser, deverá começar pela cotidianidade do ser-aí, a maneira como ele é 

“antes de tudo e na maioria das vezes”, isto é, na condição mais elementar ainda no plano de 

sua constituição ôntica. No entanto, não se trata de enxergar na cotidianidade somente atributos 

acidentais e ocasionais apontando elementos que venham a somar-lhe externamente, antes, a 

cotidianidade traz em si “estruturas ontologicamente determinantes em todo modo de ser de 

fato” do ser-aí (HEIDEGGER, 2005, p. 44). 

Ao nível da cotidianidade o ser-aí já detém uma interpretação de seu ser porquanto uma 

compreensão do Ser lhe é inerente, se formando ou deformando em cada um de seus modos de 

ser. Neste sentido, é constitutiva do ser-aí, em sua estrutura ôntica, uma compreensão pré-

ontológica de seu próprio ser e do ser em geral, sem que lhe seja necessário colocar-se 

explicitamente a questão da diferença ontológica sendo ela pressuposta em todo seu 

comportamento em relação aos entes. 

 

Mas não é necessário que o comportamento em relação ao ente, apesar de ele 

compreender o ser do ente, distinga esse ser assim compreendido do ente 

expressamente do ente em relação ao qual ele se comporta. É ainda menos necessário, 

por sua vez, que essa diferença entre ser e ente seja mesmo concebida (HEIDEGGER, 

2012, p. 462). 

 

 

 

remete a existência ao ser em geral. Veremos mais adiante que tal leitura não é de todo desautorizada, embora ela 

possa, à primeira vista, dar a impressão de ser equivocada. 
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Situamo-nos aqui no interior de uma das novidades do pensamento heideggeriano, a 

saber, seu esforço em construir uma noção de compreensão que não se reduza a seu aspecto 

gnosiológico, pelo contrário, a compreensão é anterior e mais originária do que a consciência 

que dela se possa ter. Mesmo compreendendo, de algum modo, o ser do ente o dasein não tem 

diante de si, mediante um ato de consciência, a distinção entre ente e ser. A diferença ontológica 

está presente na existência do ser-aí, é constitutiva do ser deste ente mesmo que não seja 

expressamente sabida (HEIDEGGER, 2012, p. 463). 

A diferença entre ser e ente é, neste sentido, pré-ontológica. É previamente 

compreendida sem que para isso seja necessário um conceito explícito de ser ou que se produza 

um conhecimento a seu respeito. Nesta perspectiva, a compreensão do ser é uma pré-

compreensão, uma compreensão implícita que, como tal, pode vir a se tornar uma compreensão 

explícita. Em suma, é porque a diferença entre ser e ente reside na constituição da existência do 

ser-aí, de maneira implícita, que a passagem a uma colocação explícita da questão é possível. 

Somente nesta passagem a diferença entre ser e ente pode ser chamada, com propriedade, de 

diferença ontológica, pois, somente quando o ser-aí se move explicitamente na compreensão 

do ser e busca seu sentido é que tem início algo como uma ontologia, ou seja, um logus 

orientado para o Ser. 

 

Somente porque essa diferença pertence à existência, ela pode se tornar explícita de 

uma maneira diversa. Como na expressividade dessa diferenciação entre ser e ente os 

dois diferenciados se destacam mutuamente, o ser torna-se neste caso tema possível 

de uma concepção (HEIDEGGER, 2012, p. 463). 

  

Devidamente entendida em sua dimensão existencial constitutiva do ser do dasein antes 

mesmo de ser concebida em uma relação de conhecimento, a dinâmica da compreensão se 

revela sempre em referência ao mundo e ao tempo. O ser-aí tende a compreender o seu próprio 

ser a partir de sua relação com o mundo por ser este o ente com o qual se mantém vinculado e 

para com o qual se comporta de modo essencial. Consequentemente, o tempo se estabelece 

como o fundamento sobre o qual o ser-aí compreende e interpreta implicitamente o Ser 

(HEIDEGGER, 2005, p. 43-45). 

A descoberta o ser-aí como fundado na temporalidade é um dos resultados da analítica 

do dasein. A temporalidade indica um âmbito originário que determina a essência do ser-aí 

sendo, antes e acima de tudo, no tempo, no qual está sempre e constantemente implicado por 

sua própria existência. Toda e qualquer compreensão do ser desenrola-se no interior deste 

horizonte. (HEIDEGGER, 2012, p. 332-333) Certamente que não se trata do tempo na acepção 
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vulgar da expressão, por isso, Heidegger se vê na necessidade de elaborar uma “explicação 

originária do tempo enquanto horizonte da compreensão do ser a partir da temporalidade [...]” 

(HEIDEGGER, 2005, p. 45). Admitindo como marco inicial de sua reflexão as visões correntes 

na tentativa de fazer sobressair delas o sentido da temporalidade originária. Seu objetivo, como 

ele mesmo o diz, é: 

                                               

[...] aprender a ver como é que aquilo que se conhece comumente como tempo e que 

foi transformado unicamente em problema até aqui na filosofia pressupõe a própria 

temporalidade. É preciso ver que e como o tempo vulgarmente compreendido 

pertence à temporalidade e emerge dela (HEIDEGGER, 2012, p. 332). 

                                            

O advento do ser-aí na temporalidade determina também sua historicidade. Ser-aí na 

temporalidade equivale a realizar-se como ser histórico. Mais uma vez, a expressão bastante 

comum nada preserva de seu sentido corrente. O termo remete ao acontecer originário do ser-

aí em seu ser mesmo, a própria existência do dasein enquanto ser temporal é o que Heidegger 

pretende aqui designar pelo vocábulo “história”. É essa base fundamental, a historicidade do 

ser-aí em sua existência temporal, o que possibilita a história universal, isto é, a história dos 

historiadores, os acontecimentos históricos datados e descritos pela ciência dos fatos humanos 

a que chamamos História (HEIDEGGER, 2005, p. 47-48). 

Há uma nota de rodapé na tradução de Marco Antônio Casanova do texto, supracitado, 

Introdução à Filosofia, bastante elucidativo acerca da utilização, por Heidegger, do termo 

história e que passamos a reproduzir parcialmente, a seguir: 

 

Heidegger estabelece uma distinção fundamental entre dois termos normalmente 

tomados como sinônimos na língua alemã e traduzidos consequentemente com o 

auxílio da palavra “história”: o termo latino Historie e o termo germânico Geschichte. 

Enquanto o primeiro designa para ele a história concebida em sua dimensão ôntica, 

como instância relativa aos acontecimentos que se dão no interior de um âmbito 

simplesmente subsistente chamado tempo, e funciona como base para o que podemos 

denominar historiografia, o segundo é reservado apenas para a dinâmica existencial 

de temporalização característica do ser-aí em sua relação originária com o mundo e 

com o ser26. 

  

O trecho citado dispensa maiores comentários sendo suficiente, então, por em relevo a 

distinção entre a noção de história considerada no nível ôntico, ou seja, na dimensão daquilo 

que designamos como a história dos historiadores, história enquanto ciência historiográfica e, 

 

 

26 HEIDEGGER, M. Introdução à Filosofia. Martins Fontes: São Paulo, 2009. Cf. especificamente a nota 1, p. 2. 
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de outro lado, a história no sentido da temporalização do ser-aí em sua referência essencial ao 

mundo, enquanto fundamento da compreensão do Ser. É exatamente o segundo sentido que 

pretendemos ao chamar a atenção à historicidade do Dasein. 

Pode-se depreender, então, dessa breve excursão por alguns dos temas mais relevantes 

da analítica do dasein, que: toda compreensão do Ser tem início, necessariamente, no ente 

ontologicamente constituído como ser-aí; esse ente, por sua própria existência, compreende, 

ainda que implicitamente, o Ser a partir do ser que ele mesmo é; a existência do ser-aí se realiza, 

essencialmente, inserindo-se no mundo e no tempo como temporalidade, fundamento da 

compreensão do Ser; o acontecer do ser-aí no tempo, ou, a temporalização da temporalidade, 

equivale à sua historicidade pressuposta em toda historiografia. 

Contudo, a explicitação do ser do ente que, essencialmente, compreende o Ser é tão 

somente a preparação do caminho que deverá conduzir ao questionamento do Ser enquanto tal, 

restando a Heidegger encaminhar a reflexão do dasein para o Ser. Porém, um ponto estabelecido 

pela analítica do dasein se mantém como uma conquista para todas as reflexões futuras, a saber: 

que a compreensão do Ser pressupõe, irrevogavelmente, o fator “tempo”. 

A certa altura de suas reflexões Heidegger enfatiza: “não se pode interpretar a pre-sença 

pela diferença de um modo determinado de existir”, isto é, não se deve concebê-lo em sua 

dimensão ôntica, em seu caráter de ente. Em seguida, completa: “Deve-se, ao invés, descobri-

la pelo modo indeterminado em que, de início e na maior parte das vezes, ela se dá.” Esta 

indeterminação do ser-aí faz alusão à sua referencia ao Ser pelo qual “todo e qualquer existir é 

assim como é”. No ser-aí, esta indeterminação constitutiva de seu ser desde a cotidianidade é 

intitulada por Heidegger de medianidade (HEIDEGGER, 2005, p. 79). 

Considerado em sua referência ao Ser, em sua dimensão puramente ontológica, por 

assim dizer, a interpretação da existência do ser-aí deve se desenvolver a partir da 

existencialidade da sua existência (HEIDEGGER, 2005, p. 79). Grosso modo, pode-se entender 

a “existencialidade” como abertura temporal do próprio Ser que abriga a existência do ser-aí e, 

neste sentido, a existencialidade seria sua condição de possibilidade. Dito de outro modo, se a 

existência temporal é a condição de possibilidade da compreensão do ser do ser-aí, por sua vez, 

a existencialidade é a condição de possibilidade da existência temporal que possibilita todo o 

movimento do dasein em relação ao seu próprio ser e ao ser em geral. 

Ora, se a temporalidade é o termo reservado para descrever a existência do ser-aí haverá, 

pois, a necessidade do estabelecimento de outro termo para designar a temporalização como 

acontecimento do Ser que condiciona a temporalidade do dasein. Heidegger lançará mão, nesta 
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situação, da expressão temporialidade27. Desse modo, o próprio Ser e não apenas o ente deve 

ser compreendido na perspectiva do tempo e em referência a ele, entretanto, o tempo enquanto 

temporialidade remete a uma dimensão mais originária ainda do que a temporalidade do ser-aí 

(HEIDEGGER, 2005, p. 46). 

 

A temporalidade assume a possibilitação (sic) da compreensão de ser e, com isso, a 

possibilitação da interpretação temática do ser e de sua articulação e modos múltiplos, 

isto é, a possibilitação da ontologia. Daí emerge uma problemática própria, ligada à 

temporalidade. Nós a designamos como a problemática da temporialidade 

(Temporalität). O termo “temporialidade” não é equivalente ao termo temporalidade 

(Zeitlichkeit) apesar de não passar de sua tradução. Ele designa a temporalidade na 

medida em que ela mesma é transformada em tema como condição de possibilidade 

da compreensão de ser e da ontologia enquanto tal (HEIDEGGER, 2012, p. 332-333). 

 

Uma vez mais recorremos às preciosas notas de Marco Antônio Casanova, agora em sua 

tradução do texto já citado Os problemas fundamentais da fenomenologia. Casanova chama a 

atenção para o sentido técnico que a palavra Temporalität adquire no pensamento de Heidegger 

apesar de ser ela mesma uma tradução latina do vocábulo alemão Zeitlichkeit. Enquanto esta 

última designa a temporalidade constitutiva da existência do ser-aí, especificamente, o primeiro 

“aponta para a temporalidade horizontal do próprio ser, para a abertura temporal como 

determinação do ser do ente na totalidade28.” Emerge, assim, uma dimensão mais originária a 

qual se pode aceder unicamente quando a temporalidade, em si mesma, torna-se tema de 

análise. 

Se nos for permitido efetuar um dimensionamento esquemático da problemática da 

temporialidade que nos transporta à dimensão ontológica na qual se interroga pelo ser enquanto 

Ser, teremos como resultado algo mais ou menos assim: a) o ser do ser-aí se funda na 

temporalidade; b) a temporalidade surge como o horizonte no qual transcorre a compreensão 

do Ser; c) uma análise da temporalidade desvela a abertura temporal originária do Ser, 

denominada por Heidegger de temporialidade (temporalität). É na problematização da 

 

 

27 Novamente nos deparamos com um pormenor de tradução que julgamos não poder ignorar. A referida tradução 

de Ser e Tempo nos oferece, para o caso presente, o vocábulo temporariedade. No entanto, nos parece que a palavra 

sugere um sentido de provisoriedade que não se ajusta bem a esta dimensão originária radical que Heidegger 

pretende descrever. Por outro lado, as traduções de Marco Antônio Casanova trazem a expressão temporialidade, 

aparentemente um neologismo, que nos parece coadunar-se melhor às pretensões do autor na tentativa de expressar 

ao mesmo tempo maior radicalidade, em comparação à temporalidade, e abrangência no sentido daquilo que abarca 

todas as noções posteriores de tempo. 
28 HEIDEGGER, M. Os problemas fundamentais da fenomenologia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. Cf. nota 1, p. 

333. 



61 

temporialidade que se poderá buscar uma resposta à pergunta pelo sentido do Ser 

(HEIDEGGER, 2005, p. 47). 

O apresentado até aqui nos é suficiente para situar o pensamento de Levinas em relação 

à Heidegger não sendo, portanto, necessário avançar mais nas análises de Ser e Tempo. 

Passaremos agora a uma explanação breve do modo como essas ideias foram recebidas e 

interpretadas por Levinas, conservando-se um horizonte referencial permanente em sua 

filosofia. 

 

1.5 A leitura levinasiana de Heidegger 

 

A influência marcante de Heidegger será visível, em especial, nas primeiras obras após 

a Segunda Guerra, momento em que, como veremos, se acentua a necessidade de evasão do 

clima da filosofia heideggeriana tomada como expressão máxima de uma racionalidade que 

permaneceu indiferente ou impotente à violência perpetrada contra o outro ser humano. 

Nessas obras, tanto o estilo quanto os temas estarão muito próximos da maneira de Ser 

e Tempo e apenas gradativamente vai se distanciando dela. Tanto que em 1987, no prefácio à 

edição alemã de Totalidade e Infinito, publicado originalmente em 1961, Levinas reconhecerá 

que essa obra ainda recorrerá incessantemente ao que ele denomina uma “linguagem 

ontológica” que sua obra de maturidade, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1974), 

evitará em vista da construção de uma “linguagem ética” (EN, p.252). 

Do período de estudos na Alemanha com os mestres da fenomenologia resultou sua tese 

intitulada A teoria da intuição na fenomenologia de Husserl defendida quando do seu retorno 

à França, na universidade de Strasbourg. Embora a tese tenha sido sobre Husserl, ela já 

apresenta uma forte influência da ontologia heideggeriana. Levinas tenta mostrar como, em 

Husserl, já se antecipavam algumas ideias desenvolvidas por Heidegger em Ser e Tempo, 

“como se a filosofia de Husserl já colocasse o problema heideggeriano do ser e do sendo”, o 

que garantiu uma leitura que se convencionou chamar de “ontologizante” do pensamento de 

husserliano. 

Como exemplifica em uma resposta a Philippe Nemo, a tese husserliana de que “[...] os 

modos da consciência que acessa aos objetos são essencialmente dependentes da essência dos 

objetos”, se ajusta bem à fórmula de inspiração heideggeriana na qual o “ser comanda o acesso 
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ao ser. O acesso ao ser pertence à descrição do ser.” Pelo que conclui: “Penso que lá também 

Heidegger é anunciado29” (EI, 2009, p. 22). 

Levinas contava então com 24 anos e por meio dessa tese, publicada como livro ainda 

em 1930, se tornou o precursor dos estudos fenomenológicos em solo francês. Com efeito, antes 

da aparição de seu livro/tese quase nada havia sobre fenomenologia em língua francesa e por 

ele vários dos ilustres fenomenólogos franceses tiveram seu primeiro contato com o pensamento 

de Husserl. Dentre os mais veneráveis leitores desse pequeno livro encontra-se Sartre, Derrida 

e Ricouer. Antes mesmo de sua tese o próprio Levinas havia publicado um artigo intitulado Sur 

les “Ideen” d’Edmund Husserl30, na Revue Philosophique então comandada por Lévy-Bruhl. 

Levinas enfatiza a atmosfera difícil em que ele introduzira a fenomenologia na França onde 

esse “movimento de ideias tão familiar a todos hoje em dia [...] era quase totalmente 

desconhecido” (POIRIÉ, 2009, p. 80). 

Nesses primeiros anos da década de 30 do século passado a atividade intelectual de 

Levinas transcorreu, principalmente, como comentador da obra de Husserl e também de 

Heidegger na França. Testemunha irrevogavelmente esse fato – além da tese que trazia já na 

introdução a sua dívida com o pensamento de Heidegger – um artigo publicado na Revue 

Philosophique ainda em 1932 e que foi posteriormente incluída na recolha de artigos dedicada 

à obra dos mestres sob o título de Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger31.  

O artigo intitula-se Martin Heidegger e a Ontologia e, segundo nota de rodapé contida 

na tradução portuguesa da obra supracitada, trata-se de uma reprodução parcial do artigo 

original com algumas modificações e algo abreviado. A nota ainda dá a conhecer que se trata 

de um estudo que traz em si “a marca de uma época em que a filosofia de Heidegger acabara 

de ser descoberta em França” (DEHH, 1998, p. 69). 

 O referido artigo é particularmente importante por representar os primeiros esforços 

intelectuais do jovem Levinas introduzindo o pensamento heideggeriano num ambiente em que 

ele era praticamente desconhecido. Reparemos que o texto vem à luz apenas dois anos após a 

publicação de sua tese correspondendo, assim, a um momento de certo entusiasmo de Levinas 

 

 

29 No original: [...] les modes de la conscience accédant aux objets sont essentiellement  dépendants de l’essence 

des objets. L’être comande l’accès à l’être. L’accès à l’être appartient à la description de l’être. Je pense que là 

aussi Heidegger est annoncé. 
30 Texto republicado em LEVINAS, E. Les imprévus de l’historie. Paris: Le Livre de Poche, 2017. Biblio Essais. 
31 Cf. LEVINAS, E. Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. p. 69. 

Doravante citada simplesmente “DEHH”. 
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em relação aos pensadores da fenomenologia. Não obstante, a maneira como Levinas interpreta 

Heidegger carrega, desde o princípio, os traços fundamentais que irão compor, posteriormente, 

sua leitura crítica do autor de Ser e Tempo. 

Um primeiro aspecto da interpretação que Levinas faz da filosofia heideggeriana que 

julgamos essencial é sua preocupação com o lugar do ser humano no conjunto deste 

pensamento. Isso explica, por exemplo, porque este artigo de 1932 sobre Heidegger começa, 

na realidade, com uma exposição da noção tradicional de subjetividade. Levinas percebe e 

procura destacar desde muito cedo que o homem só interessa à ontologia de Heidegger por sua 

relação privilegiada com o Ser. Em outras palavras, o homem só é digno de consideração em 

função do Ser, a “maneira como o homem é levado ao centro da investigação é inteiramente 

comandada pela preocupação fundamental que consiste em responder à questão ‘o que é ser’” 

(DEHH, 1998, p. 72). 

Como vimos, a descrição do Dasein como o modo de ser humano em Ser e Tempo tem 

por objetivo fixar esta peculiaridade fundamental da existência humana enquanto votada à 

compreensão do Ser. O homem é Dasein na medida em que o fato fundamental de sua existência 

implica uma compreensão, implícita ou explícita, do ser em geral a partir de seu próprio ser. A 

essência do Dasein é, portanto, existir em função da compreensão do Ser e é apenas por isso 

que ele ocupa um lugar privilegiado na ontologia fundamental heideggeriana. 

 

Seja como for, fixemos de momento a característica do homem estabelecida à partida: 

ente que compreende o ser implicitamente (de uma maneira pré-ontológica, segundo 

a expressão heideggeriana) ou explicitamente (de uma maneira ontológica). E é 

porque o homem compreende o ser que ele interessa à ontologia. O estudo do homem 

vai revelar-nos o horizonte no interior do qual se coloca o problema do ser, pois é nele 

que se dá a compreensão do ser (DEHH, 1998, p. 74). 

 

Ressaltemos que esta subordinação do homem ao Ser não será ainda vista por Levinas 

como um problema neste artigo. É na medida em que seu pensamento vai amadurecendo, a 

configuração do contexto político-social vai se tornando ameaçadora forçando-o a uma 

reconsideração da pertinência da filosofia e de todo um modelo de racionalidade por ela 

inspirado, que essa e outras características do pensamento de Heidegger vão se lhe apresentar 

como problemáticas e, em certo sentido, insuficientes.   

De qualquer modo, não passa despercebido a Levinas que o problema ontológico 

essencial remete ao homem enquanto ente que compreende o Ser e, desse modo, evidencia 

aquele movimento característico do pensamento de Heidegger de sempre remontar da 

interrogação à situação daquele que interroga. Nesse sentido, a questão do sentido do Ser só 
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poderá ser respondida, como vimos, a partir da consideração do ser do ente cuja existência 

consiste na compreensão do Ser (DEHH, 1998, p.76). Isso o colocará, na leitura posterior de 

Levinas, no ápice de uma tradição de pensamento indiferente ao outro, embora neste artigo, 

reiteramos, isso não represente ainda um problema. 

Oito anos após a publicação de Martin Heidegger e a Ontologia, em 1940, vem a público 

outro importante artigo a respeito da filosofia heideggeriana intitulada A ontologia no temporal. 

Publicado originalmente na revista argentina Sur 167, o artigo traz um tom menos entusiasta 

em comparação ao primeiro e é tingido por uma coloração mais crítica ensaiando o período de 

combate frontal à ontologia fundamental – e, a reboque, todo um modelo de racionalidade que 

ela representa – que terá lugar nas publicações do pós-guerra. 

A noção heideggeriana de “compreensão” comanda toda exposição de Levinas uma vez 

que, em seu entender, é ela – a compreensão – o fio que conecta todos demais momentos dessa 

filosofia enquanto modo de aceder que possibilita o acesso às coisas ou às representações, ou 

seja, é a compreensão que viabiliza toda a relação do homem com o mundo e com os outros 

homens em todas as dimensões, incluindo a modalidade do conhecimento (DEHH, 1998, p.98). 

A compreensão, longe de ser uma atividade puramente teorética, põe em relevo o 

vínculo entre o homem e o Ser na medida em que seu próprio existir se realiza numa 

compreensão, ainda que implícita, do ser em geral, do ser verbo e, neste sentido, realiza 

igualmente o assumir de seu poder ser mais próprio.  Relacionar-se com suas possibilidades de 

existência constitui a própria existência humana exposta à aventura do ser e assumi-la se lhe 

apresenta como uma obrigação existencial no sentido de que apenas assim é possível ao homem 

existir autenticamente. A compreensão é, neste caso, o “sempre ter de ser”, “preocupar-se com 

a existência”, “inquietar-se com a existência” (DEHH, 1998, pp. 99-100). 

A novidade deste artigo em relação ao anterior, publicado quase uma década antes, é 

essa atenção especial que Levinas dá à associação da compreensão inerente à existência do 

Dasein e o poder sobre si que sua assunção garante acentuando de modo mais grave esse 

movimento sobre si que caracteriza o pensamento filosófico e que será mais bem desenvolvido 

na fase posterior. 

 

A relação com aquilo que nos parece mais abstracto, mais afastado de nós – ser em 

geral – é também a relação mais íntima que se cumpre em nós. Nós somos a questão 

do ser, nós estamos no mundo e compreendemos. Também a intimidade da 

compreensão, de que falávamos ao princípio, ganha um sentido preciso [...] a 

compreensão não é uma constatação pura e simples daquilo que se é, constatação 

capaz de aferir nosso poder sobre nós próprios, essa compreensão é o dinamismo da 

nossa existência, o próprio poder sobre si. Compreender tem simultaneamente o 

sentido de compreender e apreender (DEHH, 1998, p. 100). 
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Esta leitura algo crítica vai sendo reiterada em diversos momentos ao longo do texto até 

que, já nas linhas finais, Levinas cunha o termo “Mesmo”, central em todo o desenvolvimento 

ulterior de seu pensamento, para se referir a este modo de existir em vista de si, referido a si, a 

uma interioridade original e radical. Em seus próprios termos: 

 

Ao colocar o problema da ontologia, em que Heidegger vê o essencial da sua obra, 

ele subordinou a verdade ôntica, aquela que se dirige ao outro, à questão ontológica 

que se coloca no seio do Mesmo, desse si mesmo que, pela sua existência, tem uma 

relação com o ser que é o seu ser. Essa relação com o ser é a verdadeira interioridade 

original (DEHH, 1998, p. 111). 

 

Será na perspectiva de um pensamento centrado no Mesmo que Levinas irá discorrer 

sobre a concepção heideggeriana de Cuidado. Segundo Levinas no modo do Cuidado o dasein 

“existe com vista à sua existência”, assumindo-a o dasein preocupa-se com sua existência, 

inquieta-se com ela e, neste sentido, permanece referido apenas a si mesmo (DEHH, 1998, p. 

104). Neste movimento se enquadra também a situação existencial da angústia frente ao nada 

descoberto no ser-para-a-morte. Assentado na experiência fundamental do nada o dasein 

descobre-se, no fundo, assentado em nada além dele próprio (DEHH, 1998, p. 111). 

Outro elemento importante no conjunto do pensamento levinasiano aparece neste artigo 

embora de modo bastante tímido, de passagem e, no entanto, serve para evidenciar seu teor 

crítico. Em sua explicitação do Dasein no seio do pensamento heideggeriano, tema bastante 

caro a Levinas uma vez que, como vimos, remete, em sua leitura, ao lugar do homem na 

filosofia de Heidegger, o filósofo lituano-francês define a transcendência da existência 

inautêntica para a existência autêntica em termos de “fuga”: 

 

Ao fugirmos da existência autêntica em direção àquilo que somos “em primeiro lugar 

e a maioria das vezes”, nós não abandonamos essa existência autêntica. A 

possibilidade da fuga caracteriza positivamente a relação entre o homem e a sua 

existência. Não há fuga do círculo de existência autêntica a que tudo se refere (DEHH, 

1998, p. 103). 

 

Como podemos ver primeiro Levinas associa a fuga ao que, em termos heideggerianos, 

pode ser chamado de queda ou derrelicção, ou seja, a existência inautêntica, aquela que não se 

coloca a questão do Ser, aquela na qual se tem uma compreensão implícita do Ser. Levinas 

lembra que essa queda na existência inautêntica é uma possibilidade existencial do dasein e é 

dela que se transcende à existência autêntica. 
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No entanto, uma vez efetuada a passagem do inautêntico para o autêntico, deste último 

não há saída, pois tudo a ele se refere, é como a razão de ser do dasein, seu ser mais próprio. A 

escolha de palavras de Levinas chama a atenção aqui. É estranho a um leitor de Heidegger 

colocar a questão de uma fuga, de uma saída da vida autêntica quando, na verdade, ela deve ser 

incessantemente buscada e conservada. Além disso, Levinas se refere a ela como um “círculo” 

apontando uma espécie de fechamento, de clausura que é precisamente como ele definirá o 

reino do Ser em textos futuros. 

 

2 O judaísmo herdado por Levinas: Religião  

 

2.1 A especificidade do judaísmo lituano e a relevância da tradição talmúdica 

 

O judaísmo adotado intelectualmente por Levinas está indissociavelmente relacionado, 

por mais de uma razão, com sua própria história de vida e com o destino ao qual foram 

conduzidos os pertencentes ao povo judeu no desenrolar dos trágicos acontecimentos do século 

XX na Europa. Por isso, para se compreender melhor a presença desse elemento estrangeiro ao 

modo de pensar Ocidental que perpassa a filosofia levinasiana se faz necessário retroceder um 

pouco mais e recuperar alguns elementos de sua biografia, pois eles lançam algumas luzes 

importantes para se entender a região fronteiriça em que transcorre o curso de seu pensamento. 

Levinas nasceu em uma cidade provinciana da Lituânia, então dominada pelo Império 

Russo. Uma comunidade judaica onde o ritmo da vida social era ditado pela vivência do 

judaísmo e suas tradições. Sua vida junto à sua família era uma representação em pequena 

escala do que se apresentava na própria estrutura da cidade de Kovno (Kaunas), onde residia. 

A observação da tradição judaica ao mesmo tempo em que nutria a vivência familiar se estendia 

para a vida pública, determinando sua dinâmica sem que para isso se fizesse uma opção 

deliberada, isto é, os valores e costumes da tradição abarcavam de forma bastante natural a vida 

em sociedade.  

Esse clima é viabilizado pelo fato de serem os judeus cidadãos antigos dessa cidade, 

formando um grande número de pessoas ligadas a essa tradição que foram constituindo suas 

casas umas próximas às outras. De fato, o retrato que se pode fazer dessa paisagem social é tal 

que a vivência da tradição se configura como a própria respiração das interações sociais, 

paisagem essa em que a “religião em suas manifestações essenciais estava presente como forma 

coletiva”. Com esse estado de espírito religioso pairando sobre a vida como um todo era 

praticamente inimaginável contestar a religião no sentido de se pensar uma vida independente 
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dela, não se pensava ali na religião em suas formas extremas e opressoras. Pelo menos essa era 

a visão constituída pelas lembranças de infância preservadas por Levinas. 

Não obstante, isso não significa que o judaísmo reinante nesse contexto fosse carregado 

de teor puramente místico, ao contrário, juntamente com as várias sinagogas ali existentes 

encontravam-se diversos locais dedicados ao estudo talmúdico. “De maneira nenhuma era um 

judaísmo místico, o intelecto estava em guarda, pelo contrário, ele se prendia à dialética do 

pensamento rabínico por meio dos comentários dos comentários que se desenrolam ao redor do 

Talmud e no Talmud” (POIRIÉ, 2007, p. 53). 

O Talmud é a compilação por escrito da tradição oral da Lei judaica que, associada à 

Torá (Lei escrita) estabelece o conjunto de prescrições que regem a vida de um judeu. Conforme 

a versão oficial mais amplamente aceita entre aqueles que professam o judaísmo rabínico, a Lei 

oral foi dada a Moisés, e por meio deste a todo o Povo de Israel, juntamente com a Lei escrita, 

no monte Sinai, local sagrado da Revelação, para que lhes servisse de orientação permanente 

(RAIGORODSKY, 2015, p. 19).  

Ao que se sabe a Lei judaica foi sendo transmitida sem que seus métodos fossem fixados 

de maneira explícita e pouco se conhece a esse respeito, no entanto, considerando-se a própria 

tradição oral, especificamente no tratado de Avot da Mishná32, Moisés recebeu a Torá – tanto 

escrita quanto oral – diretamente de Deus no Sinai, transmitindo-a a Josué que, por sua vez, faz 

chegar aos anciãos, dos anciãos aos profetas e dos profetas à chamada Grande Assembleia 

(RAIGORODSKY, 2015, p. 31-32). 

A tradição oral da Lei judaica é, naturalmente, anterior à sua compilação por escrito e 

seus vestígios podem ser encontrados já no século VIII a.e.c.33 à época dos relatos do texto de 

Amós contemporâneo de Oseias e Isaias (RAIGORODSKY, 2015, p. 29). Ela surge como 

comentários à parte legislativa da Torá denominada Halachá, que apresenta forma 

excessivamente concisa e representa uma pequena parte da Torá em relação às demais 

constituídas por narrativas, histórias e parábolas bastante inspiradas em lendas que na literatura 

rabínica posterior foi denominada Agadá.  

 

 

32 Primeiro registro escrito da Lei oral anterior ao Talmud. Voltaremos a ela adiante. 
33 Optou-se aqui por utilizar a sigla “a.e.c.” ao invés do tradicional “a.C.” por se tratar de um panorama histórico 

de eventos relacionados ao judaísmo para os quais os estudiosos da área, via de regra, a utilizam na tentativa de 

driblar a concepção da história centrada nos eventos relativos ao cristianismo. 
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A Halachá indica, então, “uma lição que ensina uma conduta a ser mantida, que enuncia 

uma lei” (SS34, 2001, p. 169). Trata-se, portanto, da parte que contém as normas que orientam 

a vida prática dos fieis, em uma palavra, se refere ao conjunto de prescrições que formam a Lei 

judaica propriamente dita. Devido à sua pouca extensão e concisão foram necessários 

comentários que esclarecessem e complementassem seus ensinamentos e, assim, pudesse 

oferecer um sistema de leis efetivo para a vida religiosa cotidiana. É a partir desses comentários 

explicativos que surge e se dissemina a chamada Torá oral.  

É digno de nota que, Ariel Finguerman em seu livro A Eleição de Israel: a polêmica 

entre judeus e cristãos sobre a doutrina do “povo eleito”, sugere que a noção de uma Lei oral 

revelada em comunhão com a Lei escrita a Moisés no Sinai tenha surgido com o advento do 

judaísmo rabínico após a destruição do segundo Templo no ano 70 e.c. Nesse sentido, 

Finguerman dá a entender que a crença numa espécie de “dupla Revelação” que estabeleceria 

a existência de uma Lei transmitida oralmente como “interpretação autorizada” da Lei escrita 

fora, se não criada, pelo menos afirmada categoricamente em um momento posterior pelos 

rabinos que sucederam os sacerdotes do Templo como líderes religiosos e só então, fixados 

como fonte complementar concernente à orientação da conduta do fiel (FINGUERMAN, 2005, 

p. 48-49). 

Seja como for, o fato é que, ao menos entre os adeptos do judaísmo farisaico que teve 

sua continuação na tradição rabínica e toda sua vasta literatura, a Lei oral é indissociável da Lei 

escrita, de modo que a Torá abrange tanto a legislação escrita quanto os ensinamentos orais 

relativos ao seu cumprimento que dão origem primeiramente à Mishná e, em seguida, ao 

Talmud ambas indispensáveis para a observância da Lei. Esse espírito alcança Levinas que 

chega mesmo a listar dentre os elementos constituintes da autenticidade da tradição judaica, 

malgrado o cristianismo, além da Torá, também “a literatura rabínica que compreende o 

Talmud, os filósofos, os exegetas e os décisionnaires da Idade Média e dos tempos 

modernos.35” (IH36, 2017, p. 156). 

Não obstante, diferentemente da Torá escrita, a Torá oral não obteve desde sempre 

aceitação unânime entre os judeus. De fato, foram vários os grupos que a rejeitaram parcial ou 

 

 

34 LEVINAS, E. Do Sagrado ao Santo: cinco novas interpretações talmúdicas. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001. Doravante apenas “SS”. 
35 No original: [...] la littérature rabbinique qui comprend le Talmud, les philosophes, les exégets et les 

‘déccisionaires’ du Moyen Age et des temps modernes. 
36 LEVINAS, E. Les Imprévus de l’histoire. Doravante apenas “IH”. 
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integralmente embora em nossos dias, apenas o grupo dos caraítas oferece uma resistência 

formal quanto à introdução de elementos outros além daqueles que se encontram na tradição 

escrita. No grupo daqueles que se opuseram à tradição oral encontram-se ainda os saduceus, 

samaritanos e os essênios (RAIGORODSKY, 2015, p. 20). 

Talvez seja esse movimento de rejeição o motivo que impeliu os judeus adeptos da Torá 

oral a construir uma ponte entre essa tradição e a Revelação ocorrida no Sinai, com o intuito de 

garantir sua credibilidade e dissolver a controvérsia a seu respeito. De mais a mais, foi esse 

também o motivo que levou à necessidade de sua sistematização e consequente registro por 

escrito. A esse respeito parece ser consensual que tal evento decorre da queimada do segundo 

Templo mediante a tomada de Jerusalém no ano 70 e.c. pelos Romanos após resistência de 

quatro anos do Povo de Israel que culminou na dissolução total do Estado judeu. Finguerman 

oferece um breve, mas elucidativo, quadro que nos permite construir uma imagem da situação 

conturbada pela qual passava a religião nesse período: 

 

A destruição da capital paralisou a religião de Israel. Era no templo, agora em ruínas, 

que os judeus acreditavam servir a divindade por meio de sacrifícios, peregrinações e 

outros detalhados rituais. Também as instituições que guiavam a vida da nação a partir 

do santuário – o tribunal supremo chamado Sinédrio e seu chefe oficial, o sumo 

sacerdote – deixaram de funcionar levando a uma total confusão (FINGUERMAN, 

2005, p. 47). 

 

Mas o que parecia decretar o fim do judaísmo se torna dispositivo para uma importante 

guinada em sua existência ao dar origem ao judaísmo rabínico sucessor direto do farisaísmo. 

Não pretendendo delongar o assunto, mas proporcionando uma ideia da magnitude do evento e 

a nova direção que a existência desse grupo possibilitou à religião judaica, é válido notar que o 

farisaísmo como movimento religioso popular já pregava, antes mesmo da ruína do Templo, a 

ideia de que os fieis comuns poderiam alcançar nível semelhante de pureza na observância dos 

mandamentos em suas vidas cotidianas tais quais os pertencentes à elite sacerdotal. Ora, essa 

perspectiva vem a calhar quando se depara com a mencionada situação em que a ausência de 

um local específico onde fosse possível fazer orações e oferecer sacrifícios bem como a 

ausência de sacerdotes que os guiassem e lhes servissem de modelo era a nova realidade 

(FINGUERMAN, 2005, p. 48). 

Dali em diante, assumindo a posição dos fariseus, os rabinos passaram a alimentar nos 

fieis o sentimento de que a aniquilação do Templo não alteraria significativamente a vivência 

de sua fé e assim como os rabinos substituíram os sacerdotes, os sacrifícios do Templo foram 

se substituindo pelo sacrifício individual na obediência dos mandamentos. Os religiosos não 
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mais dependiam do Templo, pois agora o sacrifício seria realizado por cada um no cumprimento 

da Lei em suas vidas cotidianas. Essa ideia além de restaurar a fé dos devotos marcando uma 

nova fase do judaísmo garante aos rabinos a consolidação da posição de guias do Povo de Israel 

a qual se mantém até hoje em dia (FINGUERMAN, 2005, p. 48). 

Tal reorientação da piedade judaica é determinante para a solidificação da crença na 

tradição oral como parte da Revelação do Sinai e o consequente fortalecimento de sua 

importância indelével na conduta individual. Se essa tradição tem de fato origem em Moisés 

jamais se saberá com exatidão, todavia – e isso é o que realmente nos interessa aqui – é certo 

que, ao fim do século II e.c., o judaísmo contava com um volume considerável de interpretações 

e comentários à Torá advindas da tradição oral tornando patente a necessidade de sua 

sistematização (FINGUERMAN, 2005, p. 49). 

Atribui-se ao Rabi Iehudá Hanassí o primeiro trabalho editorial dessa tradição em fins 

do século II e.c., resultando na compilação de comentários e interpretações da Torá denominada 

Mishná. O significado etimológico do termo Mishná traz o sentido de repetição, desse modo, 

ela é, como Maimônides a denominaria mais tarde em seus comentários, Mishné-Torá, isto é, 

repetição da Torá. Certamente, como suplemento oral da Lei escrita, esses comentários 

registrados no compêndio de Iehudá Hanassí não eram simples repetições literais do texto 

escrito, antes, caracterizavam-se como tentativas de elucidar a Lei escrita dando a ela uma 

aplicação prática imediata, estabelecendo leis e regulamentos que não se encontram 

evidentemente expressas na Torá (RAIGORODSKY, 2015, p. 26). 

 Como já havíamos mencionado, a concisão da Lei escrita era um empecilho ao seu 

entendimento gerando dúvidas quanto ao modo de seu cumprimento, dessa maneira, aqueles 

que se dedicavam a estudá-la adicionavam comentários e interpretações que definiam o modo 

adequado de praticá-la. E foram justamente esses comentários e interpretações que foram 

compilados na Mishná. 

Os sábios cujas opiniões compõem a Mishná são conhecidos como tanaítas ou tanaim, 

esse último termo derivado do aramaico utilizado, originalmente, para designar os eruditos dos 

tempos rabínicos. Na Mishná, e posteriormente no Talmud, o termo refere-se especificamente 

aos eruditos que se debruçaram sobre a Torá contribuindo na edificação da legislação a ser 

adotada pela comunidade judaica. O termo tanaim é, na verdade, o plural de taná que significa, 

literalmente, “ensinante”, certamente em referência à posição que ocupavam como sábios da 
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Lei que ensinavam acerca da Torá cujo período de atuação é fixado entre o século I e.c. até a 

morte de Iehudá Hanassí em 219 e.c. (SS, 2001, p. 20237). 

Outra contribuição importante para essa sistematização da Mishná nos é legada pelo 

destacado filósofo e teólogo judeu do medievo Moisés ben Maimon, ou simplesmente 

Maimônides. Conhecido também pelo acrônimo RaMBaM38, Maimônides foi o primeiro a 

propor uma divisão da Torá oral em cinco partes que, por sua vez, pode ser subdividida em dois 

grupos.  

O primeiro grupo refere-se às leis dadas a Moisés e por ele transmitidas sejam elas 

demonstráveis pelo texto escrito ou depreendida por algum procedimento exegético; sejam elas 

correspondentes a leis que não possuem sentido lógico que as explique, mas que se sabe terem 

sido reveladas a Moisés no Sinai. Para ambas não se admite divergências, pois fazem parte da 

verdade revelada. O segundo grupo, concernente aos “decretos e regulamentos estabelecidos 

pelos sábios, bem como decisões legais tomadas por eles”, delimitam o esforço intelectual dos 

sábios e são passíveis de divergências tendo em vista que não se trata diretamente da revelação 

embora apele à sua autoridade (RAIGORODSKY, 2005, p. 24-25). 

Não há dúvidas de que a Mishná exerceu papel fundamental na sobrevivência e 

manutenção da tradição judaica, contudo, o esforço interpretativo dos tanaim nela registrado 

apresentava-se ainda um tanto problemática. Isso se deve, por um lado, ao seu caráter 

multifacetado agregando uma variedade de opiniões, oriundas de épocas e lugares distintos, 

veiculadas através da oralidade, a respeito de um mesmo tema e muitas vezes contraditórias 

entre si (FINGUERMAN, 2005, p. 49).  

Por outro lado, não obstante sua importância nos meios onde circulavam, os comentários 

eram bastante concisos e não ofereciam grandes esclarecimentos em relação ao disposto na 

Torá. O motivo, certamente, reside na preocupação eminentemente prática dos comentadores 

resultando na quase inexistência de explicações para determinada lei e quando as ofereciam 

 

 

37 Trata-se, em verdade, do glossário de termos judaicos elaborado pelo tradutor da edição brasileira e pode ser 

encontrado também em outro livro de Levinas intitulado Novas interpretações talmúdicas ambos publicados pela 

editora Civilização Brasileira. 
38 Formado pelas iniciais de seu nome precedido por seu título perante a comunidade judaica. Assim, Rabi Moisés 

ben Maimon se converte em RaMBaM. Naturalmente, o acréscimo das vogais ocorre ao se traduzir o original 

hebraico. 
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essas se mostravam, no mais das vezes, simples e sucintas39 (RAIGORODSKY, 2015, p. 31-

32). 

A Mishná se torna então o esteio para as gerações posteriores de rabinos que se 

debruçariam sobre a Torá e, a partir de agora, sobre os comentários e interpretações existentes 

compilados por escrito. Desse estudo da Mishná ampliam-se os comentários e interpretações 

rabínicas que resultam em novas resoluções acerca do cumprimento da Lei originando o Talmud 

(FINGUERMAN, 2005, p. 49). 

Determinando a reflexão judaica a partir do século VI e.c., o Talmud ganha forma escrita 

ao final do século V e.c., organizada em duas partes: a primeira delas é formada pela Mishná, 

isto é, os primeiros comentários e interpretações à Torá operados pelos tanaim; a segunda 

recebe o nome de Guemara e refere-se aos comentários e interpretações dos rabinos da geração 

posterior40. (IH, 2017, p. 157) Levinas define o termo Guemara como “a consignação por 

escrito das discussões levantadas pela Mishna (sic)” pelo que ela seria, então, uma ampliação e 

um aprofundamento da Mishná levada a cabo pelas “gerações de doutores rabínicos, 

continuadores dos tanaítas e chamados amoraim” (SS, 2001, p. 171). 

O termo amoraim é o plural de amorá e é utilizado para identificar a geração de 

estudiosos posteriores aos tanaim e cujo empenho interpretativo da Torá constitui a segunda 

parte do Talmud. Esse grupo de doutores da Lei descende da linhagem dos sábios oriundos das 

academias rabínicas da Babilônia estando ligados, desse modo, ao Talmud da Babilônia41 (IH, 

2017, p. 157). 

Como se sabe, há duas versões do Talmud correspondentes ao local de sua elaboração. 

Um deles provém do trabalho exegético desenvolvido pelos rabinos que residiam na Palestina 

e o outro por aqueles que se dedicavam a essa tarefa na Babilônia, duas localidades que 

figuravam como centros judaicos da época. O primeiro é um pouco mais antigo do que o 

segundo tendo sido redigido por volta do século IV e.c. enquanto a data, anteriormente citada, 

indicando o final do século V e.c diz respeito à redação do Talmud da Babilônia. Nenhum dos 

 

 

39 Isso não se aplica ao caso de Maimônides. Aliás, o fato dele ter elaborado comentários à Mishná no período 

medieval está, certamente, ligado a essa característica dos comentários existentes em seu tempo além do fato de 

que, a essa altura, a tradição talmúdica já se encontrava em voga. 
40 Ao que parece, num primeiro momento, o termo Talmud designava apenas os comentários dos sábios da segunda 

geração, ou seja, a Guemara e posteriormente passou a ser utilizada para designar o conjunto da Mishná e da 

Guemara. Entretanto, essa distinção não é relevante para os fins deste trabalho tendo em vista que o autor aqui 

estudado a compreende sempre no segundo sentido. 
41 Cf. também o já mencionado glossário de termos judaicos presentes nas traduções brasileiras das interpretações 

talmúdicas de Levinas. 
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dois dá conta da totalidade das leis da Mishná, contudo, o de Jerusalém é o único a trazer 

reflexões relacionadas ao tratado de Zeraim enquanto o da Babilônia é o único a analisar o 

tratado de Codashim42. Além disso, carregam entre si diferenças quanto ao dialeto embora 

ambos tenham sido redigidos em aramaico (RAIGORODSKY, 2015, p. 2643). 

Desde a sua compilação o Talmud se reveste de profunda significação aos judeus 

pertencentes à tradição rabínica gozando de certa proeminência na fé judaica e sua autoridade 

chegando, por vezes, a ultrapassar a dos profetas tamanho prestígio de suas exegeses. Doravante 

nenhum judeu interpretaria a Lei sem a mediação do Talmud. (FINGUERMAN, 2005, p. 50) 

Ele se tornaria, portanto, o “fogo ardente dessa vida espiritual que ilumina as grandes alamedas 

do pensamento judaico através da história” permanecendo “a interpretação autêntica do texto44” 

(IH, 2017, p. 157). 

Enfim, o Talmud encerra uma estrutura altamente complexa envolvendo a Mishná, a 

Guemara e as discussões talmúdicas que dela se seguem consideradas sua essência. Ao todo 

são 63 livros cujos conteúdos ético, histórico e legislativo são comentados por diversos doutores 

talmudistas, de lugares distintos, sobre temas tão variados quanto o são suas opiniões e 

discussões ali expressas, exigindo de quem o estuda muito tempo e dedicação. Sua principal 

significação para as gerações subsequentes do judaísmo está nas disposições da lei religiosa 

relacionadas a prescrições rituais, cerimoniais e na mediação de disputas legais que foram 

decisivas para fixar a conduta da vida religiosa judaica até o século XVIII (GUTTMANN, 2003, 

p. 53). 

 

2.2 Talmud e Filosofia 

 

As reflexões acerca do surgimento e da importância do Talmud para a religiosidade 

judaica é essencial para que se compreenda a relação do judaísmo com a filosofia. Como ponto 

de partida é imprescindível levar em consideração que, diferentemente do cristianismo ou do 

islamismo cujas doutrinas foram gestadas em contato com a produção filosófica de seu tempo, 

o judaísmo, sendo o mais antigos dos monoteísmos da linhagem abrahâmica, cultivou suas 

 

 

42 Zeraim significa “sementes” e trata de questões agrícolas que não tinham lugar no exílio babilônico. Por seu 

turno, o Codashim trata de questões relativas a sacrifícios e rituais no Templo de Jerusalém.  
43 Cf. especificamente a nota 28 na referida página. 
44 No original: Le foyer ardente de cette vie spirituelle, qui éclair eles grandes avenues de la pensée juive à travers 

l’histoire [...] demeure l’interprétation authentique du texte. 
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bases num ambiente em que a filosofia não se fazia presente, possivelmente, antes mesmo de 

sua formulação ou de seu labor especulativo de maior abrangência. Soma-se a isso o fato de 

que o judaísmo sempre contou, em suas Escrituras, com explicações próprias para a origem do 

mundo e dos seres bem como um conjunto de ensinamentos éticos e prescrições morais45 

advindos da Revelação de modo que não fora necessário buscar qualquer outra fonte de 

justificação para os mesmos (CAVALEIRO DE MACEDO, 2015, p. 115-116). 

Consequentemente: 

 

O povo judeu não começou a filosofar por causa de um irresistível impulso para fazê-

lo. Recebeu a filosofia de fontes externas e a história da filosofia judaica é uma história 

de sucessivas absorções de ideias forâneas (sic) que foram transformadas e adaptadas 

de acordo com pontos de vista judaicos específicos (GUTTMANN, 2003, p. 27). 

 

Malgrado a presença fundamental de Filon de Alexandria no período helenístico, uma 

atividade filosófica entre os judeus, no sentido forte do termo, terá lugar apenas no medievo 

quando, internamente, a partir do contato com o mundo islâmico e influenciado por seu 

entusiasmo religioso, proliferaram seitas que contestavam a autoridade rabínica e da tradição 

oral e, externamente, os ataques resultantes das controvérsias religiosas geradas pela ascensão 

do islã que, embora não fossem novos tiveram suas energias renovadas, obrigaram os 

intelectuais judeus, profundamente envolvidos na vida cultural da época, a expressar-se na 

linguagem e na metodologia corrente haja vista certa inadequação dos argumentos e métodos 

tradicionais inspirados no estudo talmúdico (GUTTMANN, 2003, p. 71). 

Como se pode ver é precisamente do judaísmo talmúdico que o pensamento judaico se 

encaminha para a filosofia sendo este a base religiosa que prepara a incursão posterior dos 

judeus na atividade filosófica. Entretanto, não se deve ir tão longe e pretender encontrar 

conteúdos filosóficos propriamente ditos no Talmud. Como ensina Guttmann, a rigor, o 

judaísmo talmúdico não chegou a ser afetado pela filosofia grega senão por algumas ideias 

esparsas que haviam se diluído na cultura popular, e apesar da coloração estoica que é 

inegavelmente evidente e da presença de algumas ideias platônicas que podem ser distinguidas 

em seu interior, não houve delas uma apropriação consciente e as mesmas encontram-se 

radicalmente destacadas de seu contexto sistemático (GUTTMANN, 2003, p. 62-63). 

 

 

45 Considere, a esse respeito, tudo o que acima se falou acerca da Lei (escrita e oral) e consequentemente da 

compilação da Mishná e do Talmud. 
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Em geral a preocupação dos estudiosos talmúdicos é religiosa e, mais precisamente, há 

um interesse em esclarecer algum preceito da Lei e instituir uma halachá, isto é, uma norma de 

conduta específica, prática, para a observância de algum mandamento, ou ainda, decidir sobre 

uma controvérsia legal específica baseando-se nos comentários e interpretações dos sábios 

registrados no Talmud e, enfim, oferecer uma solução para aquela questão pontualmente. O que 

estamos tentando dizer é que, no mais, as reflexões talmúdicas ocupam-se de questões 

particulares e seus resultados não pretendem alcançar nível de profundidade e abrangência 

teórica elevada, embora por vezes seja esse o caso. 

Diferentemente do que ocorre com a dimensão legislativa, ritualística e cerimonial do 

judaísmo, no Talmud, não existe uma fixação definitiva quanto aos princípios religiosos básicos 

que sustenta suas discussões. Não existe nele formulação dogmática de verdades religiosas, elas 

são mais pressupostas do que explicitadas pelas discussões dos doutores da Lei. Tal situação 

peculiar gera um clima algo paradoxal legado à especulação filosófica subsequente.  

De uma parte, a ausência de dogmas rigidamente fixados no Talmud oferece ao 

pensamento filosófico maior liberdade possibilitando, inclusive, que elementos tradicionais da 

fé judaica sejam reinterpretados de modo mais autônomo do que ocorreu, por exemplo, com a 

escolástica cristã. Ao mesmo tempo, a despeito de haver maior liberdade no enfrentamento das 

questões religiosas, determinadas noções que serviam de princípios axiomáticos não eram 

questionadas sem que para isso fosse necessária uma interdição formal, fixada à guisa de dogma 

(GUTTMANN, 2003, p. 65).  

Nesse sentido, o fato de que a Escritura, assim como a tradição oral que a complementa, 

possuíam origem divina era assumido de antemão e já estava previamente nas considerações 

dos judeus praticantes da filosofia. A liberdade de pensamento, então, restringia-se – não 

necessariamente de maneira coercitiva – a essas verdades fundamentais que deveriam ser 

apenas interpretadas e explicitadas uma vez que, em si mesmas, eram válidas para todos. Em 

outras palavras:  

 

A fé do judaísmo talmúdico repousa completamente em fundamentos bíblicos. 

Central, para ela, são as simples ideias da Bíblia acerca de um Deus transcendente, a 

Torá como incorporação de suas exigências morais, a natureza moral da relação entre 

Deus e o homem, a sabedoria e a justiça da divina providência, a eleição de Israel e a 

promessa de um reino vindouro de Deus. Nenhuma reflexão teórica diminui a 

realidade viva de Deus. Mesmo as especulações relativas a hipóstases e outras 

instâncias mediadoras não poderiam afetar Sua presença imediata ante o mundo ou 

removê-Lo para uma distância inacessível (GUTTMANN, 2003, p. 53-54). 
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Se pensarmos bem, essa ausência da necessidade de justificação dos pressupostos 

básicos da fé religiosa da qual partem os sábios talmudistas está na base da divisão da Mishná, 

mencionada anteriormente e que remonta a Maimônides, onde as duas primeiras partes da 

divisão não deixam margens a divergências e, por conseguinte, a discussões e interpretações. 

As verdades são fixadas pela tradição – e não pelo resultado obtido por meio de algum labor 

especulativo – apoiada na certeza da Revelação, e tudo o mais se segue dali adiante. 

Em verdade, o advento do judaísmo rabínico produziu, segundo Guttmann, “uma 

piedade religiosa mais tranquila, mais contida e, em certa medida, mais sóbria, ligada à história 

e à tradição”, piedade radicada “na certeza íntima da comunhão com Deus” intensificando sua 

vivência ligada ao preceito e ao dever. A observância dos mandamentos menos do que a 

imitação de um modelo passa a ser interpretada como exigência moral e requisito para a 

manutenção dessa comunhão com Deus. Dar-se-á, em decorrência, maior ênfase à liberdade 

moral tanto que, se de um ponto de vista formal, haverá equivalência entre os preceitos rituais 

e morais da Torá mantendo inalterada a sua validade como um todo, seguindo o desdobramento 

da lógica bíblica de que, em si mesma, representa a legislação divina; de um ponto de vista 

material, os preceitos rituais e cerimoniais, entendidos como maneiras de se atingir objetivos 

morais, serão subordinados a eles (GUTTMANN, 2003, p. 55). 

Se, por um lado, não foram estabelecidas interpretações definitivas referentes às ideias 

religiosas básicas presentes na Bíblia, por outro lado, isso não significa que os doutores 

talmudistas se eximiram de discutir e pensar a seu respeito. Os desdobramentos especulativos 

ligados a questões mais pontuais fizeram emergir um fenômeno cada vez mais crescente de um 

pensamento que começa a se voltar para uma atitude teorética. Transformadas em reflexões 

teóricas, as ideias basilares da Bíblia e os mandamentos da Lei deixam de pertencer à esfera 

particular de uma ou outra necessidade específica, fruto de uma consciência religiosa 

angustiada46, alçando-se a um nível de abstração mais próximo do filosófico (GUTTMANN, 

2003, p. 58). 

Em se tratando de abstração as questões éticas atingem um nível completamente novo 

com a tentativa talmúdica de reduzir todos os preceitos éticos e morais a um único princípio, 

impulso, aliás, assumidamente presente na origem da reflexão filosófica. Ao eleger o amor ao 

 

 

46 Remetemos aqui ao primeiro tópico do capítulo 1 do livro de Guttmann – A filosofia do judaísmo – onde o autor 

explora a teodiceia presente no Livro de Jó sugerindo que questões como essas eram levantadas no texto bíblico 

em decorrência de percepções religiosas pessoais um pouco mais aguçadas não se tratando, portanto, de algum 

tipo de influência filosófica.  
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próximo como o princípio mor da religiosidade judaica, maior e mais abrangente mandamento 

da Lei, alguns comentadores do Talmud chegam mesmo a afirmar que a Torá inteira não passa 

de um comentário a esse princípio fundamental (GUTTMANN, 2003, p. 58-59). 

Essa reflexão conduz a outra questão que recebe elaborações teóricas mais consistentes, 

a saber: a retribuição. A doutrina da retribuição será elaborada com precisão teórica 

considerável, sendo fortemente acentuada e bastante detalhada no Talmud que levantará o 

problema do cumprimento da Lei por amor e temor a Deus ou tendo em vista algum tipo de 

retribuição. A contenda será resolvida elevando o estatuto da observância desinteressada da Lei 

sem, contudo, descartar a maneira interessada de cumpri-la considerando que ela pode, com o 

tempo, levar à observância desinteressada (GUTTMANN, 2003, p. 59-60). 

Da discussão sobre a fidelidade aos mandamentos emerge outra acerca do estudo da Lei 

incluindo, naturalmente, o estudo do Talmud. As reflexões a respeito do estudo e da observância 

da Lei acontecem no horizonte da relação entre teoria e prática. A resposta talmúdica a essa 

questão – que talvez seja uma das mais antigas da humanidade – culmina na declaração de 

interdependência entre ambas. Nesse sentido, o estudo da Lei seria necessário porque conduz à 

sua melhor observância, ou ainda, o estudo da Lei se torna ele mesmo observância da Lei e 

meio necessário para se aprender a agir de acordo com ela47 (GUTTMANN, 2003, p. 60).  

A tendência ao pensamento conceitual no Talmud se reflete também nas meditações a 

propósito das razões de um decreto ou uma Lei. Novak48 argui que a palavra decreto49 presente 

na bíblia e oriunda do hebraico e do aramaico tardios, ta’am, se converte no Talmud em “razão50 

de um decreto”, isto é, o questionamento que se encontra frequentemente expresso nele é “qual 

a razão (‘m’ai ta ‘ama’) desse decreto?”.51 Entretanto, apenas esse questionamento não 

caracteriza um posicionamento filosófico, em si mesmo. Isso porque, geralmente, a resposta se 

apoia nos textos antigos de maior autoridade limitando-se a demonstrar como a presente regra 

expressa no decreto é proveniente da tradição. O que se oferece e, no fundo, o que se quer saber 

 

 

47 Essa decisão a favor do lugar fundamental do estudo da Lei na prática religiosa traz importantes consequências 

para os fins deste trabalho porquanto ela permanece viva no judaísmo tal como Levinas o recebe na Lituânia em 

princípios do século XX. Era justamente esse o preceito que regia a vida espiritual de Kovno durante a sua infância. 

O estudo era parte da vida religiosa no sentido de que a compreensão da Lei correspondia a uma melhor vivência 

da fé e dos preceitos nela dispostos. Daí o entendimento de Levinas, ao qual retornaremos mais adiante, de que as 

atividades, intelectual e religiosa, não se separam. 
48 NOVAK, David. The Talmud as a source for philosophical reflection, in, History of Jewish Philosophy. London: 

Routledge, 1997, p. 49-63. 
49 Traduzido do inglês decree. 
50 O termo aqui indica o motivo, aquilo que está por trás e que sustenta o decreto. 
51 No original: what is the reason (“m’ai ta ‘ama”) of this decree? 
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é sob qual autoridade repousa essa lei e não o “porque” ela foi estabelecida no sentido de 

oferecer os princípios que a animam, porém, somente o questionamento referente aos princípios 

merece, de fato, a alcunha de filosófica (NOVAK, 1997, p. 51-52). 

Novak expõe ainda a controvérsia entre as linhas exegéticas de Rabi Aqibah e Rabi 

Ishmael colocando o primeiro como o precursor de uma abertura do pensamento rabínico ao 

tratamento teórico das questões levantadas pelos estudiosos do Talmud. Não examinaremos os 

temas sobre os quais ambos os Rabis entram em desacordo. Basta-nos apontar que Rabi Aqibah 

defende a existência de significados secretos, ocultos sob o texto aparentemente controverso da 

Torá e esses devem ser trabalhados especulativamente. Essa “realidade oculta é o que se obtém 

recusando a prender-se na superfície do texto com todas as suas aparentes limitações (e 

contradições)52” (NOVAK, 1997, p. 53). Ideias desse tipo permitem tomar a teologia de Rabi 

Aqibah como modelo da fundação de uma aproximação filosófica da Torá, pois a partir dela 

haverá mais ambiente para “o tipo de conceptualização cada vez mais abstrato que caracteriza 

a reflexão filosófica53” (NOVAK, 1997, p. 53). 

Exemplos como esses demonstram a inclinação dos sábios talmudistas ao pensar 

conceitual que se evidencia ainda mais “nas sentenças e máximas em que os mestres talmúdicos 

enunciam com extraordinária concisão doutrinas religiosas e éticas fundamentais. A arte de 

cunhar tais máximas era aparentemente cultivada nas escolas dos sábios talmúdicos.” É 

possível, segundo Guttmann, até mesmo perceber a disparidade entre os comentários da Mishná 

ou da Ética dos Pais em relação à forma e ao tema da passagem comentada, o que atesta certa 

independência no pensar dos sábios talmudistas que não necessariamente se restringia à tradição 

(GUTTMANN, 2003, p. 61). 

Não obstante a inclinação ao pensamento conceitual, mais abstrato, os sábios talmúdicos 

não pretendiam desenvolver algo como uma teologia sistemática, desse modo, as discussões de 

problemas e suas soluções permanecem presas a situações particulares sem contar com uma 

abrangência nem uma estruturação precisa que conduzisse às últimas consequências do 

pensamento. Mesmo que intencionem um tratamento sistemático dos problemas, de modo 

geral, contentam-se com o apelo a autoridade da tradição através de um versículo, provérbio ou 

recorrendo a algum comentário anterior (GUTTMANN, 2003, p. 61-62). 

 

 

52 No original: [...] deeper reality of the text is what is gained by refusing to be bound by the surface of the text 

with all its seeming limitations (and contradictions). 
53 No original: [...] for type of increas-ingly abstract conceptualization that caracterizes philosophical reflection. 
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Há, portanto, relativa autonomia de pensamento e uma propensão para a reflexão 

conceitual sem que, no entanto, se possa depreender disso uma tentativa deliberada de formar 

um sistema coerente de explicações teóricas acerca dos problemas religiosos. A prática de 

comentário talmúdico estaria, assim, a meio caminho da consciência religiosa pura e simples, 

e da sistematização do pensamento religioso tal qual uma teologia. Isso explicaria a aparente 

contradição na coexistência de uma aguçada percepção que discute questões religiosas em 

profundidade e outros comentários que denotam um pensamento imaturo e primitivo ligado a 

questões de ordem prática imediata sem grande relevância (GUTTMANN, 2003, p. 62). 

 

2.3 Literatura talmúdica na Europa do século XVIII: a propósito de Gaon de Vilna 

 

No transcorrer do período medieval, resultante da interação com a cultura árabe, a 

filosofia penetra nos círculos intelectuais judaicos dando início ao desenvolvimento de uma 

tradição filosófica entre os judeus. Isso não significa, contudo, o fim da tradição de estudos 

talmúdicos, ao contrário, muito da filosofia que ali se produziu encontra-se estreitamente ligada 

à tradição rabínica e dela procede, como tentamos evidenciar nas reflexões imediatamente 

anteriores.  

A literatura talmúdica continua a se desenvolver não apenas no período medieval 

adentrando também a modernidade, período ao qual remonta o “Código de regras práticas 

sobre as quais se baseia a vida judaica”54, conhecido também sob o signo Choulkhan55–Aroukh 

(IH, 2017, p. 157). A compilação desse código é atribuída a Joseph Caro no século XVI como 

resultado de um percurso que “atravessa toda uma literatura de décisionnaires – doutores que, 

na presença de discussões teóricas do Talmud, tomam decisões sobre a conduta a adotar 

concretamente56” (IH, 2017, p. 157-158). 

Ao que tudo indica os décisionnaires são uma espécie de juízes ou magistrados, enfim, 

autoridades no seio da comunidade judaica e conhecedores do Talmud e da Torá que atuavam 

 

 

54 No original: Code des règles pratiques sur lesquelles se base la vie juive. 
55 Utilizamos aqui o termo tal qual grafado no livro de Levinas. A tradução brasileira do livro de Julius Guttmann 

– A filosofia do judaísmo (2003, p. 183) – traz a grafia Schulkhan Arukh e é possível encontrar em outras fontes 

Choulhan Aroukh. A despeito da distinção gráfica indicam o mesmo código compilado por Joseph Caro e que 

serve ao judeu como um guia de conduta diária, ou seja, ensina como ele deve viver no dia a dia os ensinamentos 

da Torá. Em suma, é uma compilação de leis práticas (halachás) resultantes das discussões talmúdicas. Levinas a 

verte para o francês como Table dressée que, em português, significaria A mesa posta. 
56 No original: [...] traversé tout une littérature de décisionnaires – docteurs qui, en présence de discussions 

théoriques du Talmud, prennent des décisions sur la conduite à tenir concrètement. 



80 

como guias para suas respectivas comunidades. Levinas oferece, em nota57, um breve histórico 

destes doutores distinguindo-os em décisionnaires antigos atuantes entre os séculos VII e X e.c. 

dentre os quais se encontram os chamados gaonim das academias talmúdicas da Babilônia 

Saadia Gaon (882-942), Haï Gaon de Pumpedita (940-1038) e Chananael de Kaïrouan da 

primeira metade do século XI.  

No segundo período, entre os denominados primeiros décisionnaires, compreendendo 

o intervalo que vai do século X ao século XV, destacam-se Alfassi (1013-1103), autor de um 

tratado intitulado Hilchot Harif que exerce considerável influência nos desenvolvimentos das 

gerações futuras, fornecendo as condições para o trabalho de Maimônides (1135-1204) que, por 

sua vez, será determinante – apesar das controvérsias que surgiram em torno de suas ideias – 

ao colocar a leitura do Talmud sob uma perspectiva helênica operando a tomada de consciência 

daquilo que o pensamento judaico contém de filosófico. 

A obra de Maimônides servirá de inspiração a Acher Ben Jechiel (m. 1327) e seu filho 

Jacob Ben Acher (m. 1343). Este último sistematiza a lei em uma obra que traz o título de Arba 

Tourim que, por seu turno, será base de apoio a Joseph Caro (1488-1575), autor de um 

comentário à obra de Jacob Ben Acher de nome Beth Josef e deste comentário Caro extrairá o 

código de conduta Choulkhan Aroukh. Haverá ainda um comentário adicional ao código de 

Caro elaborado por Moses Isserles (1520-1572). Caro e Isserles são enquadrados entre os 

últimos décisionnaires que abrangem os séculos XV até o XVIII.  

Curiosamente o breve panorama histórico de Levinas termina no século XVI embora 

ele afirme que a linhagem dos doutores que decidiam condutas práticas a partir das discussões 

talmúdicas chegasse até o século XVIII. Este último século é significativo na formação do 

judaísmo de Levinas tendo em vista ter sido neste período que passou pela Lituânia aquele que 

seria conhecido pela posteridade dos intelectuais judeus como o Gaon de Vilna, personagem 

fundamental para o ritmo do judaísmo vivido na Lituânia e que será herdado por Levinas. 

Levinas recorda com certo orgulho que na Lituânia havia passado, no século XVIII, “o 

último grande talmudista de gênio” cujo prestígio nem mesmo as “formas mais abertas sobre 

cultura geral e civilização moderna que já se haviam imposto” em seu tempo puderam apagar. 

A Lituânia foi, por direito, a região da Europa Oriental “onde o judaísmo conheceu seu mais 

 

 

57 Cf. Les imprévus de l’historie, 2017, p. 172. 
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alto desenvolvimento espiritual: o nível do estudo talmúdico era muito elevado, e havia toda 

uma vida baseada nesse estudo e vivida como estudo” (POIRIÉ, 2007, p. 53). 

Elijah ben Solomon Zalman58 é o nome desse grande talmudista, conhecido também 

pelo acrônimo Ha-Gra derivado do título de Ha-Gaon Rabbi Eliyahu tendo sido também 

chamado simplesmente de Elijah Gaon. Nasceu em 23 de abril de 1720 em Sielec na Lituânia, 

território do Império Russo e morreu no dia 09 de outubro de 1797 em Vilna, hoje Vilnius 

também na Lituânia. O que se sabe acerca de sua vida e obra é, essencialmente, aquilo que foi 

legado pelo testemunho das poucas pessoas – familiares e discípulos – com as quais conviveu 

e, por este motivo, alguns excessos próprios da admiração daqueles que a relata tornam difícil 

a separação entre o homem e sua imagem. 

Proveniente de uma longa linhagem de rabinos e eruditos (scholars) apresenta desde 

cedo um potencial intelectual acima da média. Ainda aos nove anos de idade adquiriu pleno 

domínio da Torá, da Mishná e da Gemara. Apesar de ser conhecido pelo título de Rabi, jamais 

aceitou formalmente a posição de líder da comunidade, juiz ou cabeça de uma yeshivah (nome 

das academias dedicadas ao estudo do Talmud) preferindo viver em uma espécie de eremitério 

dedicando-se, em isolamento, ao estudo e à oração. Até mesmo seus escritos vieram a público 

apenas postumamente. Essa condição de exposição pública bastante restrita torna seu 

reconhecimento entre seus pares à sua época um fato consideravelmente impressionante 

(ETKES, 2002, p. 11). 

Não obstante seus esforços para manter-se oculto apostando no estilo de vida recluso, 

sua reputação se espalhou pelo mundo judaico levando-o, inclusive, a angariar discípulos ainda 

que estes fossem em número consideravelmente reduzido. Aliás, o título de Gaon lhe foi 

atribuído por seus seguidores e admiradores devido à sua acuidade nos estudos da Torá, o que 

é um importante atestado de sua autoridade entre os judeus de Vilna tendo em vista que tal 

honraria nascida entre os doutores das academias da Babilônia, já se encontrava fora de 

circulação há alguns séculos. Seu conhecimento acerca da literatura rabínica abrangia tanto o 

Talmud Babilônico quanto o de Jerusalém estendendo-se sobre o domínio da Halachá, Agadá, 

Midrash e a Cabala (ETKES, 2002, p. 12). 

 

 

58As análises subsequentes acerca dos aspectos biográficos e da autoridade exercida por Gaon de Vilna na Lituânia 

do século XVIII serão apoiadas majoritariamente na obra The Gaon of Vilna: the man and his image de Immanuel 

Etkes, traduzida para o inglês por Jeffrey M. Green. A obra será devidamente referenciada ao final deste trabalho. 
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 Certamente, esses poucos discípulos com os quais conviveu, juntamente com os 

membros de sua família, foram os responsáveis por espalhar sua reputação e forjar sua imagem 

pública a partir de suas impressões e interpretações. Os primeiros testemunhos acerca de seu 

caráter e de sua vida encontram-se registrados nas introduções escritas por dois de seus filhos 

e alguns discípulos na publicação póstuma de seus estudos e são consideradas ainda hoje como 

as primeiras fontes biográficas do mestre de Vilna (ETKES, 2002, p.11). 

Gaon de Vilna era, em resumo, um líder natural que cativava por sua competência 

intelectual, mas também por seu caráter e retidão. Mesmo não aceitando formalmente o cargo, 

exerceu considerável influência sobre a comunidade de Vilna devido à sua acuidade na leitura 

e interpretação da Torá e sua conduta exemplar tornando-se um gigante espiritual, modelo e 

fonte de inspiração para gerações e figura central na cultura judaica da Lituânia no século 

XVIII. Absorveu praticamente toda a produção cultural e intelectual disponível em sua época, 

seu extenso domínio abrange, além da erudição no âmbito da tradição judaica, filosofia, 

matemática, gramática, astronomia e medicina popular, sendo versado também em literatura e 

tradição mística. 

Seu principal legado ao judaísmo lituano está relacionado ao seu método exegético 

crítico, de um racionalismo bastante radical. Defendia a necessidade do estudo das ciências e 

demais saberes – dentre eles a álgebra, os triângulos, a geometria, a música, e a filosofia – para 

uma adequada compreensão da Lei e dos textos bíblicos59. Considerava todas estas sabedorias 

desenvolvidas pelo homem como auxiliares a um entendimento preciso das Escrituras 

Sagradas. Foi, aliás, essa abertura aos saberes externos à Tradição que possibilitou a gerações 

futuras reivindicar a paridade de seu pensamento com a Haskalah60 na tentativa de garantir a 

credibilidade do movimento61.  

Por meio de seu dedicado estudo do Talmud, Gaon de Vilna legou ao judaísmo que se 

desenrolara na Lituânia uma perspectiva mais crítica de interpretação dos comentários 

rabínicos, mais atento às contradições, procurando resolver inconsistências interpretativas que 

colocavam os estudiosos em dificuldade.  Preconizava a seus discípulos a dedicação à verdade 

 

 

59 A este respeito conferir especificamente as páginas 21 e 22 do livro de Immanuel Etkes supracitado. 
60 Movimento surgido no seio do judaísmo na Europa Oriental entre os séculos XVIII e XIX na esteira do 

movimento Iluminista. É conhecido também como o “Iluminismo judaico”. 
61 Cf. especialmente o capítulo 2 da obra supracitada de Immanuel Etkes. Ao que tudo indica Gaon de Vilna jamais 

disseminou conhecimento acerca das ciências seculares entre seus discípulos e as via apenas como um instrumento 

auxiliar para resolver determinadas questões relativas à Halachá sem nunca atribuir a elas um valor por si mesmas. 



83 

no estudo da Torá como forma de prevenir a vaidade intelectual que obstrui o entendimento 

reto da mensagem bíblica. Segundo Gaon, a acuidade intelectual quando é tomada como um 

fim em si mesmo, bem como a proposição de questões pouco relevantes para a clarificação do 

tema em discussão são atitudes que deveriam ser evitadas. Em suma, a busca da verdade nas 

Escrituras tem como prerrogativa o abandono da satisfação puramente intelectual e do prestígio 

social que seu domínio poderia acarretar (ETKES, 2002, p. 15). 

Elaborou diversas notas corretivas para a maioria dos textos antigos e do Talmud graças 

ao seu vasto conhecimento dessa literatura, oferecendo emendas a fim de dissipar aparentes 

contradições e erros dos escribas de épocas anteriores que se mostravam verdadeiros obstáculos 

ao estudo. Com uma perspicácia intelectual inigualável comprometeu-se a descobrir o 

verdadeiro significado de um texto e, na esteira dos comentadores medievais, propôs questões 

a respeito da leitura correta dos textos talmúdicos (ETKES, 2002, p. 16). 

Os comentários de Gaon não se limitaram à Torá em seus ensinamentos manifestos, mas 

também à Cabala, dimensão esotérica da literatura religiosa judaica. A base do conjunto de seus 

comentários reside em sua admissão de uma unidade plena em toda a vasta literatura tradição 

do judaísmo em todos os seus estratos. É justamente no intuito de tornar patente esta unidade 

que ele tece seus comentários no sentido de estabelecer as conexões entre as passagens bíblicas 

e os comentários dos sábios do Talmud na tentativa de evidenciar a coesão interna da Tradição 

(ETKES, 2002, p. 18). Notadamente, como observa Etkes, a correta interpretação dos textos 

sagrados que emanam da mensagem oculta, não manifesta da Torá, foi um dos temas da 

contenda entre Gaon de Vilna e seus discípulos com o Hassidismo (ETKES, 2002, p. 29). 

O racionalismo acirrado preconizado por Gaon de Vilna contribuiu para o surgimento 

de uma forte oposição ao movimento místico crescente nas comunidades judaicas de seu tempo 

conhecido como hassidismo.  Recriado na Polônia em meados do século XVIII pelo místico 

Israel Baal Schem Tov (Mestre do Santo Nome), morto em 1760, o movimento atraiu boa parte 

dos judeus russos e poloneses para o seu interior. Segundo Scholem, com a decadência do 

Sabatianismo e integrando vários elementos deste, o Hassidismo sobressaiu precisamente por 

conter forte apelo popular preservando noções do cabalismo capazes de suscitar a atenção da 

população em geral. Despojando-se de ideais messiânicos, o hassidismo se caracterizava nos 

dizeres de Scholem, como “um movimento tipicamente revivalista (sic), cujo fundador não 

dispunha de estudo talmúdico superior” e que “visava ampla esfera de influência possível” 

(SCHOLEM, 1972, p. 331). 

Evidentemente, essa renúncia ao estudo talmúdico elevado para ocupar posição de 

liderança no movimento foi um dos principais catalisadores das críticas levantadas por seus 
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opositores da comunidade de Vilna.  De fato, o hassidismo recusou abertamente a escala 

rabínica de valores abandonando a concepção idealizada de chefe espiritual erudito, 

intelectualmente superior e amplamente versado nos estudos da Torá. Em contrapartida, no 

“lugar desses mestres da Lei, o novo movimento gerou um tipo novo de líder, o ‘desperto’, o 

iluminado, o homem cujo coração foi tocado e mudado por Deus [...] não era sabedoria nem 

erudição o que contava: era antes uma qualidade irracional, o carisma, o dom abençoado do 

‘despertar’ (SCHOLEM, 1972, p. 335-336). 

Nesse novo estado de coisas, o “despertar” estabelece uma nova forma de consciência 

religiosa onde a sabedoria rabínica não jogava mais um papel central. A qualidade de um líder 

espiritual não reside mais na agudeza de seu intelecto capaz de extrair significados profundos 

ocultos nos textos da tradição, doravante o que é tido em mais alto grau de consideração é o 

entusiasmo emocional capaz de elevar o espírito e ditar-lhe os mistérios divinos (SCHOLEM, 

1972, p. 337). Para uma compreensão panorâmica, Scholem destaca os pontos mais importantes 

que delineiam o movimento hassídico: 

 

1. Uma explosão de entusiasmo religioso original em um movimento de revivescência 

religiosa que derivou sua força do povo. 

2. A relação do verdadeiro iluminado, que se torna um líder popular e o centro da 

comunidade, para com os crentes, cuja vida ele centraliza em volta de sua 

personalidade religiosa. Esta relação paradoxal levou ao desenvolvimento do 

tzadikismo. 

3. A ideologia mística do movimento provém da herança cabalística, mas suas idéias 

recebem uma feição, com uma inevitável tendência para a inexatidão terminológica. 

4. A contribuição original do hassidismo ao pensamento religioso está ligada à sua 

interpretação dos valores da existência pessoal e individual. Idéias gerais tornam-se 

valores individuais. 

 

Ficam, então, patentes os motivos que levaram à reação dos membros da comunidade 

judaica de Vilna ao movimento místico do hassidismo. A autoridade outorgada ao entusiasmo 

religioso em detrimento da penetração intelectual nos textos sagrados, a condução da 

comunidade por um líder carismático fervoroso ao invés de um líder intelectual capaz de 

embrenhar-se nos sentidos profundos das Escrituras orientando sobriamente a conduta dos fieis, 

e a consequente inclinação ao irracional e à terminologia carente de precisão revelam-se causas 

mais do que suficientes para fazer protestar os opositores.62 

 

 

62 Este é também o ponto de vista de Jacob Katz evocado por Etkes. Cf. p. 75-76. Katz defende, ainda, uma dupla 

estratégia de revolução exercida pelo Hassidismo, uma social e outra religiosa, que conduz à reação do judaísmo 

rabínico existente na Lituânia. 
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Dubnow, evocado por Etkes, considera a luta contra o Hassidismo uma reação natural 

da comunidade de Vilna dada a essência de seu judaísmo calcado no estudo da Torá e na 

observância dos mandamentos em seus detalhes mais minuciosos (ETKES, 2002, p. 74). 

Ademais, como mostra Etkes, a luta contra o Hassidismo não se resumiu a uma oposição entre 

ideias ou culturas distintas. O objetivo da comunidade de Vilna na perseguição dos Hassidim 

objetivava seu extermínio utilizando-se de todos os meios à disposição envolvendo a reunião 

de testemunhas de seus “crimes”, apreensão e queimada de seus textos e prisão de seus líderes 

(ETKES, 2002, p. 73). 

A luta travada contra o Hassidismo na Lituânia configura o segundo estágio dessa 

oposição levada a cabo de modo mais organizado e sistemático iniciando na primavera de 1772 

(5532 no calendário judaico). Antes deste período a oposição ao movimento hassídico era algo 

mais branda sem a concepção deliberada de extermínio própria desta segunda fase (ETKES, 

2002, p. 79). Gaon de Vilna, por seu turno, exerceu forte influência nessa nova forma de 

oposição ao Hassidismo levando-se em consideração sua importância na liderança espiritual da 

comunidade de Vilna. 

Etkes estabelece três elementos que tornam ao menos provável o papel jogado por Rabi 

Gaon neste contexto. Por um lado, sua convicção de que o Hassidismo se configurava como 

um movimento herético e, exatamente por isso, deveria ser perseguido, ofereceu o esteio 

necessário para dar início à organização e sistematização da luta contra ele. Por outro lado, a 

comunidade era dependente de suas instruções para agir sendo, então, altamente provável que 

sua ação em relação ao Hassidismo fosse instruída por Gaon. E por fim, no espaço de tempo 

em que este viveu era impensável uma conciliação entre o judaísmo rabínico e o movimento 

hassídico (ETKES, 2002, p. 92). 

É importante ressaltar a este respeito que Etkes não vê a reação dos judeus lituanos como 

natural e necessária dentro do contexto vigente. Segundo ele, a influência exercida por Gaon e 

suas manifestações claras em relação à oposição ao Hassidismo é determinante para o modo 

como os eventos se desenrolaram e sem sua participação, certamente, os eventos se 

desdobrariam de maneira distinta. Assim, antes de Gaon “a luta contra o Hassidismo estava 

essencialmente limitada ao reino das ideias e da propaganda e não era acompanhada por 
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medidas punitivas e repressivas como aquelas instituídas pela comunidade sob a iniciativa e 

inspiração de Gaon63” (ETKES, 2002, p. 92). 

Entretanto – com a finalidade de contrabalancear o que até aqui se expôs acerca de Gaon 

de Vilna – cabe mencionar que ele não foi imune às ideias provenientes da tradição mística. 

Como já se disse, o domínio de seu conhecimento percorria também as veredas do misticismo, 

sobretudo da tradição cabalística, embora sua apropriação de elementos do misticismo estivesse 

subordinada à primazia do intelectual sobre o despertar místico. É dessa maneira que, para ele, 

a união mística do indivíduo com Deus se converte em união pelo pensamento através de uma 

atividade mental que implica, em última análise, estudo (BRILL, 2015, p. XI). 

Tal operação se torna possível a partir do momento em que Gaon de Vilna passa a 

enfatizar a atividade mental como culto de adoração64 (worship) a Deus atribuindo a ela 

requisitos de ordem intelectual como a intenção durante a liturgia que, por seu turno, requer o 

conhecimento dos significados das palavras recitadas. Essa maneira de conceber o culto de 

adoração exige, acima de tudo, silêncio contemplativo meditando o significado da liturgia de 

um modo que seja suficientemente capaz de gerar emoções em adoração (adoration) ao Divino 

(BRILL, 2015, p. VIII). Interessantemente, o apelo ao silêncio se opõe à euforia do entusiasmo 

místico. 

Rabi Elijah une, dessa maneira, a adoração emocional e atividade mental derivando 

aquela desta última. Em suma depreende-se que “o culto de adoração oferece um conhecimento 

esotérico de reinos mais elevados, além da lei exotérica. Através do processo de culto, o Gaon 

afirma que aquele que cultua (wishipper) ascende ao reino angélico e percebe que, na realidade, 

suas ações são de Deus65” (BRILL, 2015, p. XII66). 

 

 

63 No original: [...] the struggle against Hasidism was essentially limited to the realm of ideas and propaganda 

and was not accompanied by punitive and repressive measures like those the community organization instituted 

under the initiative and inspiration of the Gaon. 
64 Deparamo-nos com a dificuldade em estabelecer um padrão de tradução para worship que não se confundisse 

com adoration como o texto exige. Assim, optamos por traduzir worship por “culto de adoração” preservando seu 

sentido de prestar culto numa perspectiva mais litúrgica e ritualística diferenciando-a de adoration a qual 

traduziremos simplesmente por “adoração” no sentido de um sentimento interno e individual não necessariamente 

dependente de um rito específico embora no texto haja uma comunicação entre os respectivos sentidos. 
65 No original: [...] worship provides a esoteric knowledge of the higher realms, beyond the exoteric law. Through 

the process worship, the Gaon states that the worshipper actually ascends to the angelic realms and realizes that 

his actions are from God. 
66 Para uma análise mais completa sobre o tema remetemos ao artigo Mithnagged worship: adoration and 

contemplation in the thought of the Vilna Gaon and R. Hayyim de Alan Brill. Referência completa na bibliografia. 
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Não obstante, a evidência de elementos místicos em seu pensamento não o impediu de 

levar a cabo sua radical oposição ao hassidismo. Aliás, a própria leitura do misticismo 

traduzindo-os em termos intelectuais já constitui prova de que o entusiasmo fervoroso do 

hassidismo e sua consequente desvalorização – aos olhos de Elijah – da atividade intelectual 

era algo absolutamente inaceitável. É, principalmente, sob essa roupagem avessa ao misticismo 

que Levinas se lembrará de Gaon de Vilna e evocará sua figura no intuito de argumentar a favor 

de sua própria resistência referente à menor insinuação de que o judaísmo por ele introduzido 

em seu pensamento filosófico contenha o mínimo teor místico. 

 

2.4 Breve menção ao Rabi Hayyim de Volozhin 

 

Mas o judaísmo lituano em princípios do século XX, do qual Levinas tanto se orgulha 

e ao qual sempre remete em suas análises não foi influenciado apenas pelo vigor racionalista 

de Gaon de Vilna. Aos 40 anos de idade o Rabi Elijah de Vilna passa a ensinar um grupo seleto 

de pupilos dentre os quais se destaca aquele que viria ser conhecido como Rabi Hayyim de 

Volozhin (1749-1821), seu mais ilustre discípulo. 

Rabi Hayyim foi o fundador de uma yeshivah em sua cidade natal, Volozhin, 

considerada um marco restaurativo do estudo talmúdico na era moderna. Sua obra de maior 

impacto, Nefesh ha’Hayyim (Alma da Vida), publicada postumamente, endereçada ao público 

da yeshivah, mescla ensinamentos da Cabala com as fontes rabínicas, evidenciando sua 

oposição bem menos intransigente ao misticismo se comparado ao seu mestre (PWD67, 1989, 

p. 229). 

Em resumo, a obra descreve uma cosmologia hierárquica, semelhante às concepções 

neoplatônicas medievais, na qual fixa a posição limítrofe do homem entre o mundo material e 

a proximidade espiritual com Deus, enfatizando a importância das ações humanas na 

manutenção da presença divina no mundo. Na primeira parte do livro Hayyim de Volozhin 

apresenta uma tese sobre a criação do mundo por meio de incontáveis níveis e forças que 

emanam de Deus que geram diferentes mundos em escala hierárquica até chegar ao mundo 

terreno. A emanação provém da atividade de dois nomes divinos, indicado pelo 

Tetragrammaton e Elohim. O primeiro cria o mundo e insufla nele sua vitalidade através do 

 

 

67 LEVINAS, E. Prayer Without Demand, in, The Levinas Reader, Sean Hand (org.). Doravante apenas PWD. 
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segundo, enquanto este sustenta os incontáveis níveis de realidade existentes entre esse mundo 

e a vitalidade divina (BRILL, 2015, p. XVI). 

Esses “nomes divinos” são como energias que sustentam a estrutura da realidade 

gerando e alimentando os diversos mundos numa cadeia onde “cada mundo superior dá vida ao 

mundo abaixo, governando, santificando e lançando luz sobre ele e, por seu turno, recebe 

movimento, ser e santidade do mundo acima.68” Do ponto mais elevado da cadeia Deus, em seu 

trono, rege toda a realidade associando-se aos mundos como uma alma num corpo (PWD, 1989, 

p. 230). O homem, por sua vez, exerce um papel essencial na manutenção dessa estrutura 

porquanto a presença de Deus no mundo depende, segundo Volozhin, de sua conduta atribuindo 

certa carga de responsabilidade ao ser humano que deve, na observância e no estudo da Lei, 

garantir a presença da vitalidade divina no mundo pela retidão de suas ações. 

De fato, será mais pelo teor ético que ela exala do que por sua contribuição na formação 

do judaísmo lituano, que a obra de Rabi Hayyim de Volozhin será fonte de inspiração para 

Levinas. Em sua leitura, a posição em que o homem é por ele colocado revela uma situação na 

qual “cada homem se torna responsável pela vida e morte de todos os outros mundos e homens”. 

Assim, para Levinas, a obra do Rabi de Volozhin apresenta o homem definindo-se por sua 

responsabilidade, não assumida a posteriori ou como algo que se atribui ao ser, mas como sua 

própria substância ou seu próprio ser mesmo. Em outras palavras, essa “responsabilidade pelos 

outros vem a ser, para o homem, o significado de sua própria identidade69” (PWD, 1989, p. 

230). 

Nessa obra, segundo a leitura de Levinas, encontra-se a estrutura ética do um-para-o-

outro. O humano não é aí um ser entre seres, pertencente à totalidade do mundo, da criação, da 

realidade. O humano irrompe no seio dessa totalidade individualizando-se por sua 

responsabilidade quanto à manutenção da ordem cósmica numa existência que não é apenas 

para si, mas (e em primeiro lugar) para os outros – mundos e homens (PWD, 1989, p. 231). 

 O que a torna ainda mais sugestiva para Levinas é o fato de que essa responsabilidade 

exige a adesão do homem à Torá e se recusa à oração peticionária na qual o indivíduo coloca 

suas necessidades como prioridade. Falando de maneira estrita, a oração não deve ser 

peticionária, ela não deve exigir nada de Deus, antes, deve ser uma elevação da alma ao Criador. 

 

 

68 No original: Each superior world gives life to the world beneath, governing, sanctifying and throwing light on 

it, and in turn receives movement, being and holiness from the world above it. 
69 No original: This responsibility for others therefore comes to be for man the meaning of his own self-identity. 
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“Isso descreve a verdadeira oração, ao menos, a oração do homem justo, oração a qual é 

conforme – se acreditarmos em Nefesh ha’Hayyim – à piedade Judaica70” (PWD, 1989, p. 232). 

A essência da oração, como afirmada por Haim de Volozhin, está no ato de oferecer 

aquilo que é necessário para manter a associação de Deus com o mundo. É, portanto, sempre 

para o outro e nunca para si. Todas as palavras do ritual judaico foram cuidadosamente 

escolhidas para serem proferidas em função dos outros, da manutenção da comunidade após o 

exílio babilônico, enfim, a verdadeira oração, aquela que corresponde ao mais elevado grau da 

piedade judaica cumpre, primordialmente, uma função decisivamente ética (PWD, 1989, p. 

232). Tal nos parece ser o essencial do ensinamento de Rabi Haim de Volozhin retido por 

Levinas. 

 

3 O judaísmo herdado por Levinas: Filosofia 

 

3.1 A filosofia judaica contemporânea 

 

O percurso que traçamos na intenção de mapear e oferecer uma noção da espécie de 

judaísmo recebido e absorvido por Levinas nos obriga a uma passagem pelo pensamento 

judaico contemporâneo cujas raízes estão fincadas na Alemanha ainda no século XIX. De fato, 

não apenas a religião judaica exerceu forte influência na construção filosófica de Levinas como 

também o pensamento filosófico desenvolvido entre os judeus no alvorecer da 

contemporaneidade. 

Esse movimento intelectual em torno do judaísmo que teve lugar no século XIX possui 

características específicas que o diferencia da atividade intelectual desenvolvida pelos judeus 

até então. Em primeiro lugar, ocorre entre os pensadores judeus o surgimento de uma espécie 

nova de consciência quanto à sua própria atividade intelectual na condição de judeus, de fato. 

Pela primeira vez se impôs a tarefa de precisar a natureza de algo que se possa chamar e 

reconhecer como uma Filosofia Judaica já que se coloca em marcha o projeto de estabelecê-la 

como disciplina acadêmica (FRANK, 1997, p. 2). 

Fixar a Filosofia Judaica como disciplina acadêmica significa colocá-la no centro das 

investigações sendo necessário, portanto, delimitar as especificidades que a compõe como 

 

 

70 No original: This describes true prayer, at least, or the prayer of the just man, prayer which conforms – if we 

are to believe Nefesh ha'Hayyim - to Jewish piety. 
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objeto de estudo e análise. Antes desse período essa questão não foi debatida simplesmente 

porque ela não era sequer formulada, em outras palavras, os filósofos de origem judaica de 

períodos anteriores não pensavam em si mesmos como “filósofos judeus” e, consequentemente, 

não concebiam suas próprias indagações filosóficas emancipadas da produção filosófica de seu 

tempo e que fossem dotadas de algo que as distinguisse das demais. 

Por outro lado, não se trata de uma negação quanto à existência de uma filosofia 

produzida em contato com a tradição judaica, mobilizada por questões oriundas dessa mesma 

tradição. É incontestável que judeus de várias épocas foram conduzidos à filosofia a partir de 

problemas suscitados no interior de sua tradição e pelas relações que estabeleceram com outras 

tradições, e que desse trânsito resultaram produções filosóficas elevadas. Obviamente eles 

tinham consciência de serem filósofos ou de estar desenvolvendo filosofia, no entanto, eles 

certamente não enxergavam a si mesmos como filósofos judeus, especificamente.  

O que se diz estar ausente nesses pensadores é a consciência de que ser judeu ou partir 

da tradição judaica para filosofar constituiria um traço distintivo de seu pensamento a ponto de 

se fazer necessário considerá-lo um modo específico de interrogação da realidade, singular em 

relação à totalidade da tradição filosófica. Nesse sentido,  

 

Nem Maimônides, nem Gersônides, nem mesmo Mendelssohn, no período moderno, 

pensava em si mesmo como um filósofo judeu. Na medida em que eles pensam em si 

mesmos como filósofos, se imaginam oferecendo uma interpretação da tradição 

bíblica e rabínica de acordo com categorias filosóficas universais.71 (FRANK, 1997, 

p. 3). 

 

O despertar dessa nova forma de consciência se tornou possível somente após a 

emancipação ocorrida entre os séculos XVIII e XIX gerando um clima de tensão quanto à 

possibilidade de assimilação e o crescente sentimento de que era necessário forjar uma 

identidade que fixasse sua singularidade enquanto objeto de estudo. Esse movimento tem início, 

num primeiro momento, com os historiadores e vai gradativamente se expandindo para a 

filosofia. A partir de agora vão existir indivíduos que reconhecem estar deliberadamente 

engajados em algo chamado de Filosofia Judaica, fruto de uma resposta dos acadêmicos judeus 

 

 

71 No original: Neither Maimonides nor Gersonides nor even Mendelssohn, in the modern period, thought of 

himself as a Jewish philosopher. To the extent that they thought of themselves as philosophers, they imaged 

themselves as providing an interpretation of the biblical and rabbinic tradition according to universal, 

philosophical categories. 
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a uma condição histórica particular, na qual se encontravam ameaçadas a identidade e a 

existência da sua cultura (FRANK, 1997, p. 3-4). 

Nascidos na época do desencantamento do mundo provocado pelo idealismo de Hegel, 

e pelo decreto da ‘morte de Deus’ por Nietzsche, os pensadores de origem judaica encontraram 

na ciência histórica um meio para preservar sua identidade, recuperando a autoconsciência 

necessária evitando, assim, a iminente assimilação (BOURETZ, 2011, p. 20. p. 26). 

Ao comentar de passagem esse período, Levinas irá lamentar o fato de que esse novo 

movimento em torno do pensamento judaico, no afã de estabelecê-la nos moldes da pesquisa 

acadêmica moderna Ocidental, irá abdicar da tradição de estudos rabínicos e de suas 

contribuições legadas através das interpretações talmúdicas. Dirá ele, em nota, que o “começo 

do judaísmo moderno coincide, talvez, com a tentativa de ler a Bíblia partindo da filologia ou 

da experiência da terra palestina, e com o abandono das referências talmúdicas72” (IH, 2017, p. 

171- 172). 

É nesse mesmo espírito que o misticismo será excluído por ser considerado, 

supostamente, irracional e, por isso mesmo, dotado de uma natureza não filosófica. Leitura 

patentemente influenciada pelas tendências metodológicas modernas no modo de se fazer 

história da filosofia (FRANK, p. 4). O advento da modernidade, embalado pelos ideais 

iluministas e positivistas, situa a tradição em oposição ao pensamento progressivo e semelhante 

leitura instituirá uma resposta reformatória à exegese bíblica tradicional. Levanta-se, então, um 

conjunto de novas questões que não poderiam ter surgido em momentos anteriores (FRANK, 

1997, p. 5). 

No entanto, foi ao constatar a insuficiência dessa perspectiva historicista que os 

pensadores de gerações subsequentes recorreram à filosofia na tentativa de restaurar o lugar da 

transcendência cujo fim havia sido proclamado. Enfim, mostra Pierre Bouretz: 

 

Essa escolha de um outro saber se ligava ao sentimento de que o saber do historiador 

é demasiado curto para destruir a destruição operada pela perda de memória, de que 

mesmo seus melhores representantes remanescem ‘homens de transição’ e de que o 

tempo perdido do judaísmo moderno só seria recuperado procurando-se dar 

verdadeiro sentido à Tradição (BOURETZ, 2011, p. 27). 

 

3.2 Hermann Cohen (1842-1918) 

 

 

72 No original: Le commencement du judaïsme moderne coincide peut-être avec de lire a Bible em partant de la 

philologie ou de l’expérience de la terre palestienne et avec l’abandon des repères talmudiques. 
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Qualquer um que se disponha a estudar o processo de renovação do pensamento judaico 

ocorrido na virada do século XIX para o século XX encontrará, sem dúvida, o nome de 

Hermann Cohen como seu pioneiro. No entanto, ele é mais frequentemente lembrado por sua 

ligação ao pensamento kantiano, tão intensa e profunda, que apenas mais tarde, ao final de seu 

percurso filosófico, retornará aos principais temas do judaísmo empenhando-se em questões 

relativas à identidade judaica e à manutenção da Tradição (BOURETZ, 2011, p. 41).  

Uma das figuras mais proeminentes do pensamento neokantiano seu nome permanece 

até nossos dias como um dos principais representantes deste movimento oriundo da chamada 

Escola de Marburgo que contava ainda com nomes como Paul Natorp (1854-1924), Rudolf 

Stammler (1856-1938), Karl Vorländer (1860-1928) e Ernest Cassirer (1874-1945), célebre 

discípulo de Cohen (MATE73, 2004, p. VII). 

Desde o início de sua atividade universitária em Marburgo, no ano de 1873, atuando 

como Privadozent (conferencista externo) – sendo o primeiro judeu a poder lecionar filosofia 

ocupando cadeira efetiva a partir de 1876 – até sua mudança para Berlim em 1912, o percurso 

de Cohen enquanto pesquisador da filosofia kantiana se divide em dois momentos. O primeiro 

deles se constitui numa reconstrução do sistema kantiano e o segundo refere-se à construção de 

seu próprio sistema nos moldes daquele de Kant (BOURETZ, 2011, p. 39). 

Hermann Cohen volta-se às fontes kantianas por um viés idealista e, em vista dessa 

peculiaridade, irá apontar aquilo que considera insuficiente no projeto de Kant objetivando a 

sedimentação de seu próprio projeto filosófico. Irá reter de Kant a centralidade da noção de 

experiência rejeitando, por seu turno, a separação entre mundo fenomênico e noumênico, este 

último escapando absolutamente ao conhecimento e permanecendo acessível ao homem apenas 

enquanto fonte de onde emanam os princípios reguladores do agir moral. 

Cohen se opõe, portanto, veementemente à separação radical operada por Kant entre o 

mundo natural (sensível) e o ético (que corresponde à postulação das realidades noumênicas 

como reguladoras do agir), que se justifica a partir do momento em que se compreende que dela 

depende a realização efetiva do ético. Se por um lado, há um reino de princípios que regem a 

moralidade, por outro, sua efetivação se desenrola, necessariamente, no reino da natureza 

sensível. Assim:  

 

 

73 Trata-se, na verdade, da apresentação de Reyes Mate à tradução espanhola da obra de Cohen intitulada 

originalmente Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Referência na bibliografia deste trabalho. 
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Se a natureza não torna possível a exiqüibilidade (sic) dos ideais éticos, eles perderão, 

se não a validade, ao menos a aplicabilidade. Que seja possível sua realização dentro 

da natureza é a assunção indispensável para a realização da moral. A unidade da 

natureza e da moralidade, assim entendida, é garantida pela ideia de Deus” 

(GUTTMANN, 2003, p. 384). 

 

A tentativa de vincular o ideal e o concreto eliminando a cisão entre consciência e a 

“coisa em si” operada por Kant, revela aquilo que os comentadores identificam como o traço 

idealista do pensamento de Cohen. Segundo Reyes Mate, essa propensão a edificar um sistema 

filosófico no sentido de uma síntese entre o imanente e o transcendente, o levaria a produzir um 

sistema de tipologia marcadamente hegeliana não fossem os elementos subterrâneos em seu 

pensamento que o minaram, elementos estes assentados na tradição hebraica, resultando na 

produção tardia da obra A Religião da Razão extraída das fontes do Judaísmo que aqui nos 

interessa mais de perto (MATE, 2004, p. VIII). 

Antes, porém, de nos determos à obra mencionada julgamos importante salientar alguns 

dados biográficos a fim de situá-la melhor no conjunto do pensamento de seu autor. Hermann 

Cohen nasceu em Coswig, no interior de uma comunidade judaica na qual seu pai ocupava o 

posto de hazan, cantor que conduzia as orações nas sinagogas. Recebera uma educação 

fortemente ancorada no respeito à Tradição e desde cedo se lhe afigurara como destino tornar-

se rabino de modo que, em dado momento, muda-se de Coswig para Breslau objetivando 

frequentar o Seminário Teológico Judaico, instituição de prestígio e de elevada importância 

para o judaísmo alemão do século XIX fundada em 1853 por Zacharias Frankel. Não tardou 

para que se enveredasse pelos caminhos da filosofia doutorando-se em 1865 (BOURETZ, 2011, 

p. 38-39). 

Em sua juventude, reflexo de seu tempo e da condição de sua família, judeus 

emancipados e, consequentemente, assimilados e relativamente integrados cultural e 

socialmente, chegou a nutrir intimamente a esperança de que, em algum momento, haveria de 

ter lugar a integração completa entre as culturas e a Tradição do judaísmo passasse a ser 

reconhecida como parte da cultura alemã. Em resumo, a Alemanha parecia reunir, aos seus 

olhos, todas as condições para que os judeus pudessem gozar de uma vida como pertencentes à 

nação, como cidadãos, e na qual a promessa messiânica pudesse se concretizar. Sentimento este 

partilhado entre os representantes do judaísmo alemão que se encontravam em condição 

semelhante à sua (BOURETZ, 2011, p. 48).  

Desse modo, resume Reyes Mate: 
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A juventude de Cohen é a própria de um judeu emancipado daquela época. Sob a 

conquista da emancipação política, o judaísmo se inclina à assimilação cultural e à 

integração social. Ficam para trás seus tempos no Seminário Rabínico de Breslau 

donde o jovem Cohen havia adquirido uma notável formação talmúdica. Ele, como 

tantos outros, teve que se submeter à disjuntiva de escolher entre ser judeu e ser 

homem de seu tempo. E o judeu alemão que era colocou o acento no alemão (MATE, 

2004, p. VIII). 

 

Consequentemente, sua posição afeita à assimilação – defendida de um lugar onde o 

destino trágico que acometeria os judeus anos mais tarde com a ascensão de Hitler e a 

intensificação do antissemitismo até sua transformação em móbil político era extremamente 

difícil de prever sem o recurso da retrospectiva histórica – foi amplamente reprovada pela nova 

geração de pensadores judeus que se formava. Destacam-se Martim Buber, Gershom Scholem 

e mesmo Franz Rosenzweig dentre os que reagiram contra essa postura (BOURETZ, 2011, p. 

30). 

Contudo a inclinação à assimilação é, em Cohen, permanentemente sopesada por 

eventos que o obrigam a afirmar sua identidade judaica frente a posturas antissemitas já 

discerníveis em sua época. Isso porque, como vimos, a assimilação na visão de Cohen tinha 

mais o caráter de um reconhecimento da tradição hebraica como parte constitutiva da cultura 

alemã do que sua diluição em favor dessa mesma cultura. Assim, em 1880, após a publicação 

de um artigo abertamente antissemita assinado pelo historiador Heinrich von Treitschke 

intitulado Ein Wort über unser Judentum (Uma palavra sobre o nosso judaísmo), Cohen publica 

em resposta uma intervenção intitulada Ein Bekentinniss in der Judenfrage (Uma confissão 

sobre a Questão Judaica). 

Em seu artigo, publicado à guisa de panfleto nos Anales prusianos, Treitschke defende, 

entre outras coisas, que o judaísmo, sendo a religião de um povo estrangeiro, nada tinha a 

contribuir com a cultura alemã que se empenhava em desenvolver uma forma mais pura de 

cristianismo (MATE, 2004, p. XII). Chegou ainda a acusar os judeus de ser a desgraça da nação 

e bradar a impossibilidade de se manter uma dupla nacionalidade em solo alemão (BOURETZ, 

2011, p. 40.44). 

Seis anos após o ocorrido com Treitschke, Cohen recebe uma solicitação do Tribunal 

Regional de Marburgo para que redigisse um parecer, na condição de especialista, ao caso de 

um professor que havia defendido publicamente que a doutrina ensinada no Talmud limitava as 

obrigações morais aos judeus e, por outro lado, autorizava qualquer tipo de ação contra não 

judeus. No entanto, outro parecer foi solicitado a mais um especialista, desta vez o Dr. Lagarde 

de Götting, cujo antissemitismo encontrava-se expressamente afirmado no parecer redigido 

(MATE, 2004, p. XII). 
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No primeiro dos casos, a reação de Cohen mostrou-se um tanto quanto passiva, evitando 

um confronto direto com o autor do artigo. Como mostra Bouretz: 

 

Estranhamente ele parece mesmo desviar seu propósito de efetuar uma crítica direta 

a Treitschke para trazer à barra (sic) seu antigo mestre Heinrich Graetz, suspeito a 

seus olhos de pertencer ao ‘partido dos palestinianos’ e cuja recusa de considerar com 

‘respeito e piedade’ a grandeza própria ao espírito alemão ele estigmatiza 

(BOURETZ, 2004, p. 44). 

 

É visível na citação acima a tonalidade quase subserviente de Cohen em relação à 

dignidade elevada do espírito alemão e o modo como ele desvia o curso de sua análise 

enfocando antes as colocações de Graetz, a quem Treitschke visa em seu artigo, ao invés de 

oferecer uma ofensiva ao próprio autor do panfleto.  

No segundo caso, tendo sido seu parecer praticamente ignorado pelo Tribunal de 

Marburgo, Cohen publica-o sob o título de O amor ao próximo no Talmud em resposta a 

suspeita levantada pelo professor que motivou o processo de se o Talmud desobriga a 

moralidade em relação ao não judeu. Na pouca importância que o Tribunal dispensou ao seu 

informe em favor daquele outro abertamente antissemita, Cohen se apercebeu que o avanço do 

antissemitismo era algo sério.  

Não por acaso, passados mais seis anos do evento, Cohen se mudará para Berlim após 

jubilar-se em Marburgo onde, ao final de sua carreira como professor universitário, se 

encontrou na peculiar situação de sentir-se obrigado a evitar comentar Schiller, a quem 

admirava, para que seu sentimento de pertença ao espírito alemão não fosse erroneamente 

interpretado por seus novos alunos antissemitas (MATE, 2004, p. XII-XIII). 

Não obstante, essas experiências por ele vividas não foram suficientes para minar sua 

confiança em uma possível integração do espírito judeu ao espírito alemão. Testemunha este 

fato o artigo aparecido em 1915, no transcorrer da Primeira Guerra, intitulado Deutschtum und 

Judentum (Germanidade e Judeidade) onde Cohen apresenta uma germanidade aparentemente 

sem reservas, sustentada por sua preocupação em levar a bom termo seu ideal de simbiose 

judaico-alemã (BOURETZ, 2011, p. 38).  

Destinado factualmente aos judeus americanos no intuito de exortá-los a tentar 

pressionar seu governo para que não entrasse no conflito, neste artigo Cohen leva seu 

germanismo a um nível mais alto, não passando despercebido por leitores atentos como Buber 

e Scholem (BOURETZ, 2011, p. 42). Chega ao ponto de preconizar, entre outras coisas, a 

renúncia “a toda tentativa de afirmação de um nacionalismo judeu, em nome da integração ‘leal’ 

na nação alemã” (BOURETZ, 2011, p. 45). Não é difícil, então, perceber o motivo desse texto 
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receber uma repercussão negativa no círculo dos pensadores judeus, sobretudo, da nova geração 

que, em sua grande maioria, haviam sido alunos de Cohen. 

Todavia, evocar aqui esses dados biográficos evidenciando a ambiguidade da postura 

de Cohen entre um sentimento de pertença à nação alemã e à sua cultura, e a defesa de sua 

herança judaica, refletida em seus textos, não deve ser tomada como uma tentativa de 

invalidação de seu pensamento. Esses fatos nos servem apenas para preparar o terreno onde se 

cultivará e florescerá a obra tardia de Cohen, A religião da Razão extraída das fontes do 

Judaísmo74. 

Mesmo aqueles anteriormente citados como críticos do artigo reconheceram na postura 

de Cohen a herança de uma época já em declínio da qual não conseguiu se desvencilhar. Uma 

época em que a Alemanha abrigava as condições ideais, ao menos a partir do final do século 

XVIII, para se tornar o centro da vida cultural judaica comparável ao clima oferecido aos judeus 

na Espanha medieval. De fato, em Cohen coabitam o espírito alemão e o espírito judaico sem 

que se devesse renunciar um pelo outro e assim as reivindicações sociais e políticas serão 

vinculadas a esse equilíbrio ao qual ele tende (BOURETZ, 2004, p. 47). 

Esta tensão entre o sentimento de pertencimento nacional e a fidelidade às raízes 

judaicas ajuda a entender o gradativo retorno de Cohen às fontes hebraicas. Na medida em que 

a assimilação vai se afeiçoando mais à submissão em detrimento da integração real e verdadeira, 

Hermann Cohen se vê impelido a retomar mais incisivamente a Tradição. Quiçá por isso, sua 

última obra pareça eliminar os traços de civilidade pelo qual os judeus de gerações anteriores, 

dentre as quais a sua própria, são frequentemente acusados de alienar a sua judaicidade 

(BOURETZ, 2004, p. 49). 

Para uns sua experiência representará um fôlego novo à necessidade de repensar o 

sentido do judaísmo na história e do papel da filosofia nesse cenário. Para outros, no entanto, 

sua recusa do sionismo representará o atestado de ingenuidade frente ao processo histórico 

eminente e a insuficiência da filosofia para enfrentá-lo. De todo modo, será nessa faceta, algo 

ambígua, que Hermann Cohen se converterá no expoente da renovação do pensamento judaico 

no século XX (BOURETZ, 2004, p. 49). 

 

3.2.1 A construção gradativa do conceito de Religião da Razão 

 

 

74 Doravante referida apenas como Religião da Razão. 
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O retorno de Cohen às fontes hebraicas e o consequente peso que elas terão para a sua 

filosofia ocorre gradativamente na medida em que ele se vê mais envolvido na causa dos judeus. 

Essa alternância de acentuação do alemão para o judeu, tomando como referência a sua 

condição de judeu alemão que outrora pendia para o lado da nação mais do que da Tradição, 

coincide com o período de sua transferência de Marburgo para Berlim. Neste período Cohen 

reata com os estudos do Talmud e consagra cursos ao pensamento de Maimônides. É também 

em Berlim que ele começa a desenvolver seu conceito de Religião da Razão que culminará em 

sua obra tardia e de maior impacto para a filosofia judaica contemporânea (BOURETZ, 2011, 

p. 40-41). 

Anteriormente à Religião da Razão Cohen havia publicado, em 1915, outro texto 

dedicado ao tema sob o título A Religião no Sistema da Filosofia onde desenvolvera pela 

primeira vez a noção de correlação, outro importante móbil filosófico a desempenhar um papel 

fundamental na obra posterior. Entretanto, o interesse em fixar a religião no horizonte de sua 

filosofia acompanha sua produção acadêmica e encontra-se primeiramente formulada em sua 

Ética publicada em 1907. 

Compreende-se melhor o fato de a religião encontrar seu lugar no sistema de Cohen 

justamente na ética quando se tem em mente que seu pensamento pode ser tomado como o 

desdobramento do pensamento religioso que desloca, a partir do final do século XVIII, a 

fundamentação da religião da esfera teórica para a esfera prática, segundo um modelo kantiano. 

Esse deslocamento ocorre devido à penetração do pensamento de Kant nos círculos judaicos 

provocando o esfacelamento da confiança na metafísica como base de demonstração das 

verdades religiosas bem como o desvanecimento da crença numa revelação sobrenatural.  

Essa mudança na autocompreensão do judaísmo faz da ética o centro de gravidade da 

religião, levando à consideração do judaísmo como “a verdade universal da religião ética da 

razão em sua forma historicamente mais pura e mais perfeita, e que ela era a semente espiritual 

da religião da humanidade [...]”. Assim, o judaísmo se torna a realização histórica do ideal 

kantiano de uma religião nos limites da razão e a base sobre a qual se erigiria uma orientação 

espiritual, dentro de princípios racionais universalmente reconhecíveis, que servisse a toda a 

humanidade (GUTTMANN, 2002, p. 335). 

Cohen buscará fundamentar sua Ética, na esteira do método transcendental kantiano, 

utilizando uma sistemática semelhante a que havia utilizado para erigir sua Lógica. 

(PROMPSY, p. 42) Com efeito, no âmbito da lógica Cohen parte de uma preocupação 

concernente à condição de possibilidade da experiência físico-matemática, isto é, ocupa-se em 
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responder a questão de como as matemáticas se aplicam à natureza (PROMPSY, p. 40). 

Aplicando este esquema ao domínio da ética temos que sua preocupação é com a garantia da 

realização dos princípios ideais que regem a moralidade. 

Se, do ponto de vista teórico a fundamentação se dá pelo recurso à experiência, do ético 

tal não poderia ocorrer uma vez que este repousa na esfera do dever ser. Seu campo é aquele 

do ideal a se realizar no porvir e, portanto, requer uma base de fundamentação própria. Contudo, 

mesmo o objeto da ética distinguindo-se do objeto teórico, somente a lógica pode fundar a ética. 

Assim, Cohen empreende a tarefa de estabelecer uma fundação lógica para a ética que ainda se 

fará sentir na Religião da Razão (PROMPSY, p. 42). 

Fiel à metodologia adotada e a título de encontrar o princípio originário sobre o qual 

repousa a ética, Cohen oferecerá outra importante distinção. Assim como no plano da teoria os 

objetos são regidos pela lei relativa à causalidade, no plano ético o objeto se orientará antes pela 

finalidade. O dever ser da ética implica uma finalidade, ao menos, em terminologia kantiana, 

um reino dos fins pelo qual existe. Este reino dos fins constitutivos do dever ser ético é obtido 

mediante a análise criteriosa da orientação da consciência a ele correspondente, a saber, a 

vontade pura. A vontade designada pelo qualitativo puro desempenha, na ética, o papel fundante 

que a lógica desempenha no plano teórico (PROMPSY, p. 42). 

Por seu turno, o objeto dessa modalidade da consciência chamada vontade não é outro 

se não a lei moral. No entanto, o filósofo de Marburgo se esforça em retirar sua definição da lei 

moral do formalismo pelo qual Kant é frequentemente criticado. Assim, se a lei moral se 

reveste, inevitavelmente, de uma forma universal e necessária, por outro lado, ela será 

indissociável da Ideia75 de liberdade, requerendo do homem fenomenal, isto é, individual, 

natural e concreto, um esforço para se elevar, por seu próprio agir livre, à Ideia de humanidade 

realizando, no plano da natureza, a lei moral, ideal, universal e necessária (PROMPSY, p. 42-

43). 

 

Cohen, guiado sem dúvida por seu socialismo, faz da Ideia de humanidade o conteúdo 

da lei moral. O único fim supremo é a liberdade, que se apresenta na lei moral sob a 

forma de humanidade, da comunidade de seres racionais, não sendo jamais 

considerados simplesmente como meios, mas sempre como fins76 (PROMPSY, p. 43). 

 

 

75 Importante frisar desde já que, para Cohen, a noção de Ideia carrega o sentido de Ideal a ser realizado. Desse 

modo, ao homem elevar-se à Ideia de humanidade equivale a elevar-se a um ideal de humanidade que só poderá 

vir a termo por meio da realização da lei moral. Eis, quiçá, o “coração” da ética de Hermann Cohen.  
76 No original: Cohen, guidé sans doute avant tout par son socialisme, fait de l’Idée d’humanité le contenu de la 

loi morale. L’unique fin suprême est la liberté, qui se présente dans la loi morale sous la forme de l’humanité, de 
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Cohen vale-se claramente do esquema kantiano fixando a humanidade como o fim 

último da lei moral. Entretanto, insere ao mesmo tempo um elemento estranho à proposta 

kantiana estrita ao evocar “a comunidade de seres razoáveis” como constitutiva dessa 

humanidade, fazendo, então, emergir a intersubjetividade no seio da realização da lei moral, 

desvencilhando-se do solipsismo a que pode conduzir o pensamento de Kant. 

Contudo, até essa altura do pensamento de Cohen, não se encontra nada que justifique 

a fundação transcendental da realização da lei moral. Em outras palavras, sendo o ideal ético a 

prescrição de uma tarefa ainda por realizar tendo lugar apenas no porvir, resta a pergunta: sob 

quais condições esse porvir é possível? Em resposta a essa indagação lembramos que Cohen 

insiste no fato de que a realização da lei moral deve se dar, necessariamente, na natureza através 

do homem natural. Portanto, a própria natureza enquanto realidade eleita a ser suporte da 

efetivação da ética, deve ter sua própria existência garantida. Dito de outro modo, o porvir da 

moralidade requer, como sua condição de possibilidade, o porvir da própria natureza 

(PROMPSY, p. 43). 

Surge, então, a título de desdobramento, outra questão: qual é a condição de 

possibilidade do porvir da natureza? Exatamente neste ponto entra em cena a Ideia de Deus 

coheniana. Bem como em Kant, a Ideia de Deus é imprescindível ao constructo da ética de 

Cohen. A ética deve admitir a Ideia de Deus precisamente porque é Ele a única garantia de 

manutenção da natureza e, por conseguinte, da possibilidade de realização da lei moral 

(PROMPSY, p. 43). 

Mas a função desempenhada pela Ideia de Deus em Cohen é algo distinta daquele 

desempenhado na filosofia de Kant. Com efeito, o conceito de Deus na filosofia kantiana é, 

juntamente com a imortalidade da alma e a liberdade, um postulado da razão em sua orientação 

prática. Ele surge no seio da reflexão sobre a realização da lei moral ditada pela razão77. 

A realização da lei moral, em Kant, corresponde à consumação do Soberano Bem. Este 

último encontra-se atrelado à virtude e ao desejo de felicidade de modo que, quando alcançadas, 

ambas constituem o soberano bem de um mundo possível. Kant se mantém firme na separação 

 

 

la communauté des êtres raisonnables ne se considérant jamais simplement comme des moyens, mais toujours en 

même temps comme des fins. 
77 Remetemos aqui à leitura do Livro Segundo da Crítica da Razão Prática, capítulo segundo tópicos de IV-VI. 

Referência completa ao final do trabalho. 
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operada, no interior de seu sistema, entre moralidade e felicidade, desse modo, a felicidade só 

será admitida quando em conformidade com a lei moral (KANT, 1994, p. 130). 

Contudo, uma vontade capaz de se deixar conduzir plenamente pela lei moral, de modo 

a conformar-se plenamente a ela, resultando na efetivação igualmente plena do máximo bem 

deve, pois, atingir o mais alto grau de perfeição ou a santidade. Ora, elevado grau de perfeição 

é, segundo Kant, simplesmente impossível de ser atingido por um ser racional no curso de sua 

existência, embora seja exigida do ponto de vista prático. Em decorrência, semelhante 

disposição dar-se-á apenas num movimento de progressão ad infinitum a qual deve ser admitida 

na perspectiva da orientação prática da razão. A esta altura, Kant postula a imortalidade da alma 

como componente necessário à razão pura prática no sentido de garantir a realização desse ideal 

supremo de perfeição moral (KANT, 1994, p. 141). 

Nessa mesma linha de raciocínio, a existência de Deus deve ser postulada, entretanto, 

não por conta da realização integral da moralidade do mundo, e sim, tendo em vista a 

possibilidade da felicidade adequada à moralidade, outro componente do bem supremo. A 

existência de Deus é aqui evocada como a “causa adequada a este efeito” que é a felicidade 

desinteressada sendo, dessa maneira, “inerente à possibilidade do soberano bem (objecto esse 

da nossa vontade que está necessariamente ligado à legislação moral da razão pura).” (KANT, 

1994, p. 143). 

Curiosamente, Cohen não irá defender a existência de Deus como postulado da razão 

prática, mas a Ideia de Deus como móbil objetivo da realização plena da ação moral. Nesse 

sentido, o lugar reservado, em Kant, para a imortalidade da alma, será ocupado, no sistema de 

Cohen, pela Ideia de Deus e a imortalidade da alma não jogará papel relevante. Do mesmo 

modo que não colocará a Ideia de Deus em função da garantia da felicidade, ainda que adequada 

à moralidade. “Deus não é, então, exigido pela felicidade subjetiva do homem, mas pelo 

fundamento objetivo da moralidade” (PROMPSY, p. 43). 

A acomodação de Deus como fonte geradora de princípios morais alude a uma espécie 

de correção, por assim dizer, que Cohen irá operar em sua interpretação de Kant. Para este 

último, Deus, bem como a liberdade e a imortalidade da alma, pertencem a uma esfera 

noumênica que está fatalmente vedada à esfera da razão teórica, promovendo uma dissociação 

radical entre os mundos sensíveis e inteligíveis. No entanto, Cohen rejeita essa separação 

radical e procura reintroduzir a noção de Deus no campo lógico transportando-o para o ético 

(GUTTMANN, 2003, p. 382). 

A saída encontrada por Cohen está na própria filosofia de Kant. Segundo Guttmann, no 

domínio da razão teórica Kant faz da noção de Deus uma ideia reguladora que nos permite 
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perceber o mundo cognoscível como resultado de uma unificação sistemática. Seria, assim, a 

ideia de Deus que nos permitiria conceber o mundo como uma unidade, uma totalidade 

sistemática passível de ser conhecida de modo igualmente sistemático. O que Cohen faz, 

precisamente, é transferir essa ideia de unificação do domínio teórico para o prático. E não 

apenas isso, ele coloca a ideia de Deus na função de unificadora entre ambos os domínios 

convertendo-a no elo que liga o plano teórico e o prático, ou seja, o mundo sensível e o 

noumênico (GUTTMANN, 2003, p. 382-38378). 

É de importância capital ter sempre presente, então, que Deus enquanto Ideia figura 

como categoria lógica que fundamenta a ação moral no plano da natureza. Não se trata da crença 

em Deus, mas da função lógica do conceito de Deus que, no caso de sua obra final, será extraída 

das fontes do judaísmo.  

Todavia, essa leitura peculiar de Cohen tem um preço que será cobrado pelas gerações 

de pensadores que lhe seguirão. A conversão do Deus de Israel, histórico e pessoal, em uma 

ideia fará dele alvo de duras críticas por parte de seus interlocutores que sentirão dificuldades 

em conciliar essa visão de Deus à visão religiosa de um Deus ao qual se ama, por exemplo. O 

amor a um Deus-ideia, ainda que se revele um ideal moral, não será bem recebida por muitos 

de seus contemporâneos (BOURETZ, 2011, p. 59). 

Após ter situado Deus, ou ao menos um conceito de Deus necessário ao cumprimento 

da lei moral, o próximo passo de Cohen será fixar o lugar e o papel da religião no interior do 

sistema. No texto de 1907 a religião torna-se o campo onde se efetiva a lei moral, pois a 

moralidade é o conteúdo essencial da religião. E quando Cohen fala de religião toma como 

ponto de partida o judaísmo, ainda que o objetivo maior seja a construção de uma religião da 

razão em sentido kantiano. Isso porque, em seu modo de entender, a religião que melhor se 

presta a esse processo de racionalização é a religião judaica (PROMPSY, p. 44). 

Nesta fase, Cohen procura evidenciar a proximidade existente entre o kantismo e o 

judaísmo, especialmente no que tange ao primado da lei, aos limites da consciência manifestos 

principalmente na orientação teórica da razão e na exclusão da eudaimonia enquanto agente 

 

 

78 Guttmann certamente tem em mente o capítulo III da Crítica da Razão Pura onde Kant irá discutir a questão de 

Deus no plano da razão teórica. Neste capítulo a existência de Deus é discutida a partir da atividade própria da 

razão em produzir a ideia de um ser supremo, uno e necessário, a concentrar em si todas as condições de 

possibilidade para toda a esfera empírica.  
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motivador do agir ético79 (PROMPSY, p. 44). Assim, edificará seu pensamento numa tentativa 

de fazer pelo judaísmo aquilo que Kant fez pelo cristianismo (SEESKIN, 1997, p. 700). 

De qualquer modo, o que torna a religião judaica melhor habilitada a servir de modelo 

para uma religião da razão é o fato de ser ela a fonte original do monoteísmo em sua pureza. O 

monoteísmo se define por sua afirmação da unidade de Deus que, na função ocupada por este 

conceito no sistema ético de Cohen, assume a significação da unidade da moralidade. E a 

unidade da moralidade, por sua vez, implica a unidade da humanidade a ser alcançada através 

desta mesma moralidade. Deste modo “há uma moralidade una que se endereça a uma 

humanidade una. Assim o ensinamento da religião é idêntico ao da ética, na qual a lei moral 

tem por conteúdo a Ideia de Humanidade80” (PROMPSY, p. 45). 

Por outro lado, o monoteísmo não apenas afirma a unidade de Deus como também – e 

de modo especialmente importante para Cohen – sua unicidade. O Deus monoteísta não é 

apenas uno, mas também único. E por sua unicidade, absolutamente transcendente e 

incomensurável, livre de toda identificação com o mundo da natureza (PROMPSY, p. 45). 

A insistência na unicidade de Deus se justifica na medida em que, sendo este o princípio 

norteador da moralidade, seu distanciamento nunca totalmente subsumido, contudo, sempre de 

alguma maneira abreviado, oferece o desenho de um ideal a ser buscado por meio da liberdade 

humana. Em outras palavras, a   noção de um ser único, transcendente, preserva-se da 

“confusão entre os papeis respectivos do homem e de Deus: o homem deve tender a Deus, isto 

é, à moralidade, por seu próprio trabalho moral81 [...]” (PROMPSY, p. 45). 

Já na fase de maturidade de seu pensamento, Cohen pouco a pouco se afasta da filosofia 

kantiana para se reaproximar das fontes do judaísmo. Nesse momento, emergem de suas 

reflexões conceitos importantes que nos interessam de modo especial por sua proximidade em 

relação às noções desenvolvidas, ulteriormente, por Levinas. 

 

3.2.2 A religião nos limites da filosofia 

 

 

79 Movendo-se no parentesco entre judaísmo e kantismo sobressai a preocupação de Cohen em aproximar a 

religião da racionalidade filosófica. Na Religião da Razão, por outro lado, ele irá apelar a um conceito de razão 

que permita ir além do filosófico, isto é, além dos conceitos propriamente forjados no interior da tradição filosófica. 
80 No original: [...] il y a une moralité une qui s’adresse à une humanité une. Ainsi l’enseignement de la religion 

est-il essentiellement identique à celui de l’éthique, dans laquelle la loi morale a toujours pour contenu l’Idée 

d’humanité. 
81 No original: [...] confusion entre les rôles respectifs de l’homme et de Dieu : l’homme doit tendre à Dieu, c’est-

à dire à la moralité, par son propre travail moral [...] 
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Se o texto de 1907 permanece bastante próximo da esquemática kantiana identificando 

na tradição hebraica o que, de alguma forma, se coaduna a este modelo de reflexão, o texto 

seguinte no qual se empenhará a edificar a noção de uma Religião da Razão, Cohen dará início 

à guinada que resultará em sua obra póstuma. Pode-se atribuir com justiça à obra A Religião 

nos Limites da Filosofia, publicada em 1915, o papel mediador entre os momentos anteriores 

de seu sistema e a última obra. De um lado procura manter-se fiel ao método de inspiração 

kantiana, de outro, encontra-se em estágio embrionário temas que serão mais bem 

desenvolvidos na Religião da Razão (PROMPSY, p. 40). 

A novidade introduzida neste texto consiste, sobretudo, no surgimento da noção de 

correlação. A inserção desta nova categoria, justamente no seio da reflexão sobre a religião e 

não necessariamente sobre a ética, relaciona-se à constatação de Cohen que o plano ético tal 

qual foi pensado por ele na esteira do sistema kantiano, apela à humanidade como a uma 

abstração, não reservando espaço ao indivíduo. A ética, enquanto realização da lei moral na 

natureza pelo homem concreto termina por conduzi-lo ao ideal de humanidade no qual se 

confunde à humanidade em geral. Mesmo a definição de humanidade enquanto comunidade de 

seres racionais permanece ainda excessivamente abstrata (PROMPSY, p. 48). 

De outra mão, a religião define-se, essencialmente, pela correlação entre o homem e 

Deus. Só há religião, na concepção de Cohen, devido ao fato irredutível da correlação. 

Certamente, a ética já permite colocar a correlação entre Deus e a humanidade, no entanto, 

somente a religião permite colocar a questão no plano do indivíduo. A correlação entre homem 

e Deus não é da mesma natureza que aquela descoberta entre Deus e a humanidade. O homem 

implicado nesta correlação é o indivíduo.  

O indivíduo surge na religião no exato momento em que reconhece sua deficiência 

moral, isto é, quando toma consciência de que é pecador. E, do ponto de vista do indivíduo, 

Deus toma a feição do perdão. Mesmo sabendo qual é o seu dever mediante a lei moral o homem 

nem sempre age de acordo ela e o Deus da ética, na condição de garantia lógica, formalizada, 

da realização desta lei, nada pode fazer a este respeito. Contudo, o Deus da religião, o Deus do 

perdão, resta como referência ao indivíduo que se volta a Ele no momento em que se descobre 

pecador. Este novo conceito de Deus não pode ser reduzido àquele da ética, motivo pelo qual 

se torna necessário abrir espaço à religião (PROMPSY, p. 48). 

Nesse novo cenário, a religião deixa de ser simplesmente a porta de acesso à realização 

da moralidade passando a oferecer uma contribuição à ética, em sua especificidade. O papel da 

religião passa a ser o de complementar a ética oferecendo a ela o que, dada sua natureza ideal, 
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não pode conter por si, qual seja, o indivíduo. A ética necessita do indivíduo da correlação 

religiosa porquanto é este indivíduo quem se esforçará para realizar na natureza o ideal da 

moralidade. Ainda que este vise à totalidade da humanidade não o faz tendo em vista sua 

diluição de sua individualidade. Pelo contrário, ao visar à humanidade tem em vista, por certo, 

constituir-se como indivíduo membro da totalidade, no entanto, sua individualidade deve 

conservar-se preservada (PROMPSY, p. 49). 

Não obstante, a religião adquirir uma especificidade não a fez alcançar independência 

em relação à filosofia. Apesar dos consideráveis avanços que este livro proporcionou ao 

pensamento de Cohen, especialmente, com a noção de correlação estabelecendo a separação 

radical entre o homem e Deus – malgrado a implicação mútua inerente às duas instâncias – o 

papel da religião permanece sendo, em grande medida, auxiliar a ética, oferecer a ela um 

complemento necessário. O esforço moral do homem continua sendo fruto da autonomia82 do 

indivíduo em sua observância da lei moral à maneira kantiana.  

 

3.2.3 A Religião da Razão Extraída das fontes do judaísmo 

 

Assistimos, então, ao menos desde a publicação de A religião nos limites da filosofia 

uma reconsideração do pensamento de Cohen em relação ao papel da religião e um afastamento 

gradativo do solo kantiano consolidado em seu último trabalho. Reorientação coincidente com 

um desvanecimento de certo otimismo concernente à situação dos judeus na Alemanha. 

Recorre, então, ao judaísmo no intuito de uma reafirmação da identidade judaica e do lugar dos 

judeus na cultura europeia.  

Soma-se a isso, o fato de Cohen sempre ter vislumbrado no judaísmo a fonte autêntica 

da moralidade de modo que, seu retorno às raízes hebraicas, relaciona-se igualmente a uma 

reação face aos acontecimentos políticos e sociais de seu tempo, notadamente, à época de sua 

transferência para Berlim. A desigualdade social somada à consciência de que a compreensão 

 

 

82 Em caráter complementar é interessante precisar que a necessidade experimentada por Cohen em reservar um 

lugar para autonomia na sua apropriação da letra de Kant pode revestir-se de um novo sentido quando se tem em 

mente seu embate com o pensamento de Spinoza, sobretudo, no que diz respeito ao tratado Teológico-Político. 

Spinoza imprime uma imagem do judaísmo que desagrada a Cohen, colocando em oposição razão e liberdade, de 

um lado e, de outro, a obediência à doutrina das Escrituras que caracterizaria o judaísmo. A leitura de Cohen, 

apresentada acima, permite demonstrar que a obediência e a liberdade não são incompatíveis. Cf. BOURETZ, 

2011, p. 53. 
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teórica corrente não oferece uma resposta à altura a esta situação desigual o conduz à 

consciência cada vez mais aguda de que “a miséria social crescente é um problema central” 

(SCHMID, 2004, p. 437). 

Publicada em 1919, um ano após a morte de seu autor, o texto A Religião da Razão 

extraída das fontes do judaísmo é acompanhado de um grande frêmito diante da novidade que 

representava no conjunto do sistema coheniano. A surpresa ante a aparição deste importante 

trabalho quiçá se explique pela independência do tema da religião e pela centralidade da 

Tradição evidenciadas já no título da obra.  

De fato, não se trata mais de pensar a religião no interior da ética ou como uma 

complementação da mesma. Trata-se agora de fazer emergir uma noção de religião capaz de 

fazer jus ao excedente proporcionado por ela e que permanecia suspenso quando da sua 

dissolução no campo ético (MATE, 2004, p. XIV). É como se a religião, entendida unicamente 

enquanto espaço da realização in concreto da moralidade, estivesse confinada a um âmbito 

assaz estreito, restringindo sua verdadeira significação.  

Além disso, a operação metodológica necessária para trazer à luz esse plus da religião 

será o mergulho filosófico nas fontes literárias da Tradição. Isto significa que não se trata mais 

de procurar no judaísmo uma proximidade com a tradição filosófica – embora, como veremos 

adiante, em alguns momentos Cohen assim proceda – mas de extrair de suas fontes um conceito 

de religião que satisfaça as exigências do racional ainda que, deste procedimento, emerjam 

noções que não necessariamente se encontrem no cânone do pensamento filosófico. 

Talvez intuindo a estranheza em sua recepção e também, certamente, devido a seu 

espírito sistemático, o próprio Cohen oferece uma introdução onde procura esclarecer o sentido 

do título, ao mesmo tempo, fornecendo as chaves de compreensão de seu conteúdo. Revelando, 

de maneira indisfarçável, a intenção de seu autor desde sua abertura, a introdução pretende 

elucidar o título da obra bem como oferecer uma visão panorâmica do modo como ela encontra-

se disposta.  

Cohen inicia precisando o sentido do conceito de religião desenvolvido no livro 

acenando para a dificuldade inerente ao tema descoberta no ato mesmo de se tentar defini-lo 

enquanto objeto de estudo. Em geral, um dado cultural qualquer é analisado interrogando-se 

acerca de sua evolução histórica. A religião, enquanto elemento da cultura, não é exceção. 

Entretanto, a falta de clareza no conceito de evolução contribui para o seu obscurecimento. 

Assim, “crê-se que podemos partir de uma ideia vaga, de todo indeterminada e inexata, de 

religião para, por assim dizer, não apenas a expor em suas manifestações históricas, mas 

também para determinar a partir delas o conceito de religião” (COHEN, 2004, p. 1-2). 
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As diferentes manifestações históricas do dado religioso, com suas respectivas 

diferenças e contradições, ao invés de auxiliar a formulação de um conceito comum de religião 

a contemplar sua essência apesar das disparidades, antes atuam no sentido de minar semelhante 

intento. Vê-se, então, que o interesse de Cohen não está voltado para a religião enquanto 

fenômeno histórico. Seu objetivo é, em verdade, liberar um conceito de religião que signifique 

para além das contradições inerentes à historicidade do dado religioso.  

Não obstante, este conceito de religião será extraído das fontes83 do judaísmo e isso 

significa que o recurso utilizado possui uma existência histórica, está circunscrito a um povo, a 

uma época e encontra-se exposto a todas as intempéries próprias deste existir temporal. O 

judaísmo possui fontes literárias e estas delimitam um campo material definido e estrito como 

objeto de análise. E este material, além disso, possui sua própria história colocando em 

dificuldades a ambição de conceber um conceito de religião, universal e acessível a todos 

dotados de razão (COHEN, 2004, p. 2-3). 

Porém, Cohen pontua que o fator histórico não é totalmente contrário ao conceito e, 

mediante uma afirmação de sonoridade fortemente hegeliana, estabelece que “também o 

conceito requer a história para seu próprio desenvolvimento. Só que a história em si mesma 

nada decide sobre a essência e especificidade do conceito”. Portanto, forjar um conceito de 

religião tomando por base o judaísmo e suas fontes literárias, delimitadas historicamente, em 

nada compromete sua pureza (COHEN, 2004, p. 3). 

Ora, se a razão é a fonte dos conceitos, resta evidente sua pertença ao universo do 

racional e, por meio deste, ao âmbito da filosofia. Se não da tradição filosófica, ao menos da 

atitude racional que busca explicar o mundo através do conceito, traço essencial da filosofia. 

Todavia, a própria razão é posta, na filosofia, como um problema. Portanto, torna-se 

indispensável explicitar o sentido do conceito de razão, para então colocar o problema da 

religião da razão bem como o do judaísmo e suas fontes literárias que lhe servem de base. 

Assim: 

 

A filosofia é a ciência da razão. Se o conceito é o testemunho eminente de toda ciência, 

então, toda ciência e todo conhecimento tem na razão sua fonte comum bem como no 

conceito a totalidade de seu conteúdo. A razão é o órgão dos conceitos. O que é válido 

 

 

83 O termo fontes, no plural, não é por acaso. Como já vimos em momentos anteriores deste trabalho, o judaísmo 

admite como fonte literária que subsidia a vivência de sua fé, além da Torá escrita, também a Torá oral bem como 

o Talmud e o Midrash. Todas elas são igualmente consideradas fontes para Hermann Cohen. Cf. especialmente as 

páginas 20-23 desta introdução. 
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para todas as ciências, não o é menos para a religião. Na medida em que ela também 

consiste e descansa em conceitos, sua fonte primeira não pode ser outra que a razão. 

E esta relação que tem com a razão define e condiciona sai relação com a filosofia, 

entendida esta como a razão universal do conhecimento humano (COHEN, 2004, p. 

4). 

 

Estabelecida a conexão da religião com a filosofia por meio do conceito que remete à 

razão, o próximo passo de Cohen é distinguir aquilo que se opõe à razão. Em mais um flagrante 

idealista, o filósofo de Marburgo firma inequivocamente: “Os sentidos são a antítese imediata 

da razão”. Isso porque, dado seus traços em comum ao animal e seu vínculo com o instinto, 

lançam sombras à significação verdadeira da religião que deve, por essência, ser um traço 

distintivo entre o homem e o animal. “Portanto, tudo o que é mero instinto natural, não pode 

ser reconhecido como força que origina a religião” (COHEN, 2004, p. 4-5). 

Juntamente com os instintos estão igualmente rechaçadas as forças primitivas ligadas 

ao apetite, por exemplo, o prazer e o desprazer, pois estes se encontram associados ao 

subjetivismo e egocentrismo característicos do primitivismo animal. Será também condenado 

o eudemonismo que se vale do prazer como critério moral e todo materialismo redutor da vida 

humana a transações econômicas e a gestão de recursos (COHEN, 2004, p. 5). 

Se, por um lado, a religião não se reduz a impulsos afetivos irracionais, por outro, ela 

não pode ser confinada ao joguete dos arranjos sociais, meras expressões culturais surgidas ao 

acaso ou uma invenção de certa classe social com a finalidade de subjugar e manipular os 

estratos mais pobres da sociedade. Nem mesmo é um modo de compensar as mazelas do 

entendimento humano, atraindo para o seu interior indivíduos limitados intelectualmente. 

Tampouco é a religião uma forma de compensar a falta de acesso aos bens produzidos pela 

ciência e pela filosofia. Com o que Cohen conclui: “[...] a religião participa da razão, e isto 

significa que a razão não se esgota na ciência e na filosofia” (COHEN, 2004, p. 5). 

Deparamo-nos com um movimento de inigualável importância para o entendimento da 

obra em questão, a saber, que para construir um conceito de religião da razão se faz necessário 

ampliar o sentido mesmo da racionalidade. É preciso que se admita a possibilidade da razão 

forjar um conceito sem mover-se, necessariamente, no âmbito da ciência e da tradição 

filosófica. É, ao seu modo, uma crítica a determinado modelo de racionalidade que se impôs 

como único digno desse nome, e a busca por uma atmosfera na qual a razão possa respirar novos 

ares e se nutrir de carburantes diferentes daqueles encontrados na tradição intelectual 

hegemônica.  

Esta nova concepção de razão não se resume à consciência de um povo em particular. 

Sendo a razão algo mais do que simplesmente consciência mantendo aquela especificidade que 
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engendra ciência e filosofia como obras do espírito humano, o conceito de religião da razão 

deve relacionar-se apenas a esta especificidade fazendo da religião uma criação do espírito 

humano semelhante às outras duas (COHEN, 2004, p. 6). Em suma, trata-se de elevar a religião 

à condição de partícipe da razão ao lado da ciência e da filosofia. Eis a autonomia deste novo 

conceito de religião frente às demais obras da razão.  

Alçada à condição de obra da razão a religião perde, definitivamente, seu estatuto de 

particularidade de um povo adquirindo aspecto universal. A religião da razão só pode ser 

universal do mesmo modo em que a razão é universal, isto é, na medida em que esta “exige 

gozar de homogeneidade em todos aqueles homens e povos que tenham dominado a ciência e 

a filosofia”. Entretanto, imediatamente após essa afirmação, Cohen coloca a questão da 

aparente incompatibilidade entre a universalidade exigida pela religião da razão e o intento de 

fazê-la derivar das fontes literárias do judaísmo (COHEN, 2004, p. 6).  

É fato conhecido que Hermann Cohen recusa-se a conceder estatuto de cidadania a 

qualquer abordagem particularista do judaísmo e se esforçará por apresentar, no interior da 

Tradição, passagens que ratifiquem seu caráter universal. Para resolver esse impasse Cohen 

propõe que se lance um novo olhar ao conceito de fonte quando referido ao judaísmo. As fontes 

literárias judaicas têm de peculiar o fato de servirem de base para outras fontes não menos 

importantes para a construção de uma religião da razão.  

Nesse sentido, a fonte do judaísmo não estaria isolada de outras fontes que ela inspira 

granjeando o estatuto de fonte originária e, deste modo, não estaria em contradição com o 

princípio de universalidade indispensável à noção de religião da razão. “Então, haveria menos 

medo de uma limitação exclusiva ao povo judeu e a suas criações religiosas, quanto mais 

tivéssemos em conta que as fontes judaicas mantêm uma fecundidade fresca e vital para todas 

as outras fontes que brotam delas aos borbotões” (COHEN, 2004, p. 6-7).  

Uma vez fixado, por um lado, que a participação na razão universal vincula a religião à 

filosofia, e que, por outro, o apoio encontrado nas fontes do judaísmo não contradiz essa 

universalidade – porquanto se aplica a elas por direito enquanto constituem fonte originária das 

demais nascentes de onde emana uma religião da razão estando, por isso mesmo, 

universalmente presente em todas elas – resta a Cohen investigar quais móbeis filosóficos se 

podem extrair das fontes hebraicas em virtude das quais a religião da razão possa vir à luz 

(COHEN, p. 7). 

Hermann Cohen está convencido de que a participação na razão não surge no seio do 

judaísmo tardiamente, quando a influência grega era fato incontestável. De fato, ele se esforça 

em demonstrar que “já nas ideias fundadoras originárias aparecem os laços que estas têm com 
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a razão filosófica [...]” (COHEN, 2004, p. 7). Por certo há, em seu entender, algo originalmente 

filosófico nos primórdios do judaísmo que não se reduz a mera reprodução da filosofia grega. 

Há um traço distintivo único. 

 

A religião da razão é para as fontes do judaísmo garantia de sua relação originária, 

natural e humana com a especulação filosófica, a qual, portanto, não pode ser 

imitação, tampouco empréstimo da mesma. A presença da filosofia nas fontes bíblicas 

tem que ter, também, a mesma originalidade, que compete absolutamente à religião 

por ter parte na razão (COHEN, 2004, p. 8). 

 

A comunidade engendrada pela razão entre filosofia e religião se reveste de um sentido 

positivo permitindo retirá-la das sombras da arbitrariedade, da ilusão, da contingência 

projetando-a para além destas peculiaridades de seu devir histórico a contaminar sua verdadeira 

significação. Este sentido positivo é definido por Cohen como “a norma intrínseca da 

legalidade” descobrindo na razão “o arquétipo da normatividade” da qual a religião, partícipe 

da razão, não pode jamais prescindir. Partindo desta constatação, de matizes inegavelmente 

kantianos, Cohen pretende fazer vir à tona o princípio de originairedade da religião que 

possibilita compreendê-la para além da facticidade de seu fenômeno histórico: “a racionalidade 

intrínseca da lei” (COHEN, 2004, p. 8). 

Cohen se vê ainda impelido a delinear melhor a noção de religião da razão quanto ao 

seu conteúdo, ainda que provisório, cujo significado abranja toda a constelação de domínios 

pelos quais se estende a religião. A esfera própria da religião da razão bem como seu conteúdo 

específico é o ser humano. Desdobramento natural do que vinha sendo desenvolvido por Cohen 

uma vez que a religião participa da razão, especificamente, através da racionalidade da lei que, 

enquanto lei, tem sua origem na razão.  

Tomando parte na razão, a religião se assemelha à filosofia se não pelo seu conteúdo, 

ao menos por serem, cada uma delas, obra do espírito humano. Assim, a religião da razão 

reenvia, em última instância, ao ser humano e todas as questões concernentes ao homem se 

tornam questões da religião. Nesse sentido, a religião, assim como a filosofia, participa do 

conhecimento de ser humano (COHEN, 20004, p. 9). 

Resta, contudo, saber como, exatamente, a religião contribui no conhecimento do ser 

humano, na definição do conteúdo deste conceito sabendo-se já existir no âmbito da filosofia 

uma área responsável por tratar especificamente das questões concernentes ao ser humano, isto 

é, a ética. No que, ao fim e ao cabo, chegasse a um impasse do qual Cohen também pretende 

desvencilhar-se: ou a religião, enquanto orientada a assuntos relativos ao ser humano, limita-se 

a uma extensão da ética com o prejuízo de sua autonomia; ou reconhecem-se os limites da ética 
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em dar conta de forma plena do conceito de ser humano, abrindo espaço para a religião como 

doutrina capaz de preencher as lacunas por ela deixadas (COHEN, 2004, p. 9). 

Ora, dizíamos anteriormente que, nesta última fase, Cohen pretende emancipar a 

religião de sua dependência em relação à ética. Claro está, então, que seus esforços serão 

concentrados no sentido de evidenciar as condições dessa emancipação. Contudo, reconhece 

que essa nova orientação no estatuto da religião oferece novos desafios. Haveria a ética 

necessidade de compartilhar seu trabalho com a religião? A participação da religião na razão é 

da mesma ordem daquela reservada à ética?  

Questionamentos como estes suscitam ao menos dois problemas. O primeiro, referente 

à ética, estaria considerá-la insuficiente e incapaz de realizar seu trabalho por completo 

necessitando de seu complemento pela religião. Admiti-lo seria, igualmente, admitir duas 

metodologias autônomas para tratar das mesmas questões incorrendo num conflito 

metodológico no interior da filosofia. O segundo, referente à religião, reside na suspensão da 

autonomia da religião restringindo-a a simples acessório da ética filosófica (COHEN, 2004, p. 

10). 

Suspendendo as questões suscitadas, Cohen se concentra no problema do conteúdo 

oferecido pela ética ao conceito de ser humano. Trata-se de interrogar-se sobre que é o ser 

humano para a ética, a que noção de ser humano ela remete em suas considerações. Identifica 

no direcionamento ético uma deficiência radical já apontada na obra anterior: a ética destitui o 

ser humano de sua individualidade ao referir-se à humanidade.  

Retomando a questão da abstração inerente à idealização ética do ser humano, procura 

mostrar que a humanidade, ideal do homem natural, obriga o Eu, singular, a uma objetivação 

de si em direção a este ideal e somente elevando-se sobre as indeterminações de sua condição 

empírica pode realizar a tarefa ética em sua pureza (COHEN, 2004, p. 10). Novamente aqui, a 

especificidade da religião está em oferecer uma noção de ser humano individual, o Eu que não 

se perde na totalidade da humanidade. Diferente da ética, o ser humano da religião é o indivíduo.  

A religião da razão só pode constituir-se, no entender de Cohen, ao modo de doutrina 

moral. Todavia, a religião deve se manter independente da ética apesar dos empréstimos 

históricos que a ética, em geral, faz da religião. Pois se ocorre semelhante intercâmbio entre 

filosofia e religião é porque há esta comunidade de origem entre ambas na razão. E 

identificando-se como doutrina moral, pela racionalidade da lei que rege a existência moral do 

indivíduo,  
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[...] a religião da razão se revela subjetivamente como judaísmo, como produto do 

povo judeu homogêneo, do povo que se acredita como unidade nesta criação religiosa. 

Desde o Deus único, o olhar se dirige à humanidade homogênea, como também a cada 

indivíduo em sua própria unidade. Semelhante modo de olhar determina a 

originalidade e a especificidade do espírito judeu. (COHEN, 2004, p. 25) 

 

3.3 Franz Rosenzweig (1886-1929)  

 

Dentre os pensadores judeus que exerceram influência sobre a filosofia de Levinas o 

nome de Franz Rosenzweig deve ter, indubitavelmente, lugar de honra. Rosenzweig é o único 

dessa linhagem a quem o pensador franco-lituano remeterá nomeadamente e reconhecerá, por 

diversas vezes, sua dívida, especialmente no que concerne ao questionamento da tradição 

filosófica Ocidental por intermédio da categoria da Totalidade. O débito é tamanho que o título 

de sua primeira grande obra filosófica carrega a insígnia da Totalidade transpassada e 

ultrapassada pelo Infinito, estampando de imediato a importância de Rosenzweig que, segundo 

o próprio Levinas, está demasiadamente presente na obra para ser citado84. Assim, é preciso 

desde sempre considerá-lo uma influência constante da mesma forma que se considera Husserl 

e Heidegger. 

Em 27 de setembro de 1959, Levinas pronuncia uma conferência no segundo Colóquio 

de intelectuais judeus de língua francesa intitulada Entre dois mundos, dedicada a Rosenzweig. 

Publicada em forma de artigo na recolha Difficile Liberté, nessa conferência Levinas se propõe 

a tratar não necessariamente da sistematicidade do pensamento de Rosenzweig, antes, seu 

interesse está na vida que anima este pensamento. Seu objetivo é falar dessa “vida tal qual ela 

manifesta seu pensamento, pois o pensamento de Rosenzweig é o elemento essencial dessa vida 

significativa” (DL, 2018, p. 272). 

Franz Rosenzweig é, sem dúvida, um daqueles autores nos quais a elaboração de seu 

pensamento é indissociável de sua experiência histórico-existencial, assim como podemos 

entender o pensamento de Nietzsche e o do próprio Levinas. É claro que para todo filósofo sua 

trajetória de vida é fundamental, no entanto, para alguns – como estes que citamos e talvez 

outros – esse elemento seja mais vivo e decisivo porquanto ele não se trate apenas da escolha 

entre uma ou outra orientação intelectual, mas de um engajamento pessoal. Nesse sentido, o 

constructo filosófico desses pensadores e a contribuição inovadora que a eles corresponde, 

 

 

84 Cf. o prefácio da tradução portuguesa de Totalidade e Infinito, p. 15.  
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podem ser plenamente compreendidos apenas quando se conhece os percalços existenciais que 

os forjaram tais como são.  

No caso específico de Rosenzweig essa observação é verdadeira num duplo sentido. O 

primeiro atrela-se à experiência da Primeira Grande Guerra, responsável pela guinada radical 

em suas reflexões, resultando naquilo que ficará conhecido como o Novo Pensamento; o 

segundo sentido, decorrente do primeiro, concerne ao fato de que sua filosofia só poderia ter 

surgido nesse contexto, nesse clima de tensão e desagregação, revestindo o pensamento de 

Rosenzweig, a um só tempo, com um elemento de esperança, de abertura ao novo, por um lado, 

e de uma profunda limitação, por outro. Esclareçamos melhor essa afirmação. 

Nascido em uma família judaico-alemã de comerciantes, bem estabelecida e assimilada, 

ao final do século XIX (1886), Rosenzweig chegou bem perto de converter-se ao cristianismo85, 

seguindo o exemplo de muitos de seus parentes e amigos próximos, além de ser uma das 

condições no processo de assimilação do período que antecede à Primeira Guerra. (SOUZA, 

1999, p. 29-30) 

A julgar pelas informações oferecidas por Hannah Arendt86, na Europa central e 

ocidental do século XIX, o Estado-Nação em pleno desenvolvimento, outorga a seus habitantes 

judeus uma igualdade relativa de direitos, fruto de um movimento que foi paulatinamente 

ganhando forma desde a lei francesa de 1792 remontando, portanto, à Revolução Francesa e ao 

movimento Iluminista do século XVIII. (ARENDT, 2012, p. 36) 

A Aufklärung, calcada nos ideais universais de liberdade, igualdade e fraternidade, se 

alastrou por grande parte da Europa impactando profundamente a atividade política, intelectual 

e artística. Os judeus não restaram imunes a sua força mobilizadora e embalados por ela, 

desenvolveram um corolário judaico do movimento intitulado Haskalá. Esse movimento 

intelectual surgido entre os judeus, na esteira da Aufklärung, reivindicava sua emancipação e o 

reconhecimento de sua cidadania objetivando a inserção definitiva dos judeus na sociedade 

europeia mediante o acesso aos direitos civis que lhes eram, até então, negados. (SOARES, 

2009, p. 1) 

 

 

85 Para um aprofundamento biográfico acerca da “quase conversão” de Rosenzweig e do papel exercido pelos 

debates calorosos com seu amigo Eugen Rosenstock bem como da influência exercida pelo contato com Hermann 

Cohen, em Berlim, remetemos ao capítulo II, consagrado ao filósofo de Kassel, no livro de Pierre Bouretz. Este 

dedica bastante espaço para expor o conteúdo das correspondências mantidas entre ambos até a decisão de 

Rosenzweig em manter-se judeu. 
86 Remetemos as breves análises que se seguem à primeira parte do livro Origens do totalitarismo. 
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O ideal emancipatório que alimentava a Ilustração judaica coincide, a bem da verdade, 

com o rompimento das barreiras sociais e espirituais que o judaísmo mantinha com a Europa 

moderna e o crescente interesse por parte do mesmo em introduzir-se nesta cultura. Foi essa 

coincidência de uma tendência sociopolítico-cultural em marcha alinhada à aspiração judaica 

de modernizar-se, por assim dizer, que possibilitou a Mendelssohn, por exemplo, considerado 

o primeiro filósofo judeu moderno, ser aquele que mais fortemente contribuiu para eliminar as 

barreiras que separavam o judaísmo da modernidade europeia. (GUTTMANN, 2003, p. 321) 

Contudo, essa aspiração por reconhecimento e a necessidade de conformar-se à cultura 

europeia moderna teve um preço. A emancipação custou nada menos que a dissolução gradativa 

da identidade judaica, isto é, seu resultado quase que direto foi a assimilação. Assimilação que 

não foi percebida ao longo de algumas gerações como um problema e, em geral, foi um preço 

pago de muito bom grado por grande parte dos judeus, sobretudo, na Alemanha. Já os 

pensadores judeus do século das Luzes, absorvidos pelo clima intelectual e cultural da época, 

desenvolveram suas filosofias algo distanciadas da Tradição, suas preocupações filosóficas 

somavam-se às questões filosóficas gerais e não mais em diálogo com a tradição religiosa e 

cultural de seus ancestrais. (GUTTMANN, 2003, p. 320-321) 

Mesmo quando a religião constituía um tema do labor filosófico, ela só tinha lugar se 

elevada ao nível de uma religião da razão, à maneira kantiana, com características universais 

passíveis de serem reconhecidas por todo e qualquer ser dotado de racionalidade87. 

(GUTTMANN, 2003, p. 324) Essa concepção da religião não deixa espaço, evidentemente, a 

nenhuma consideração de ordem particular ancorada em alguma tradição religiosa específica 

colocando em risco a existência de um povo cuja identidade está indissociavelmente atrelada 

ao pertencimento à Tradição.  

Soma-se isso o fato, externo ao judaísmo propriamente dito, de que o reconhecimento 

da emancipação dos judeus passa a ser condicionada ao abandono forçado de determinadas 

práticas específicas que exteriorizam e mantém viva a Tradição. É o caso do impedimento do 

cultivo da barba, uso da kipá e outras vestimentas rituais durante o dia, a exigência de que se 

fale o alemão proibindo o uso do hebraico em documentos oficiais, a limitação do estudo de 

assuntos ligados à Tradição em instituições de ensino reduzindo-o ao ensino da Torá e do 

 

 

87 Esse cenário começa a se modificar, como abordado anteriormente, a partir dos últimos trabalhos de Hermann 

Cohen. 
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Talmud apenas no idioma local. Tudo isso com a finalidade de eliminar os traços aparentes da 

“judeidade”. (SOARES, 2009, p. 2) 

O fato é que a família Rosenzweig representava, então, um judaísmo já destituído de 

seu cabedal espiritual de origem “e sentiam-se em todos os sentidos afetos à cultura alemã e 

clássica cristã-ocidental” (SOUZA, 1999, p. 30). É certamente envolvido por essa atmosfera 

que pôde escrever a seus pais ainda em 1909: “Nós somos cristãos em todas as coisas, nós 

vivemos em um Estado cristão, frequentamos escolas cristãs, lemos livros cristãos; em uma 

palavra, toda nossa ‘cultura’ repousa sobre um fundamento cristão” (ROSENZWEIG, apud, 

BOURETZ, 2011, p. 154) 

Entretanto, percebe-se que à época da juventude e da vida adulta de Franz Rosenzweig, 

época também da maturidade de Cohen, o sentimento de assimilação embora presente, não 

comporta o sentido de uma imersão tal qual havia sido no decurso do século XVIII até finais 

do XIX. Quiçá o antissemitismo crescente discernível na sociedade alemã e a consciência 

aclarada do preço a ser pago pela assimilação induziram a certo recuo em relação a uma espécie 

de absorção cultural que pudesse comprometer a identidade judaica – ao menos no que diz 

respeito aos intelectuais. 

Diga-se de passagem, os intelectuais dificilmente consentiam em abrir mão dos 

elementos propriamente judaicos para serem reconhecidos como iguais pela cultura da 

sociedade na qual habitavam. O próprio Mendelssohn, ao qual nos referimos anteriormente 

como o “pai da filosofia judaica moderna”, quando confrontado a render-se à fé cristã sai em 

defesa do judaísmo. O testemunho de Guttmann a esse respeito é oportuno: 

 

Quando foi desafiado por Lavater a contradizer as provas de Bonnet sobre a verdade 

do cristianismo, ou a aceitar a religião cristã, Mendelssohn veio pela primeira vez a 

público expressar a sua convicção dessa identidade. Com a declaração de que, desde 

os dias de juventude, todos os seus estudos da sabedoria do mundo destinavam-se a 

prepará-lo para efetuar um exame de sua religião ancestral, proclamava 

orgulhosamente que os resultados de tal exame tinham apenas confirmado a sua fé. 

(GUTTMANN, 2003, p. 324) 

 

O mesmo Guttmann observa ainda que a religião da razão, no entender de Mendelssohn, 

se identifica com a fé do judaísmo e sua ideia de Deus, mesmo descritas em propriedades 

metafísicas gerais, está muito próxima da ideia bíblica de Deus. 

Ademais, como aludido no caso de Hermann Cohen, em geral, os judeus alemães na 

virada do século XIX para o XX, de sua parte, acreditavam firmemente no dia em que haveria 

lugar o reconhecimento oficial do judaísmo como parte da cultura alemã, assim como o 

cristianismo. É nesse espírito que Cohen, contrariamente às ambições sionistas, defendia “a 
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ideia de um Israel presente entre as nações e que testemunha para elas o futuro messiânico do 

homem”, ou que se pode entender, ainda, seu apelo “em favor de uma ‘germanidade’: em nome 

de uma proximidade entre o espírito do judaísmo e as formas alemãs da razão a cumprir a 

herança dos gregos” no exato momento em que acontecia a Primeira Guerra. (BOURETZ, 2011, 

p. 30)  

Qualquer coisa dessa leitura esperançosa quanto às relações do judaísmo com a 

sociedade europeia, principalmente a alemã, retumba no pensamento de Rosenzweig. Prova 

disso é a posição que o cristianismo ocupa, ao lado do judaísmo, na conjuntura da sua obra 

magna A Estrela da Redenção. Tomando a religião sob um prisma ontológico, existencial, 

Rosenzweig faz dela uma categoria do ser, um modo essencial de ser e não apenas uma 

realidade a parte ou uma instituição especial criada pelo homem, no sentido antropológico pela 

qual ela é normalmente descrita. No entanto, apenas o judaísmo e o cristianismo pertencem à 

tessitura da realidade enquanto tal e não são, precisamente por isso, fundadas. Ao contrário, são 

experiências fundadoras da relação do homem com a existência88. (DL, 2018, p. 280-281) 

É suficiente destacar, por trás desse lugar honroso no qual foi posto o cristianismo, a 

tendência de Rosenzweig a certa espécie de assimilação que, reiteramos, não mais implica 

abandono de uma tradição em proveito de outra, e sim, a aceitação, digamos assim, do judaísmo 

como elemento constitutivo da existência ocidental ao lado do cristianismo.  

 

3.3.1 Tensão, degradação e desagregação: o contexto de nascimento da “Estrela89”. 

 

O título da conferência pronunciada por Levinas é de surpreendente precisão em que 

pese a ruptura provocada pelo acontecimento monumental da Primeira Grande Guerra e seu 

influxo no pensamento de Rosenzweig. Do ponto de vista intelectual podemos mesmo separar 

 

 

88 Não há dúvidas que, em Rosenzweig, a defesa da identidade judaica e sua especificidade é, de longe, mais 

radical que a de Cohen na medida em que, como veremos, seu judaísmo será um dos motivos essenciais do 

rompimento com o pensamento de Hegel e com sua concepção de história universal. O que tentamos expressar 

com “leitura esperançosa” referente ao papel do judaísmo na sociedade europeia, e alemã, sobretudo, aproxima-se 

da afirmação de Levinas quando este diz: “Ele é testemunha do destino do judaísmo europeu moderno, que não 

pode mais fingir ignorar o fato de que, após dois mil anos, o cristianismo é uma força determinante na existência 

ocidental” (DL, 2011, p. 274). 
89 Referimo-nos aqui à obra magna de Rosenzweig intitulada A Estrela da Redenção. Utilizaremos neste trabalho 

segunda edição da tradução francesa, realizada por Alexandre Derczanski e Jean-Louis Schlegel, L’Etóile de la 

Rédemption. A obra, escrita originalmente em alemão, chama-se Der Stern der Erlösung. 
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o Rosenzweig de Hegel e o Estado90, anterior à guerra, daquele de A Estrela da Redenção, 

escrita em grande parte durante a guerra. 

Embora publicado apenas em 1920, Hegel e o Estado, encontrava-se praticamente 

pronto quando estourou a guerra e suas primeiras partes remontam ao ano de 1909. Resultado 

de sua tese de doutoramento sob a orientação e influência de seu mestre da universidade de 

Fribourg, Friedrich Meinecke, há neste trabalho certa fidelidade ao modelo hegeliano de 

racionalidade expressa na confiança mantida por Rosenzweig nas ideias mestras que regem o 

pensamento de Hegel e que iluminariam uma concepção viável de Estado subjacente aos 

desvarios próprios de uma época que apresentava fortes sinais de declínio.  

 

Último dos otimistas do século XIX, sem ignorar a magnitude dos desafios 

civilizatórios elucidados por Marx, o Rosenzweig de Hegel e o Estado, em sua jovem 

impetuosidade, acredita que uma razão política sã lateja ainda por sob os desmandos 

e horrores de uma época em vias de perdição91. 

 

  Hegel e o Estado é, deste modo, uma análise a um só tempo abrangente e minuciosa 

da noção hegeliana de Estado. Reconstrói o percurso deste conceito no sistema hegeliano não 

se furtando as encruzilhadas a que ele conduz em sua confrontação com as questões políticas e 

sociais concretamente dadas em sua época. Em suma, o “essencial nesta trajetória foi o modo 

como, a cada instante, o acontecimento bruto foi destilado em conteúdo especulativo92”. 

Todavia, a obra não se reduz a um comentário, ainda que de alto nível, da filosofia 

hegeliana em suas linhas mestras. Há, sobretudo, uma defesa das categorias filosóficas 

desenvolvidas por Hegel como sendo as únicas capazes de sustentar uma construção 

especulativa da história. Segundo o Rosenzweig de Hegel e o Estado, a história se completaria 

em Hegel enquanto estrutura especulativa essencial93. 

 

 

90 Título original: Hegel und der Staat. Dispomos de uma tradução desta importante obra realizada pelo filósofo e 

professor, Dr. Ricardo Timm de Souza. ROSENZWEIG, F., Hegel e o Estado, São Paulo: Perspectiva, 2008.  O 

prefácio desta obra nos servirá, em grande medida, de base para as análises seguintes. É possível consultar 

integralmente este prefácio no blog do tradutor destinado à divulgação de seus trabalhos: 

timmsouza.blogspot.com.br. 
91 Cf. o prefácio supracitado. 
92 Idem. 
93 Há que se ter sempre presente que a noção de história defendida por Hegel remete à história universal. Esta, por 

seu turno, se refere à marcha do Espírito realizando-se apreendendo-se a si mesmo. Nesta concepção de história 

os acontecimentos particulares envolvendo a vida humana e as diferentes formas históricas de Estado não são mais 

do que momentos no seio desta dialética a serviço do desenvolvimento do Espírito. O desenrolar histórico-

dialético, que nada tem de materialista, se encerraria no Estado germânico. A esta concepção de história universal 

- abrangendo a totalidade das contingências sociais, culturais e políticas – se levantará o Rosenzweig de A Estrela 

da Redenção e encontrará eco posteriormente em Levinas. Para a noção de Espírito em Hegel consultar o capítulo 
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Eis que estoura a guerra e em 1916 o jovem Rosenzweig encontra-se servindo nas 

trincheiras do front dos Bálcãs.  Este traumático acontecimento será decisivo para a guinada 

que irá se operar rumo à construção de seu Novo Pensamento a ser inaugurado quando da 

publicação d’A Estrela da Redenção. É mediante a aparente irracionalidade da guerra que 

Rosenzweig experimentará, intuitivamente, a insuficiência de um modelo de racionalidade que 

fundou o Ocidente. 

Timm de Souza descreve esse momento vivido pelo filósofo de Kassel em termos de 

tensão e desagregação, isto é, ocasião na qual uma determinada ordem das coisas começa a ser 

desfeita e o modelo de racionalidade vigente destinado dar-lhe sentido se revela 

insuficientemente capaz de dar conta da nova realidade que se forma. O final do século XIX e 

início do XX são constituídos por tensões e contradições que compõe o caldo cultural de onde 

emerge o pensamento de Rosenzweig. Aliás, é o mesmo Timm de Souza, em outro sítio, quem 

definirá esta atmosfera inaugural da contemporaneidade em termos de inquietude. Segundo 

suas observações: 

A inauguração do novo94 século é cercada por uma fragmentação de pensamento que 

sugere uma grave desagregação – crise – que traz aos espíritos realmente sensíveis, 

antes de mais nada, inquietude. Todos os filósofos da época percebem uma atmosfera 

de desconforto, de perigo, de desinstalação. As direções a seguir são geralmente duas: 

ou uma certa “arqueologia restauradora” – Husserl e Heidegger – ou a proposição de 

alternativas diversas. (SOUZA, 1996, p. 23) 

 

É, certamente, a segunda direção tomada por Rosenzweig ao vivenciar este período 

marcado por um processo de fragmentação e desinstalação. Processo este que não é fruto de um 

mero acidente de percurso, ao contrário, tem raízes profundas que dizem respeito à própria 

estrutura da civilização Ocidental. Por outro lado, se não é possível imputar a uma sequência 

de “coincidências históricas” os componentes de uma trajetória que deságua na Primeira Grande 

Guerra, não o é, igualmente, devido a um determinismo histórico inescapável, no sentido do 

que se pode chamar de uma fatalidade qualquer, que tal evento teve lugar. (SOUZA, 1999, p. 

36-37) 

Nem coincidência, nem determinismo histórico, o fato inacreditável de que um 

acontecimento de proporções catastróficas como este tenha ocorrido, precisamente, no seio de 

uma Europa civilizada, nutrida por uma tradição intelectual de longa data, berço do 

 

 

VI da obra A Fenomenologia do Espírito. E para a compreensão da noção hegeliana de história universal consultar 

o último capítulo da obra Princípios da filosofia do direito. 
94 Refere-se aqui à entrada do século XX, obviamente, período no qual é forjado o pensamento de Rosenzweig. 
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Esclarecimento e do Positivismo, ambos, fiadores de um progresso da humanidade em todas as 

esferas, foi o resultado direto de racionalizações justificadoras dos atos mais aterrorizantes, 

apelando a uma suposta “degeneração dos costumes” fruto de uma igualmente suposta 

“decadência do Ocidente” que, por sua vez, resultava de uma “conspiração universal” de sabe-

se lá qual “praga revolucionária”. Racionalizações abjetas tornadas palatáveis à consciência 

popular, mobilizando o medo para fins políticos, decorrentes de um direcionamento consciente 

dos “homens que detinham os destinos do mundo”. (SOUZA, 1999, p. 37) 

Após as experiências terríveis vividas na guerra, crer na realização plena do Espírito 

concretizado num Estado nos moldes descritos por Hegel assemelhava-se a Rosenzweig algo 

simplesmente impossível. Devido a essa desilusão ou à percepção aguda de que os sistemas 

filosóficos disponíveis bem como suas ferramentas conceituais apresentavam-se impotentes 

ante os desafios impostos pelo seu tempo histórico, é que o filósofo de Kassel se viu na 

obrigação de elaborar um prefácio a Hegel e o Estado no momento de sua publicação em 1920, 

no qual afirmava: 

 

Eu não pensava, naquela época, ter necessidade de lhe apor palavras prévias. Hoje tal 

é inevitável. O leitor tem que, antes de tudo, saber que ele só pôde ser completado em 

1919. Hoje eu não teria empreendido a sua escrita. Eu não sei de onde se pode tirar, 

hoje, a coragem para escrever história alemã95. 

 

Justamente por isso esta obra é mais do que uma tese de doutoramento ou uma produção 

científica a mais, ainda que de extrema importância. O que lhe confere valor inestimável é, 

sobretudo, “o fato de ser o testemunho vivo do ocaso de um mundo, de uma cosmovisão e de 

uma esperança96”. 

 

3.3.2 A opção pelo judaísmo e a guinada rumo à concepção da “Estrela” 

 

Não apenas a experiência da guerra teve participação efetiva na reorientação do 

pensamento de Rosenzweig. Desde 1913, após uma discussão noturna com seu amigo Eugen 

Rosenstock em Leipzig, Rosenzweig vivenciava um processo conflituoso interno quanto à sua 

religiosidade. Chegou a pensar seriamente em converter-se ao cristianismo a exemplo de alguns 

 

 

95 Citado por Timm de Souza no prefácio mencionado acima. 
96 Cf. o prefácio mencionado em notas anteriores. 
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de seus primos, no entanto, algumas experiências com uma espécie de judaísmo mais voltada 

para sua essência original o fizeram recuar ante sua decisão e permanecer judeu.  

As conversações com Rosenstock se estenderam por anos, incluindo muitas cartas 

trocadas durante a guerra quando ambos serviam em seus respectivos fronts. A temática das 

discussões muitas vezes acaloradas girava em torno do judaísmo e do cristianismo. Eugen 

Rosenstock, judeu de origem convertido ao protestantismo, tornou-se fervoroso defensor de sua 

nova fé e tentava a todo custo convencer Rosenzweig a fazer o mesmo. O conteúdo em si desse 

longo debate não nos interessa tanto aqui97. Importa-nos destacar de que modo esta decisão de 

Rosenzweig está relacionada ao seu rompimento com as noções hegelianas de história e de 

Estado. 

Como já indicado em momento precedente, em Hegel, a noção de História e de Estado 

estão atreladas à noção de história universal exemplarmente desenvolvida no último capítulo 

dos Princípios da Filosofia do Direito. Tratada precisamente no tópico C da terceira seção 

dedicada ao Estado, na terceira parte referente à Moralidade Objetiva, Hegel descreve a história 

universal como a démarche do desenvolvimento do espírito universal envolvendo a 

interioridade e a exterioridade, isto é, a realização da consciência enquanto consciência de si e 

consciência da objetividade, diferente de si, como parte integrante de sua própria realidade. 

(HEGEL, 2003, p. 307)  

Ao comentar o sistema de Hegel, Levinas o define como “o resultado do pensamento e 

da história do Ocidente, entendidos como retorno de um destino à liberdade, a Razão penetrando 

toda a realidade ou surgindo nela.” Raciocínio sintetizado na equação já célebre: “[...] 

identidade da identidade e da não identidade ou universal concreto ou Espírito” (DL, 2018, p. 

352-353). Eis o movimento do espírito que se consuma na história universal. 

Neste movimento, “os Estados, os povos e os indivíduos erguem-se singularmente no 

seu definido princípio particular que se exprime na constituição de cada um e se realiza no 

desenvolvimento da sua situação histórica” (HEGEL, 2003, p. 308). Sendo assim, os eventos 

particulares e as contingências sociais, políticas e sociais não passam de etapas do processo de 

realização do espírito. 

 

A verdade e o destino das ideias concretas dos espíritos dos povos residem na idéia 

concreta que é a universalidade absoluta. Esse é o Espírito do mundo. Em volta do 

 

 

97 Como já mencionado em nota anterior, o conteúdo destas correspondências é detalhadamente tratado no capítulo 

II do livro de Pierre Bouretz. 
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seu trono, os povos são os agentes da sua realização, testemunhas e ornamentos do 

seu esplendor. Como espírito, é ele o movimento da atividade em que a si mesmo se 

conhece absolutamente, se liberta da forma da natureza imediata, se reintegra a si 

mesmo [...] (HEGEL, 2003, p. 312). 

 

Evidencia-se que as contingências não configuram uma presença passiva e alheia ao 

desenvolvimento do espírito. Pelo contrário, são momentos dialeticamente necessários 

culminando no evento máximo do espírito universal. Esses momentos têm sua existência 

concreta, materializada em quatro impérios históricos: o Oriental, o Grego, o Romano e o 

Germânico. Assim, toda démarche do Espírito estaria consumada na realização histórica do 

Estado alemão, último estágio concreto da história universal. 

A este respeito, a intervenção de Levinas é igualmente oportuna ao afirmar: “[...] com 

Hegel, a história significava exclusivamente a história dos Estados, a história das nações sobre 

a terra, a história dos governos. É em tal história que os povos recebem seu sentido.” Pelo que 

conclui: “Igualmente, a história do povo judeu parecia [...] uma ideia fictícia, irracional” (IH, 

2017, p. 132).  

Isto porque, como se sabe, a história do povo judeu é marcada justamente pela ausência 

de um território, especialmente, após a dispersão. O sentimento de pertencimento a um povo 

resiste através da ideia de união “em torno do Livro, na fidelidade monoteísta a um Deus, 

fidelidade que providenciaria uma ética de homens vivendo uns pelos outros.” Arrematando em 

seguida: “Se há uma história judaica, Hegel não está com a verdade. Ora, há uma história 

judaica” (IH, 2017, p. 132). 

O que escapa à Hegel é, definitivamente, o fato de que não possuindo um território a 

outorgar-lhe uma existência política, o povo judeu mantém uma existência, de algum modo, a 

parte da história universal, “sobrevivente da história universal” (IH, 2017, p. 128) guardaria 

“um pé no Eterno” (DL, 2018, p. 340). 

Toda a problemática estaria circunscrita ao lugar no qual Hegel depositaria o judaísmo 

no interior de seu sistema. O judaísmo, acompanhando o cristianismo, cumpriria um papel 

importante na história universal, entretanto, no limite de sua realização plena, a história 

universal dispensaria tanto um quanto o outro. Contudo, o modo como o cristianismo é 

dispensado por Hegel não fere a integridade dos cristãos, por outro lado, o mesmo não se pode 

dizer do judaísmo. Em relação a ele “o discurso crítico se traduz [...] em toda uma doutrina que 

corrobora – estaria nele a fonte, estaria nele, malgrado toda a grandeza de Hegel, a 

consequência? – a argumentação da qual se alimenta, até hoje em dia, o antissemitismo” (DL, 

2018, p. 353-354) 
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Guardadas as devidas proporções, as análises tomadas de empréstimo a Levinas nos 

ajudam a compreender a incompatibilidade inerente ao compromisso com a Tradição e a 

assunção de posições fundamentais de Hegel em relação à história e ao Estado. Ainda que 

Rosenzweig não o tenha presente a si de modo tão claro quanto o faz Levinas, é plausível 

deduzir que seu afastamento de Hegel seja também motivado por seu retorno cada vez mais 

intenso à tradição de seus antepassados. Queremos com isso demonstrar que a confluência dos 

acontecimentos da guerra bem como sua redescoberta do judaísmo, atuaram conjuntamente, 

cada um a seu modo, para a guinada intelectual de Rosenzweig. 

 

3.3.3 A Multiplicidade contra a Totalidade: o nascimento da “Estrela” 

 

A Estrela da Redenção veio a público em 1921 embora seu conteúdo tenha sido gestado 

já nos anos durante a Guerra. Concebido no espírito de seu autor ainda no ano de 1917, fora 

redigido em grande parte no front em cartões postais enviados à casa de seus pais (DL, 2018, 

p. 274).  

A intuição fundamental e a originalidade do pensamento de Rosenzweig nesta obra 

podem ser definidas pela leitura da tradição filosófica – e a reboque de toda a racionalidade 

Ocidental – como Totalidade e a construção de uma análise do real que dê conta de superá-la. 

Interromper o processo de totalização, da reunião do diverso na unidade, da diluição do 

particular no universal, é a essência de sua filosofia desenvolvida após a Primeira Guerra. 

(SOUZA, 1999, p. 24) 

Rosenzweig é um dos primeiros filósofos – se não o primeiro, de fato – a utilizar o 

jargão da Totalidade operando, por meio desta categoria, uma leitura crítica da história da 

filosofia e, por extensão, do modelo de racionalidade Ocidental que ela engendra. A Totalidade 

é, para ele, a maneira como, ao longo da história do pensamento Ocidental desde Tales, se 

procurou reduzir a realidade, em si mesma plural e diversa, em um conjunto capaz de acomodar 

toda a multiplicidade numa unidade sistemática. A busca filosófica pela verdade se identificaria 

com esse impulso totalizante do pensamento. (DL, 2018, p. 282) 

No entanto, esse modo de conceber a realidade somente obteve sucesso por encontrar-

se ancorada no pressuposto fundamental de que essa unidade poderia ser pensada. Em outras 

palavras, a vitória da Totalidade sobre a Pluralidade só foi possível porque se compreendeu que 

a unidade da realidade fazia-se à medida de um pensamento unificador capaz de apreendê-la. 

Apenas mediante o postulado do elo fundamental entre Ser e Pensar é que o mundo pode ser 

concebido na forma de um Todo coerente a partir de onde a multiplicidade adquire um sentido.  



122 

 

Sobre o que repousa esta totalidade? Porque não compreendemos o mundo como uma 

multiplicidade, por exemplo?  Por que justamente como totalidade? Há 

manifestamente um pressuposto original [...] que o mundo é pensável. É a unidade do 

pensamento que impõe seu direito de afirmar a totalidade do mundo contra a 

multiplicidade do saber. A unidade do logos funda a unidade do mundo como uma 

totalidade. E por seu turno, essa unidade conserva seu valor de verdade no ato de 

fundar essa totalidade. Assim, uma revolta vitoriosa contra a totalidade do mundo 

significaria ao mesmo tempo uma negação da unidade do pensamento. Nessa primeira 

proposição da filosofia, “tudo é água”, subjaz o pressuposto da natureza pensável do 

mundo, embora apenas com Parmênides fosse afirmada a identidade do ser e do 

pensamento (ROSENZWEIG, 1982, p. 21). 

 

Portanto, na intuição original de Rosenzweig, há no modo como se concebe 

tradicionalmente a realidade uma 

 

[...] congênita tendência lógica do pensamento em reduzir o conjunto da realidade a 

um nódulo inteligível no qual tudo é subsumido a priori pela própria dinâmica do 

pensamento – esta tendência original e recorrente de redução da realidade a uma 

unidade e de todos os sentidos a um só sentido, em um processo de totalização em 

torno ao nó verbal “é” [...] (SOUZA, 1999, p.112). 

 

Desse modo, a tradição filosófica desde os primórdios tomou a unidade da realidade, 

passível de ser reduzida a um princípio único que a abarque por completo, como uma verdade 

evidente por si, sem que ninguém jamais a colocasse em questão (GUTTMANN, 2003, p. 396).  

E assim tem sido desde quando, no princípio da aventura filosófica, Tales de Mileto realizou o 

primeiro movimento em direção à reunião da multiplicidade reduzindo-a a um único princípio 

unificador, inaugurando essa tendência original do pensamento que, de Jônia à Jena, 

compreenderá a existência sempre a guisa de Totalidade inteligível. Quando Tales afirma “tudo 

é água” imprime uma marca no pensamento a persistir até o Idealismo alemão com Hegel e seu 

Sistema do Absoluto (SOUZA, 1999, 106). 

Tomando como ponto de partida sua própria experiência frente à Primeira Guerra, na 

qual serviu como soldado no front dos Bálcãs, e o impacto de estar em face da morte98, 

Rosenzweig é levado a encontrar na mortalidade a experiência irredutível e, por isso mesmo, 

prova cabal dos limites da Totalidade uma vez que nenhum sistema de pensamento, por mais 

abrangente que se pretenda, foi suficientemente capaz de englobá-la e dar a ela um sentido. A 

 

 

98 Não por acaso, a introdução d’ A Estrela da Redenção inicia com uma reflexão sobre a morte que em muitos 

pontos antecipa as análises de Heidegger.  
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morte que cada um morre por sua própria conta resta alheia à Totalidade que dá sentido a tudo 

(DL, 2018, p. 282). 

 

A morte, o medo da morte, dá início a todo conhecimento do Todo. Tudo o que é 

morta vive nessa angústia da morte, cada novo nascimento multiplica a angústia de 

um novo fundamento, pois ele multiplica o que é mortal. Infinitamente, o seio da terra 

dá origem ao novo, e toda esta novidade submete-se à morte, cada um aguarda com 

medo e temor o dia de sua passagem à escuridão. (ROSENZWEIG, 1982, p. 11) 

 

A morte, experiência existencial incontornável e escandalosamente individualizada – 

posto que a cada indivíduo cumpra morrer a própria morte, de maneira singular – escapa à 

síntese englobante de qualquer sistema especulativo. O sem sentido da morte se revela sempre 

que alguém, ao encará-la de frente, teme por sua vida, medo esse que nem mesmo séculos de 

pensamento filosófico – pretensamente detentor do sentido pleno da existência, perfeitamente 

emoldurado num quadro onde cada elemento da experiência particular tem seu lugar e cumpre 

sua função no todo – conseguiu aplacar. (SOUZA, 1999, p. 63) 

Curiosamente, a experiência da morte enquanto acontecimento primigênio de 

esfacelamento da Totalidade é descrita na frase inicial d’A Estrela como “o início do 

conhecimento do Todo”. Como pode ser ela, ao mesmo tempo, fim e começo da Totalidade? 

De que maneira compreender e dirimir esta aparente contradição no pensamento de 

Rosenzweig?  

Ocorre que a morte não dá início ao Todo em si mesmo, mas ao conhecimento do Todo, 

isto é, à pretensão racional de dominar a totalidade do mundo e das coisas pela atividade do 

pensamento. Em uma palavra, engendra o impulso vital que dá origem à própria filosofia. A 

filosofia “contesta as angústias da terra” pairando por “sobre as tumbas que se abrem sob os 

pés de cada um” no exato momento em que promove a separação do corpo com a alma. Neste 

momento tem início toda a aventura do pensamento virando as costas à morte em direção ao 

Todo (ROSENZWEIG, 1982, p. 11). 

 O pensamento da Totalidade é justamente a negação de sua limitação. O mesmo 

movimento que põe a nu o fim, o obstáculo supremo intransponível, é o motor que impulsiona 

ao seu oposto, à sua negação. Desse modo, renunciar ao pensamento da morte é lançar-se em 

direção ao Todo, pois “é evidente que um Todo não saberia morrer e que no Todo nada 

morreria” (ROSENZWEIG, 1982, p. 12). 

Contudo, esse impulso original do pensamento ao Todo não é arbitrário. A filosofia 

alimentar-se-ia de uma força inerente à condição humana quando esta se experimenta face à 

morte. Diante da morte a separação da alma e do corpo, através da qual a filosofia pretendia 
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ultrapassá-la, torna-se irrelevante. O indivíduo que enfrenta a morte pressente que seu Eu se 

reduziria a uma coisa se viesse a morrer e então deseja afirmar seu Eu contra o Impiedoso que 

a ameaça de aniquilação. O indivíduo sabendo da morte, não a deseja. Nessa resistência à morte 

reside o veio para que a filosofia obtenha sucesso em seu empreendimento em direção ao Todo 

(ROSENZWEIG, 1982, p. 11). 

Diante da inevitável ameaça da morte o indivíduo procura um meio de evadir-se. 

Pressente que deve subsistir, deve viver, pois “o homem sabe muito bem que está condenado à 

morte, mas não ao suicídio” (ROSENZWEIG, 1982, p. 12). A evocação da imagem do suicídio 

ajuda a evidenciar este desejo de vida, apesar da certeza da morte. Sabemos bem, desde há 

muito, que vamos morrer e, no entanto, não estamos dispostos ao suicídio. Não o vemos com a 

mesma naturalidade. 

O suicídio representa a saída do homem de seu curso natural e do próprio conjunto da 

natureza. Por isso o suicídio – e não a racionalidade – será para Rosenzweig o que nos distingue 

de outros seres. Mas essa possibilidade terrível requer uma condição. É necessário que, ao 

menos uma vez na vida, o indivíduo se experimente “em sua pobreza, solidão e arrebatamento 

de tudo no mundo, é necessário que tenha mergulhado no nada, olhos no olhos, durante toda 

uma noite99” (ROSENZWEIG, 1982, p. 12). 

Ainda assim, prossegue Rosenzweig, essa extrema angústia lhe produz o desejo de 

resistir, não de afastar a angústia simplesmente, mas de subsistir na angústia, isto é, por meio 

dela, impulsionado por ela, ainda manter-se nela. Eis a fenda por onde o impulso vital da 

filosofia em apreender a Totalidade deve crescer e florescer. Pois o Todo anula o individual e, 

com ele, a solidão do mortal, afinal apenas “o individual pode morrer, e tudo o que é mortal é 

solitário” (ROSENZWEIG, 1982, p. 12). 

Esta característica de elevar-se da multiplicidade à unidade, do individual ao universal, 

é o traço que toda a filosofia tem de idealista uma vez que, segundo Rosenzweig, esta é a marca 

essencial de todo idealismos: a negação de tudo o que distingue o individual do Todo. Fazendo 

a unidade penetrar a multiplicidade, o idealismo opera a diluição do individual no universal.  

Nesse monismo estrutural do pensamento, especialmente em sua expressão mais bem 

acabada no Idealismo, o individual existe apenas em função do universal e somente a partir dele 

 

 

99 A imagem que Rosenzweig oferece aqui, sabendo de sua trajetória, é sem dúvida a da guerra. Nas trincheiras 

certamente foi obrigado a passar mais de uma noite ladeado por cadáveres a lhe escancarar o encontro com a morte 

e o temor pela própria vida. Qual Totalidade poderia vir em socorro numa situação como essa? É o tipo de questão 

que parece estar latente nesta passagem. 
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adquire um sentido. Dito de outra maneira, a multiplicidade de entes individuais é, em si 

mesma, irracional e ilógica até adentrar ao plano lógico da racionalidade, isto é, até ser 

reconduzida ao seu lugar na economia da Totalidade. (GUTTMANN, 2003, p. 397) 

 
Que a filosofia deve excluir do mundo o individual, essa exclusão do “alguma coisa” 

é também a razão pela qual ela não poder ser nada além de idealista. Uma vez 

envolvida todas as coisas nessa bruma, a morte seria engolida quando não na vitória 

eterna, ao menos na noite una e universal do nada. E eis a última conclusão dessa 

sabedoria: a morte seria... nada100” (ROSENZWEIG, 1982, p. 12). 

 

Entretanto, observará Rosenzweig, à filosofia é possível relegar a morte ao plano do 

nada apenas se, implicitamente, considerá-la como sendo “algo”. A morte, neste sentido, seria 

algo de impiedoso e de impossível exclusão e, assim, “toda consciência do Todo tem por 

pressuposto: nada. Para a consciência una e universal do Todo há apenas o nada uno e universal” 

(ROSENZWEIG, 1982, p. 13) 

 O único caminho para uma filosofia que pretenda dar ouvidos ao grito angustiado da 

humanidade frente ao impiedoso da morte é não fechar os olhos para essa terrível realidade. A 

realidade é feita de morte, de incerteza, de limitações, angústias que nenhum sistema calcado 

no conhecimento do Todo poderia dar conta. Por outro lado, um pensamento que tomasse como 

ponto de partida esta realidade mesma, reconhecendo na morte não o nada (rien) enquanto 

ausência, mas o Nada (néant) aniquilador, gerador de incertezas e inconstâncias, seria capaz de 

oferecer fôlego novo à filosofia. 

 

O Nada não é nada, ele é “alguma coisa”. Do obscuro pano de fundo do mundo se 

levanta, como seu inesgotável pressuposto, mil mortos; em lugar do Nada uno que 

seria realmente nada, se levantam mil “Nadas” que são “alguma coisa” justamente 

porque são múltiplos. A multiplicidade do Nada que a filosofia pressupõe, a realidade 

da morte impossível de banir do mundo, que se anuncia no grito impossível a sufocar 

suas vítimas, é ele que faz do pensamento fundamental da filosofia, o pensamento do 

conhecimento uno e universal do Todo, uma mentira antes mesmo que ele seja 

pensado. (ROSENZWEIG, 1982, p. 13-14) 

 

Assim entendida, a experiência da morte rompe com a concepção do mundo como 

Totalidade justamente porque se apresenta como um aspecto da realidade não pertencente a 

 

 

100 Rosenzweig utiliza duas formas para o termo “nada” que na tradução francesa aparecem como néant e rien. O 

segundo, rien, parece indicar o nada no sentido corrente do termo, a ausência de alguma coisa qualquer. O primeiro, 

néant, parece indicar o nada enquanto conceito filosófico a evidenciar o acontecimento de aniquilação do ser, a 

nadificação, o encontro com aquilo que impõe o fim derradeiro. Na intenção de evidenciar essas duas 

compreensões, utilizaremos “Nada”, com inicial maiúscula, para néant e “nada”, com inicial minúscula, para rien. 
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algum esquema oniabrangente e cujo temor persistente condena sua insuficiência em revesti-la 

de algum sentido. A pretensão da Totalidade a corresponder a tudo formando um todo está, de 

agora em diante, para sempre malograda. Em resumo, “esse grande movimento espiritual” 

conduz à “ruptura de todo um modelo de Todo, de totalidade: ‘o todo não mais pode afirmar 

ser tudo’, perdeu sua especificidade conceitual própria” (SOUZA, 1999, p. 65). 

Nessa perspectiva, a experiência singular da morte aquém da Totalidade exige uma nova 

maneira de filosofar que leve em consideração a vida e isto equivale, em Rosenzweig, a uma 

nova abordagem da existência na contramão da tradição filosófica e sua tendência à Totalidade.

 Para romper a Totalidade Rosenzweig propõe um modo de pensar que se mantenha 

na pluralidade própria da existência concreta e diante da qual toda e qualquer unidade só pode 

se fazer a guisa de abstração. É o que significa, em todo o caso, desacoplar ser e pensar. O 

pensamento não mais estará orientado a operar a síntese da diversidade na unidade 

oniabrangente, antes, procurará ater-se à pluralidade e encontrar nela mesma, um sentido. 

(SOUZA, 1999, p. 25) A obra de Rosenzweig desponta, então, na contracorrente da tradição 

filosófica fugindo intencionalmente à sua maneira de totalizante de operar, situando-se na 

estranheza do real. (SOUZA, 1999, p. 59) 

Esse sentimento de desagregação, desarticulação, degenerescência que conduziu ao seu 

desfecho catastrófico, pode ser lido como um sintoma deste esfacelamento do sentido unitário 

hegemônico tido como total. A decadência, nesse caso, seria o efeito da crise da Totalidade, 

isto é, da visão de mundo totalizante que servia para acomodar a complexidade da realidade 

numa unidade de sentido. A Totalidade é, assim, a base na qual se funda a sociedade com suas 

instituições e valores, desse modo, sua degradação dá lugar a uma sensação de insegurança, 

medo e desordem culminando em conflitos e, no limite, a guerra. (SOUZA, 1999, p. 38) 

Em síntese, a eclosão da guerra põe um fim à pretensão totalizante do pensamento, ou 

melhor, coloca a descoberto as limitações de uma visão de mundo como Totalidade e revela 

que, no fundo, a Totalidade nada mais é do que uma visão parcial elevada ao estatuto de 

universal e, incapaz de corresponder ao todo de fato, só pode ser aplicado ao conjunto da 

realidade sob duas condições: de maneira coercitiva, forçando a adequação dentro de seu 

sistema, ou excluindo e relegando à marginalidade aquilo que não pode, nem mesmo por meio 

da força, fazer penetrar no sistema – como ocorre no caso da morte. 

Por essa denúncia do pensamento como Totalidade, Rosenzweig nos oferece uma crítica 

da tradição filosófica ocidental e de todo um modelo de racionalidade que ela instaura e, ao 

mesmo tempo, uma leitura da situação de tensão e desagregação de seu próprio tempo. Como 

afirmamos anteriormente, em Rosenzweig o pensamento é inseparável da vida e é a favor de 
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um modo de pensar capaz de embrenhar-se na vida, em sua riqueza plural e, muitas vezes, 

controversa, que ele irá se erguer.  

Levinas define, de forma bastante precisa, esta espécie de simbiose ao falar acerca d’A 

Estrela da Redenção. Segundo ele esta obra de Rosenzweig é o livro de sua vida, não porque 

seja ela o resultado final de um trabalho que durou toda a vida, e sim, porque ela surge “em um 

momento essencial de sua relação com a vida, como um livro que abre as portas da vida” (DL, 

2018, p. 277). 

Sendo a vida aqui entendida num sentido completamente novo descoberto por 

Rosenzweig na experiência crua da morte provocada pela guerra que tornava inútil qualquer 

Totalidade. Talvez seja nesse sentido que possamos entender a colocação de Guttmann quando 

este afirma: 

 

Rosenzweig também começou a nutrir dúvidas sobre a filosofia tradicional, não por 

causa da especulação teórica, mas por causa de uma falta de satisfação pessoal. Nos 

eventos e catástrofes da Primeira Guerra Mundial, divisou a ruína da filosofia, porque 

o fato mais saliente acerca do conhecimento do mundo era o da morte. (GUTTMANN, 

2003, p. 399) 

 

Seguramente este limite da filosofia tradicional, seu declínio, se traduz na ideia de fim 

da filosofia. Esse sentimento agudo e persistente de que a filosofia produzida até aquele 

momento não oferece caminhos para enfrentar a realidade que se tem diante de si. Um 

acontecimento que apenas uma casta de intelectuais, mas põe em xeque a essência do fazer 

filosófico. Não se trata de um retorno a um período em que a filosofia não tivesse ainda 

começado, antes, trata-se de um recomeço, de uma reformulação de suas bases principais. 

A filosofia não deve provir mais dos filósofos e seus sistemas bem-acabados. É 

precisamente esta filosofia que termina. O Novo Pensamento deve provir da vida e isto implica 

adentrar ao emaranhado de teias que conectam os indivíduos na multiplicidade do real, 

renunciando a transformá-lo em um Todo integrado apenas conceitualmente de acordo com as 

exigências lógicas do sistema. A filosofia agora deve levar em consideração o homem 

individual, incluindo aquele próprio que constroi o sistema, sua condição, seu envolvimento 

histórico, temporal (DL, 2018, p. 280).  

Não se trata, portanto, de renunciar à filosofia, mas de encontrar outro modo de filosofar 

mais afeito aos novos tempos. Segundo Rosenzweig, o primeiro grande pensador a se propor a 

tal modalidade de pensamento foi Arthur Schopenhauer. E o fez no exato momento em que não 

se questionou sobre a essência universal do mundo, mas do seu valor para o homem e, quiçá, 

de seu valor para o homem Schopenhauer. (ROSENZWEIG, 1982, pp. 16-17) 
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Foi a partir deste exímio filósofo que se passou a questionar sobre o homem individual 

e não apenas um conceito universal de homem a integrar uma ideia de humanidade qualquer 

que ela seja. Percebia-se pela primeira vez, com Schopenhauer, que havia um homem no 

começo do sistema filosofando não do interior da história da filosofia e seus problemas 

tradicionais, e sim, refletindo sobre a vida e seu valor para o homem concreto.  

Rememorando os termos em que Schopenhauer se dirige ao editor de sua obra, 

Rosenzweig precisa seu interesse no pensamento deste filósofo:  

 

Especifica-o (Schopenhauer ao editor), para o conteúdo da filosofia, a ideia pela qual 

um espírito individual reagiria à impressão que o mundo exerce sobre ele. “Um 

espírito individual”: era precisamente o homem Arthur Schopenhauer que tomava 

aqui o lugar que haveria de ocupar, segundo a concepção dominante em filosofia, o 

problema. O homem, a “vida”, tornaram-se problemas [...] (ROSENZWEIG, 1982, p. 

17) 

 

Até este momento, segundo a leitura de Rosenzweig, a filosofia ocupava-se do Todo 

cognoscível e haveria lugar para o homem, unicamente, enquanto parte deste Todo. No entanto, 

diante da totalidade do mundo levanta-se, com Schopenhauer, uma realidade independente, o 

homem vivente, individual e concreto. Este novo pathos filosófico é herdado e levado adiante 

por Nietzsche e abre as portas para uma nova maneira de pensar. “É assim que o homem – não 

o homem, mas um homem, um homem absolutamente determinado – tornou-se uma potência 

dominante em – sua filosofia. O filósofo deixa de ser quantidade insignificante para sua 

filosofia” (ROSENZWEIG, 1982, p. 19). 

Esse novo pensamento preconizado por Rosenzweig terá inúmeras implicações no 

tratamento de diversos temas tradicionais da filosofia que podem ser resumidos em três: Deus, 

o Homem e o Mundo. Esses três elementos serão considerados em sua unicidade, isto é, cada 

um constituindo uma realidade independente, absoluta em si e que, não obstante, relacionam-

se umas com as outras sem, no entanto, que essa relação implique a diminuição ou aniquilação 

de suas respectivas singularidades. 

Inúmeras também serão as inspirações que ele proporcionará a Levinas e deveremos 

voltar oportunamente a elas à medida que as reflexões levinasianas nos permitirem uma 

aproximação consistente. Por enquanto nos limitaremos a registrar que a atenção de Levinas ao 

pensamento de Rosenzweig foi despertada, acima de tudo, pela sua intuição original, pelo 

anúncio de uma maneira nova de pensar capaz de fazer frente à tradição ao oferecer uma via 

alternativa ao esquema da Totalidade.  
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É, portanto, na possibilidade de pensar o sentido da multiplicidade sem referência a uma 

unidade de fundo, de encontrar nessa diversidade seres singulares em relação, sem o 

comprometimento desta singularidade radical (alicerce para a ética da alteridade), o reenvio do 

pensamento à temporalidade de um modo algo diferente ainda do que o faz Heidegger, enfim, 

são nestes e em outros insights que Levinas recorrerá frequentemente a Rosenzweig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte 

 

1 Filosofia e Judaísmo nos primeiros escritos 

 

1.1 O hitlerismo e o impulso ao filosofar 

 

Realizado o excurso acerca dos principais traços das duas tradições que compõe 

simultaneamente o arcabouço teórico de Emmanuel Levinas, é chegada a hora de abordar sua 

obra mantendo constantemente presente essa dupla chave de leitura. Tratar-se-á, então, de 

adentrar sua herança filosófica com o olhar mais atento ao manejo que faz o autor das fontes 

hebraicas do pensamento, evidenciando como essa bagagem cultural e intelectual é tão decisiva 

quanto aquela relacionada à tradição filosófica hegemônica cujas raízes remontam à Grécia e 

seu legado para o mundo dito ocidental. 

O aparente privilégio conferido à tradição hebraica que, porventura, seja perceptível ao 

longo do discurso desenvolvido neste trabalho deve-se ao fato de ser esta, mais frequentemente, 

relegada a um segundo plano entre os estudiosos do autor em âmbito filosófico. No entanto, o 

pensamento de Emmanuel Levinas, mesmo aquele desenvolvido nos textos mais propriamente 
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filosóficos, pode ser plenamente compreendido em suas aspirações últimas somente quando se 

considera as duas tradições atuando conjuntamente sem que jamais ocorra algum processo de 

fusão, síntese, conciliação ou algo de natureza semelhante.  

Para Levinas, judaísmo e filosofia estão no mesmo nível e ambos pertencem ao domínio 

do racional ou intelectual. Cada uma dessas correntes de pensamento, portanto, coopera com 

aquilo que lhe é próprio e, em conjunto, permitem ao autor elaborar uma linguagem para 

expressar o sentido ético do humano. 

Aproximar-se de uma filosofia forjada no contato vivo entre duas referências de 

pensamento acentuadamente díspares nos impõe inúmeros desafios. Dentre os principais situa-

se o fato de que a mencionada interlocução tem lugar desde os primeiros movimentos 

filosóficos do autor.  

Ao contato primevo com a tradição filosófica de matriz grega, a tradição hebraica com 

a qual encontrava-se equipado desde sua infância na Lituânia ofereceu terreno fértil onde o 

saber filosófico, recebido em solo francês, pôde germinar e render frutos. De fato, ao se mudar 

para a França pouco ou quase nada sabia de filosofia. Além de “uma rápida leitura de algumas 

páginas sobre ‘idealismo alemão’ em uma ‘Introdução à filosofia’”, o “contato sério com a 

literatura filosófica e os filósofos” se deu apenas na universidade, em Strasbourg (EI, 2009, p. 

12 e p. 15). 

Ao comentar essa etapa de sua biografia, Levinas frequentemente alude a uma de suas 

primeiras aulas de filosofia com Maurice Pradines a respeito das relações entre ética e política 

na qual o referido professor utilizava o caso Dreyfus “como exemplo do ético vencedor do 

político”. O fato lhe despertou admiração por encontrar na universidade, tão distante geográfica 

e culturalmente de sua terra natal, um caso amplamente conhecido entre os judeus da Europa 

Oriental e que tinham Zola por um santo, servindo de exemplo a um catedrático. (POIRIÉ, 

2007, p. 59) 

Esse acontecimento marca profundamente sua perspectiva de que não havia necessidade 

de harmonizar judaísmo e filosofia. Se ambas as visões de mundo parecem, em alguns 

momentos, concordar entre si, é porque se ocupam do essencial ao humano. Entende-se, assim, 

a afirmação do filósofo ao discorrer sobre sua entrada no universo filosófico quando este diz: 

 

E, além do mais, no meu caso, também contribuiu a solicitação de textos judaicos que, 

desde minhas primeiras leituras de filósofo, se apresentam em meus pensamentos sem 

que eu os releia, e que pareciam me conduzir ao que chamo de filosofia. Não estou 

certo de que isso seja uma preparação a Platão e a Aristóteles, mas em todo caso, eis 

o que corresponde a meus gostos pela filosofia em geral. (POIRIÉ, 2007, p. 58) 
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Certamente as diferenças e tensões não tardaram a aparecer e estas foram se mostrando 

cada vez mais profícuas a Levinas. Entretanto, a passagem revela a necessidade de um mergulho 

tão profundo quanto possível em toda a obra filosófica do autor ou, pelo menos, nos principais 

textos de cada fase de seu pensamento caso se pretenda compreender a natureza da interlocução 

entre judaísmo e filosofia em sua obra. 

Embora a tradição judaica constitua a base pré-filosófica de Levinas e a leitura da Bíblia 

(Torá) corresponda a uma de suas experiências fundamentais (EI, 2009, p. 14), não há dúvidas 

de que a ascensão de Hitler e a expansão da ideologia nazista, carregada de antissemitismo, por 

toda a Europa incidiram determinantemente em sua atuação filosófica. Especialmente porque o 

fenômeno abriu caminho para uma das maiores tragédias de que a humanidade tem notícia cujo 

epicentro os judeus foram coagidos a ocupar. 

Não queremos, como nos adverte Sebbah, reduzir sua filosofia a uma mera reação ao 

horror nazista, contudo, como o próprio reconhece, não se pode ignorar o fato de que Levinas 

elabora seu pensamento em contato permanente com os acontecimentos históricos que vivencia 

meditando profundamente seu sentido – ou não-sentido.  

 

Apesar de não se limitar a uma reação ao horror nazista, como afirmamos, toda obra 

levinasiana repercute o eco desse horror e não apenas de maneira acidental, mesmo 

que tal evocação só raramente ocorra de forma explícita. E a indicação de um grande 

pensamento é a instalação em tal nível de radicalidade que, em vez de significar a 

dissolução das situações concretas na generalidade difusa, fala-nos, do modo mais 

preciso possível, da singularidade dos acontecimentos, desvelando-nos nitidamente o 

aspecto “fundamental” de cada um. (SEBBAH, 2009, p. 37) 

 

Catherine Chalier, filósofa e uma das mais importantes intérpretes do pensamento 

levinasiano, argumenta em seu livro Lévinas, a utopia do humano que apesar dos textos do 

filósofo dificilmente apresentarem referências explícitas, este nunca deixou, desde seus 

primeiros escritos, de se atentar aos acontecimentos históricos e, no interior deles, à situação 

do judaísmo.  

Essa preocupação algo subterrânea em sua atividade intelectual é, por vezes, sutil e se 

realiza em conformidade com as exigências de um exercício filosófico genuíno. Apenas uma 

leitura que se propõe a certa meticulosidade é capaz de dissipar a sensação de neutralidade ou 

indiferença às situações fáticas das quais foi testemunha e vítima, percebendo que a ausência 

de referências e citações explícitas não corresponde a uma esquiva frente ao clamor de tempos 

difíceis. (CHALIER, 1993, p. 47) 

O fato é que já se conhecia a situação delicada dos judeus na Europa desde que Hitler 

chegou ao poder, em 1933, ao tornar-se chanceler da Alemanha, no dia 30 de janeiro. A partir 
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deste momento, investidas sucessivas envolvendo a articulação com políticos de centro, 

perseguição à oposição – sobretudo aos comunistas que ocupavam um número considerável de 

cadeiras no parlamento – apelo midiático às massas, convocação de nova eleição ao Reichstag 

(o parlamento alemão) entre outras medidas que não dispensaram o manejo de falsidades e o 

recurso inescrupuloso à violência, resultaram na concentração de poder nas mãos do chanceler 

recém-indicado, possibilitando a implantação do domínio nacional-socialista em uma 

velocidade alucinante101.  

O fatídico episódio do incêndio na sede do Reichstag em 27 de fevereiro, quase um mês 

após sua ascensão, ofereceu a Hitler a oportunidade de convencer o presidente Hindenburg a 

assinar o decreto em nome da “proteção do povo e do Estado alemão”. Essa manobra aboliu da 

constituição os sete itens fiadores da liberdade civil e individual além de conferir à chancelaria 

o controle total sobre os Estados da federação – caso fosse necessário – bem como a aplicação 

da sentença de morte a certo número de crimes. Na prática, o decreto emprestava ares de 

legalidade ao terror nazista ainda nascente e serviu de base para a futura “lei dos plenos 

poderes” responsável por consolidar definitivamente o regime nacional-socialista.  

A escalada no sentido da consolidação do poder foi tão intensa que um ano após à 

chegada de Hitler ao cargo de chanceler a Alemanha dispunha de todos os elementos 

constitutivos de um ambiente ditatorial. Assim, completado o primeiro ano do que foi por eles 

chamada de “revolução nacional-socialista”, iniciada com a ascensão de Hitler à chancelaria, 

encontraram a oportunidade para realizar um balanço dos êxitos obtidos: 

 

Quando Hitler dirigiu a palavra ao Reichstag, em 30 de janeiro de 1934, pôde fazer o 

retrospecto de um ano de êxitos sem paralelo na história da Alemanha. Nos 12 meses 

derrubara a República de Weimar, substituindo a sua democracia pela ditadura 

pessoal, destruiu todos os partidos políticos, salvo o seu, esmagou os governos 

estaduais e seus parlamentos e desfederalizou o Reich, fechou os sindicatos, reprimiu 

as organizações democráticas de qualquer tipo, afastou os judeus da vida pública e 

profissional, aboliu a liberdade de palavra e de imprensa, sufocou a independência 

dos tribunais, e “organizou” sob a direção nazista a vida política, econômica, cultural 

e social de um povo antigo e culto. (SHIRER, 2008, p. 266) 

 

Em relação especificamente à situação da comunidade judaica o clima se mostrara 

bastante hostil desde os primeiros meses de 1933. Ações violentas em relação aos judeus foram 

registradas ainda em março deste ano e se agravaram de tal maneira que, no dia 1º de abril, um 

 

 

101 Remetemos nossas análises às seguintes obras: SHIRER, William L. Ascensão e Queda do Terceiro Reich, Vol. 

1 e FEST, Joachim. Hitler, Volume 2. Referência completa ao final do trabalho. 
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boicote às “lojas judias” foi incentivado em todo o país. Oficiais das tropas de assalto gritavam 

nas ruas para não comprar dos judeus chegando mesmo a impedir a entrada de clientes em seus 

estabelecimentos.  

A partir disto medidas mais drásticas foram sancionadas até a expulsão de pessoas judias 

dos serviços públicos e o impedimento de que ocupassem determinadas posições sendo 

destituídas de funções como medicina, direito, licenciatura, pesquisa, entre outras. As leis 

raciais de exclusão dos judeus da vida pública alemã contavam, em grande medida, se não com 

o apoio da população, ao menos com sua conivência, embalada que estava pela aparente 

melhora na qualidade de vida que o novo governo nacional-socialista parecia representar, a seus 

olhos, naquele momento. 

Os sinais dos tempos eram sensíveis também em outras regiões da Europa e 

manifestações de repúdio às perseguições perpetradas aos judeus se fizeram ouvir por parte de 

nações circunvizinhas. Seu efeito, no entanto, não foi suficiente para frear a investida nacional-

socialista contra os judeus alemães que se viram, no limite, destituídos da condição de cidadãos. 

Em 1935 uma edição do jornal Paix et Droit102 administrado pela Aliança Israelita 

Universal oferece um panorama bastante claro do drama vivido pelos judeus alemães à época 

bem como da crescente adesão da ideologia nacional-socialista por parte de outros países da 

Europa. Nessa publicação é possível encontrar, por exemplo, um artigo a respeito do Protocolo 

dos Sábios de Sião e de sua apropriação pelos partidários da ideologia nazista convertendo-se 

em verdades incontestáveis nos países onde sua propaganda obteve sucesso, notadamente, na 

Suíça, mais especificamente, no distrito de Berne. (PAIX ET DROIT, 1935, p. 1-2) 

Outro artigo denunciava a mudança constitucional do estatuto de cidadão na Alemanha 

prevendo que a cidadania alemã não seria mais determinada pelo nascimento ou quaisquer 

outros meios que não fosse uma honraria conferida ao indivíduo pelo Estado, em sessão solene 

onde se prestariam homenagens à nação e ao Füher. No entanto, tal honraria estaria vedada aos 

indignos e inimigos do Estado, ofensas que eram, frequentemente, endereçadas aos judeus. 

(PAIX ET DROIT, 1935, p. 7-8) 

Na sequência, ainda no mesmo artigo, pode-se ler uma nota a respeito da censura 

implantada sobre a imprensa alemã que contava com a pressão aos editores para não fazer 

publicidade de comércios cujos donos fossem judeus, além de medidas tais como a exigência 

 

 

102 Cf. PAIX ET DROIT, n. 4, abril de 1935. 
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de pureza ariana para ocupar o posto de editor com a expressa finalidade de extirpar a infiltração 

judia na opinião pública alemã. (PAIX ET DROIT, 1935, p. 8) 

Um terceiro artigo, ainda, reconstrói o cenário político na Polônia demonstrando como 

a questão judaica se encontra em pauta seja em tom moderado ou em uma roupagem mais 

agressiva. E, por fim, outro texto discorre acerca da situação na Romênia onde medidas legais 

determinavam que “cada empresa demitisse ao menos cinquenta funcionários judeus e os 

substituísse por operários de sangue”. (PAIX ET DROIT, 1935, p. 8-11) 

No mesmo período o próprio Levinas foi testemunha das perseguições sofridas por seus 

correligionários residentes na Alemanha e em outras localidades da Europa. Sendo uma 

instituição destinada a garantir os direitos de cidadãos aos judeus nos países em que residiam, 

a Aliança Israelita Universal passou a administrar escolas francesas de primeiro grau. Levinas 

exercia uma função nessas escolas, em Paris, “ligada a uma problemática de administração, de 

pedagogia e de consciência.” (POIRIÉ, 2007, p. 72) 

 

[...] na Aliança me mantinha em contato com a provação judaica, reconduzindo-me, 

sem parar, aos problemas concretos sociais e políticos que a concerniam em toda 

parte. Na Europa além da bacia mediterrânea das escolas da Aliança: na Polônia 

notadamente, onde a proximidade da Alemanha hostil reanimava, não obstante, desde 

1933, instintos anti-semitas (sic) mal adormecidos. (POIRIÉ, 2007, p. 73) 

 

Ainda que nem tudo, no pensamento de Levinas, se referisse ao destino do judaísmo 

naquele momento é evidente que os acontecimentos históricos pesavam sobre ele tornando 

patente que “essa espécie de desespero ininterrupto que foi o período hitleriano da Europa” 

exerceu papel decisivo na elaboração de seus primeiros escritos funcionando como uma das 

molas propulsoras do início de seu itinerário filosófico. Os textos de Levinas são motivados por 

questões suscitadas pela situação histórico-social na qual o autor está inserido, incluindo seu 

pertencimento à comunidade judaica.  

Neste contexto do pré-guerra, Levinas publicará alguns textos filosóficos cujos temas, 

como o próprio autor aponta, “não tinham nenhuma temática especialmente judaica” e, não 

obstante, “procediam daquilo que o judaico assinala ou sugere em relação ao humano” 

(POIRIÉ, 2007, p.72). Dentre eles merecem destaque, certamente, o artigo Algumas reflexões 

sobre a filosofia do hitlerismo (1934) e o estudo Da evasão (1935). 

 

1.2 Algumas reflexões sobre a filosofia do Hitlerismo 
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O ano de 1934 marca o início do exercício autônomo do pensamento de Levinas com a 

publicação, na revista Esprit, do texto Algumas reflexões sobre a filosofia do hitlerismo103. Aos 

28 anos de idade nosso autor, que até aquele momento atuava na cena filosófica como intérprete 

e tradutor da fenomenologia de Husserl e de Heidegger, dedica-se a uma abordagem 

fenomenológica do hitlerismo apenas um ano após a ascensão de Hitler na Alemanha. 

Dizer que Levinas empreende uma análise fenomenológica do hitlerismo não deve 

causar estranheza. Ele se pretende fenomenólogo, tanto quanto possível, até seus últimos 

escritos ainda que não se ocupe dos temas considerados propriamente fenomenológicos por 

Husserl ou mesmo por Heidegger. Ao seu modo, permanece fiel àquilo que considera o 

essencial da fenomenologia: sua maneira de passar de uma ideia a outra, seu modo próprio de 

colocar e resolver os problemas restituindo-os aos horizontes de onde emergem e a partir dos 

quais adquirem sentido.  

É discernível, então, uma maneira fenomenológica de proceder em Levinas bem como 

a presença constante de termos oriundos da filosofia fenomenológica. Entretanto, Levinas não 

permanece estritamente fenomenólogo e, ao longo do tempo, sua metodologia vai sendo 

temperada e complementada com o exercício dos estudos talmúdicos.  

Neste texto inaugural, especificamente, o autor se propõe a analisar o hitlerismo 

segundo este método colocando-o à prova ao confrontá-lo a um evento histórico. Estava em 

jogo “uma análise fenomenológica profundamente crítica do modo de ser fundamental do 

hitlerismo cujo primarismo punha em questão os próprios princípios da civilização ocidental.” 

(BERNARDO104, 2012, p. 140). 

Em um estudo já consagrado como uma espécie de interpretação oficial deste texto 

inaugural, Miguel Abensour observa que o esforço de Levinas é um dos raros exemplos na 

França, dentre os textos filosóficos, a tentar mensurar e evidenciar o caráter sem precedentes 

 

 

103 Quelques réflexions sur la philosphie de l’hitlérisme publicado em Les Imprévus de l’histoire cuja versão aqui 

utilizamos. Segundo indicação de Fernanda Bernardo (2012, p. 138), o texto foi escrito “em resposta ao pedido da 

revista Esprit, datado de Janeiro de 1934, para que os intelectuais da época reagissem aos 25 pontos do programa 

de Hitler e à eventualidade da guerra”. 
104 Nos referimos aqui ao livro extremamente importante da Prof. Fernanda Bernardo, da Universidade de 

Coimbra, que traz o título: Levinas refém: a assinatura ético-metafísica da experiência do cativeiro. Esse trabalho 

tem o mérito, dentre tantos outros, de apresentar o primeiro volume dos chamados “Inéditos” de Levinas que veio 

a público no ano de 2009. Este volume intitulado Carnets de captivité et autres Inédits traz anotações de Levinas 

em um caderno que manteve consigo desde pouco antes de sua prisão pelos nazistas até os anos 1950, cinco anos 

após sua soltura. A proposta da autora, a nosso ver bem-sucedida, é colocar em perspectiva as anotações do filósofo 

com suas elaborações filosóficas futuras, demonstrando como muitas noções que viriam a ser desenvolvidas 

plenamente muitos anos mais tarde, estavam sendo meditadas no período do cativeiro. 
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do fenômeno do hitlerismo tendo ao seu lado somente A estrutura psicológica do fascismo105 

de  Battaille. (ABENSOUR, 1997.) 

Ainda a título de apresentação vale mencionar que Algumas reflexões sobre a filosofia 

do hitlerismo é o único texto, dentro da constelação de escritos levinasianos, “que se arrisca, 

pelo recurso à técnica fenomenológica e às suas virtualidades críticas, a interpretar um 

fenômeno sócio-histórico”106 (ABENSOUR, 1997). O que não significa, reiteramos, que ao 

longo de seu trabalho intelectual, Levinas tenha se ocupado de um labor puramente filosófico 

passando ao largo dos acontecimentos de seu tempo.  

Em verdade, algo desta natureza chega a ser um contrassenso no que diz respeito ao 

modo como o autor trabalha. Como bem observa Chalier, ao período dos primeiros escritos de 

Levinas, cujo texto ora estudado é testemunha originária, “dedicar-se à filosofia com 

indiferença pelas angústias daqueles a quem a ameaça mortal visava no seu ser não se podia 

admitir sem pactuar com a mais profunda imoralidade”. (CHALIER, 1993, p. 46), 

O artigo é consideravelmente curto e já no título anuncia suas modestas pretensões. 

Trata-se de algumas reflexões, breves ponderações no intuito de indicar algo de essencial no 

fenômeno do hitlerismo. Aliás, o escrito não pretende abordar o fenômeno do hitlerismo 

diretamente, mas sua filosofia o que implica, em um primeiro momento, a tentativa de tocar “o 

coração do fenômeno, ponto nodal a partir do qual será possível deduzir, ou melhor, fazer 

aparecer seus caracteres fundamentais” (ABENSOUR, 1997). Apesar de estranho, o uso do 

termo filosofia para descrever o fenômeno do nacional-socialismo justifica-se, ainda segundo 

Abensour, pelo desejo de Levinas em evidenciar sua radicalidade e sua incomensurável 

gravidade. 

Ademais, a partícula ismo pretende apontar para a dimensão coletiva do evento. Não 

pretende se ocupar das representações particulares nem mesmo descrever certas peculiaridades 

de uma personalidade autoritária, antes, aspira lançar luz sobre certo estado de espírito ou de 

consciência coletiva e impessoal a que a adesão à ideologia nacional-socialista conduz. 

(ABENSOUR, 1997) 

A atribuição do termo filosofia ao hitlerismo abre margem ainda a uma modalidade 

complementar de interpretação. Considerando que Levinas assume, no mais das vezes, a 

 

 

105 La structure psychologique du fascisme, in, Critique sociale, novembre de 1933, nº 10, mars 1934, nº 11) 
106 No original: “Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme est l'unique texte qui se risque, par le recours 

à la technique phénoménologique et à ses virtualités critiques, à interpréter un phénomène socio-historique.” 
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filosofia como sendo uma ontologia, em sentido heideggeriano – isto é, na medida em que, 

desde Parmênides, há uma coincidência entre ser e pensar, pois, pensar é manifestar o ser ao 

pensamento – pode-se ler este termo no sentido de fazer vir à luz certa compreensão do ser, ou 

ainda, certa disposição afetiva em relação à existência subjacente ao hitlerismo.  

Partindo de uma indicação tardia de Levinas, em nota prefácio por ocasião da publicação 

do artigo, em inglês, pela revista Critical Inquiry, em 1990, o termo filosofia empregado no 

título do artigo pode ser entendido como a explicitação da dimensão racional do movimento 

hitlerista. Ao reavaliar este escrito de juventude, Levinas expõe suas intuições fundamentais 

dizendo: 

 

O artigo procede da convicção de que a fonte da barbárie sanguinária do nacional-

socialismo não é alguma anomalia da racionalidade humana, nem um mal-entendido 

ideológico acidental. Há neste artigo a convicção de que essas fontes provém da 

possibilidade do Mal elemental ao qual a boa lógica pode conduzir e contra o qual a 

filosofia Ocidental não havia se assegurado suficientemente. Possibilidade inscrita na 

ontologia de um ser preocupado com o ser [...] (CI, 1990, p. 63) 

 

O hitlerismo não nasce de um desvio de percurso da racionalidade Ocidental, de um 

acometimento momentâneo pelo irracional, mas da possibilidade do mal ancestral latente na 

própria estrutura desta racionalidade e ao qual ela mesma conduz. Uma racionalidade que 

tomou a questão do ser como a questão fundamental, a filosofia primeira. Racionalidade que é, 

acima de tudo, ontologia, isto é, filosofia do ser preocupado com o Ser107. 

Levinas descreve, então, o hitlerismo como sendo gestado por “potências primitivas” 

impulsionadas por uma “força elementar” revelando certa “nostalgia da alma alemã”. Não se 

trataria, segundo ele, de um momento de euforia ou delírio coletivo, antes, seria o “despertar de 

sentimentos elementares”108 (LH, 2017, p. 23).  

A utilização do termo sentimento não deve ser entendido em sentido psicológico. Por 

sentimento Levinas procura descrever justamente essa disposição afetiva perante a existência 

da qual falamos há pouco, uma relação ao ser enquanto “atitude primeira de uma alma em face 

do conjunto do real e do seu próprio destino” a predeterminar ou prefigurar “o sentido da 

aventura que a alma correrá no mundo”. (LH, 2017, p. 23) 

 

 

107 Lembramos aqui a distinção feita na primeira parte entre “ser” e “Ser”. 
108 No original: “puissances primitives” [...] force élémentaire [...] nostalgie secrète de l’âme allemande [...] réveil 

des sentiments élémentaires [...] l’attitude première d’une âme em face de l’ensemble du réel et de as propre 

destinée. Ils prédéterminent ou préfigurent le sens de l’aventure que l’âme courra dans le monde.” 
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O sentimento de existência característico dessa disposição afetiva em relação ao Ser é 

também uma disposição em relação ao mundo uma vez que, na esteira de Heidegger, a 

compreensão do Ser, o acesso à existência em si mesma, se dá a partir do mundo. Nesses termos, 

o sentimento de existência sobre o qual repousa o hitlerismo possui intencionalidades 

específicas que precisam ser descritas para que se alcance a essência do fenômeno. 

Desse modo os sentimentos elementares despertados pelo hitlerismo “enquanto 

portadores de intencionalidade tecem o mundo ou desenham uma maneira fundamental de ser”, 

conduzem a um sentimento específico de existência capaz de revelar suas dimensões implícitas 

(ABENSOUR, 1997). Entendida desta maneira a filosofia do hitlerismo ultrapassa a adesão 

consciente dos hitleristas aos ideais de Hitler. O caminho escolhido pelo autor revela que a essa 

adesão subjaz um impulso mais fundamental que habita as profundezas do espírito e dele se 

alimenta.109 

Passando pelas frestas da possibilidade do Mal elemental que habita a própria 

racionalidade Ocidental, o hitlerismo coloca em questão os princípios mais nobres da 

civilização europeia assentados no sentimento absoluto de liberdade. Contrariamente ao 

sentimento de existência que ata o homem ao Ser e ao mundo, o sentimento de liberdade revela-

se na sublime aspiração de elevá-lo acima das contingências do tempo e da história que pesam 

sobre si como seus limitadores. O movimento hitlerista foi tão radical nesse aspecto, observa 

Sebbah, que derruba e inverte não menos que o gesto fundador do Ocidente. (SEBBAH, 1998, 

p. 199) 

A temporalidade considerada desde Heidegger a condição da existência humana, 

mediante a qual o Dasein possui uma história representa, segundo Levinas, um recuo e um 

abalo a este anseio de liberdade, pois com a dimensão temporal advém o irreparável do passado 

que incide sobre o destino humano sem que se possa fazer algo a respeito. Situando a existência 

humana no mundo, fazendo sobrevir a dimensão temporal constitutiva de seu “ser-jogado”, 

rompe-se com o espírito de liberdade característico da cultura europeia ao confrontar o homem 

 

 

109 Pode-se pensar, ainda, que, seguindo um caminho distinto daquele que parece sugerir implicitamente o 

comentário de Abensour, Levinas não se pronuncia em relação à “alma em geral”, mas em relação a um desejo 

oculto no espírito da cultura alemã indicando, nesse sentido, que o sucesso do hitlerismo na Alemanha se deve à 

sua capacidade de mobilizar afetos que espreitam os mais recônditos sítios da sociedade alemã, especificamente. 

Não se trataria, portanto, de uma disposição afetiva em relação ao ser pertencente à estrutura do Dasein, ao 

contrário, referir-se-ia a um sentimento de existência bastante determinado, calcado em um ideal de humanidade 

do qual essa sociedade seria o protótipo. 
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com a fatalidade do irreparável, com a inamovibilidade do Ser escamoteada pela “melancolia 

do eterno fluxo das coisas, do ilusório presente de Heráclito” (LH, 2017, p. 24) 

O hitlerismo rompe com o espírito de liberdade europeu através de uma relação com o 

corpo como encadeamento (enchaînement) ao biológico entendendo-a como uma disposição 

afetiva frente à existência. Em outras palavras, segundo Levinas, para o hitlerismo a relação ao 

corpo – e tudo o que dele procede, a saber: a hereditariedade e os liames do sangue – é assumida 

como o modo de ser fundamental do homem. A identidade entre o Eu e o corpo, a união 

indissociável entre ambos os elementos ao ponto de tornarem-se uma única e mesma coisa, 

rompe com o espírito de liberdade ocidental e estabelece uma nova modalidade de ser, um novo 

sentimento de existência. (LH, 2017, p. 28) 

Desse modo, Levinas questiona se o corpo “não resistiria a toda prova, a esses elos que, 

muito antes da eclosão da inteligência, o sangue estabelece?” tendo em vista que em muitas 

experiências da vida cotidiana, como no ato de uma prática esportiva radical, por exemplo, o 

dualismo entre o Eu e o corpo desaparece ante o sopro da morte, evidenciando a indivisibilidade 

e aderência irredutível de um a outro. Assim 

 

O corpo não é apenas um acidente infeliz ou feliz que coloca em relação com o mundo 

implacável da matéria – sua aderência ao Eu vale por si mesma. É uma aderência a 

qual não escapamos e que nenhuma metáfora poderia fazer confundir com a presença 

de um objeto exterior; é uma união na qual nada poderia alterar o gosto trágico do 

definitivo. (LH, 2017, p. 29-30) 

 

Estamos diante de algo que neste artigo é fundamental para desenvolvimentos 

posteriores. O traço definitivo pelo qual Levinas define o novo sentimento de existência trazido 

pelo hitlerismo, com base na experiência do corpo irremediavelmente atrelada ao biológico é 

descrito, momentos antes no texto, pela expressão rivé110. A expressão que será alçada à 

categoria filosófica em Da evasão, um ano mais tarde, procura delinear uma situação de 

fixação, de acoplamento irreversível ao mundo como modo de ser fundamental do homem 

 

 

110 Este é um termo difícil de verter para o português no sentido exato em que Levinas pretende empregá-lo no 

texto. Fernanda Bernardo (2012, p. 141) traduz por “amarra”, tradução que é também a de Martina Korelc (2017, 

p. 71). Esse termo acompanha, na leitura de Bernardo, aquele utilizado alguns movimentos antes no texto e que 

traduzimos por “encadeamento” (enchaînement). Bernardo o traduz por “aprisionamento”. Este mesmo termo é 

traduzido também por Korelc como “acorrentamento”. Assim, os termos “amarrado”, “aprisionado”, 

“acorrentado” e seus derivados que eventualmente utilizemos, remetem a essa mesma condição fundamental a 

qual Levinas designa pelas palavras rivé ou enchaînement. 



140 

experimentado, neste texto sobre o hitlerismo, através da adesão permanente ao corpo reduzido 

ao biológico e aprisionado aos elos da hereditariedade.  

Uma modalidade de ser tão antagônica aos ideais mais nobres da civilização europeia é 

possível somente a partir de uma concepção de homem cuja condição a qual se encontra 

amarrado (rivé) não lhe fosse adicional, ao contrário, constituísse “o fundo mesmo de seu ser” 

(LH, 2017, p. 28) Apenas desse modo, reduzindo tragicamente a humanidade do homem, é 

possível fazer triunfar um fenômeno como o hitlerismo a bradar a superioridade da raça e do 

sangue.  

 

A importância atribuída a esse sentimento do corpo, com o qual o espírito ocidental 

jamais quis se contentar, é a base de uma nova concepção de homem. O biológico 

com tudo o que ele comporta de fatalidade torna-se mais do que um objeto da vida 

espiritual, torna-se o seu coração. As misteriosas vozes do sangue, os apelos da 

hereditariedade e do passado aos quais o corpo serve de enigmático veículo perdem 

sua natureza de problemas submetidos à solução de um Eu soberanamente livre. (LH, 

2017, p. 30) 

 

Nesta passagem Levinas aproxima a experiência do corpo da dimensão temporal 

evocada anteriormente. A nova concepção de homem encerrado no corpo reduzido ao biológico 

realiza o aprisionamento à irreversibilidade de sua condição temporal e à fatalidade de seu 

destino, pois, é preciso dizer, esta noção subjacente ao hitlerismo garante o lugar do homem no 

mundo e o seu direito – ou sua negação – à existência.  

A leitura de Levinas deixa bastante claro que o critério determinante da dignidade ou 

não da existência humana, do seu direito a ser, provém das vozes do sangue e dos apelos da 

hereditariedade às quais essa existência está inelutavelmente acoplada, pelo corpo, desde o 

nascimento. Passado incontornável a determinar todo presente e futuro.  

Martina Korelc resume bem esse aspecto quando escreve: 

 

Com isto Levinas acentua também uma nova noção do tempo: por meio do corpo 

biológico, da hereditariedade, é o passado que prevalece sobre o presente e sobre o 

futuro. Daí o gosto trágico do definitivo, da fatalidade, da irreversibilidade. As 

dimensões do tempo e do corpo se conjugam intimamente em sua tirania sobre o 

homem. O homem é enredado pelos liames incontroláveis, acorrentado ao passado 

por meio do seu corpo biológico, e esta situação de acorrentamento constitui o fundo 

seu ser, determina os seus “poder-ser” (sic). (KORELC, 2017, p. 79) 

 

Deste momento em diante toda a estrutura de uma sociedade fundada sob o princípio do 

acordo entre vontades livres está corrompida uma vez para sempre. Uma sociedade que não se 

apresenta apenas frágil e inconsistente, mas verdadeiramente falsa e mentirosa. Do novo ideal 
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de homem imposto pelo hitlerismo decorre, então, um novo ideal de sociedade baseada na 

consanguinidade resultado dessa concretização absoluta do espírito. (LH, 2017, p. 30-31) 

Merece consideração a pertinente observação de Samuel Moyn lembrando que a 

insistência na redução ao corpo encontra-se a poucos passos de uma ideologia racista e a ela 

conduz com facilidade tendo em vista que “uma politização do corpo confere legitimidade 

apenas a formas sociais baseadas na autenticidade da consanguinidade; essas formas sociais 

adquirem, então, validade universal (isto é, exclusividade) [...]” (MOYN, 1998, p. 39) 

Por conseguinte, deste novo ideal de homem e de sociedade seguem-se um novo modelo 

de pensamento e de verdade. Se tradicionalmente o critério de pensamento e de verdade do 

Ocidente residia na possibilidade de o espírito transcender o mundo e escolher entre princípios 

ideais que os justificasse, agora, há uma recusa deliberada em se comprometer na criação de 

valores espirituais dissociados do elo hereditário que possui o homem acorrentado do 

hitlerismo. (LH, 2017, p. 31) 

No entanto, é justamente neste grau de degradação de “uma sociedade que perdeu o 

contato vivo com seu verdadeiro ideal de liberdade” – e da liberdade de escolher seus próprios 

valores – “que o ideal germânico de homem aparece como uma promessa de sinceridade e 

autenticidade” (LH, 2017, p. 31).  

Este movimento do jovem Levinas nos parece retomar algo que foi dito anteriormente 

a respeito dos desejos secretos da alma alemã, não apenas a Alemanha hitlerista como também 

aquelas potências primitivas nas quais o hitlerismo pode se apoiar e florescer. De fato, o “ideal 

germânico de homem” – e o ideal de sociedade que ele funda – nos parecem ser justamente o 

que constitui a “nostalgia da alma alemã”. O que nos inclina a tal interpretação é, na verdade, 

uma resposta de Levinas a François Poirié quando este o questiona acerca do peso dos 

acontecimentos históricos nestes anos que antecederam a Segunda Guerra. 

À indagação de seu interlocutor Levinas responde:  

 

Sim, a história se o senhor quiser, não a ciência histórica; os acontecimentos 

históricos. Mas, como bem sabe, é muito difícil comunicar isso, essa espécie de 

desespero ininterrupto que foi o período hitleriano da Europa, erguendo-se do fundo 

dessa Alemanha tão fundamental, dessa Alemanha de Leibniz e de Kant, de Goethe e 

de Hegel... (POIRIÉ, 2007, p. 73) 

  

É notória a preocupação de Levinas, mesmo muitos anos após o ocorrido, em decifrar 

além da filosofia que sustenta o hitlerismo também o fato de ele ter emergido precisamente na 

Alemanha de tantos espíritos ilustres, arautos da emancipação do homem. Sem dúvida a 
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pergunta sobre como isso foi possível especificamente no interior da sociedade alemã 

permaneceu viva em seu espírito. 

A maneira reticente com a qual Levinas encerra sua fala é seguida de um complemento 

de Poirié sugerindo uma relação entre o hitlerismo e o pensamento de Nietzsche que, aliás, 

Levinas evoca nas linhas finais das reflexões sobre o hitlerismo aludindo à sua “vontade de 

potência reencontrada e glorificada pela Alemanha moderna” (LH, 2017, p. 33). 

Contudo, Levinas atribui ao idealismo, e não a Nietzsche, a possibilidade do hitlerismo 

e, no extremo, de Auschwitz: “E ainda hoje, eu me digo que Auschwitz foi cometido pela 

civilização do idealismo transcendental” (POIRIÉ, 2007, p. 74). Civilização que via em si 

mesma a realização plena do desenvolvimento do Espírito Absoluto na história, segundo certa 

interpretação de Hegel, nostalgia secreta do espírito alemão111 que Hitler soube bem canalizar. 

Todavia, este ideal não se quer restrito a um território ou a um único povo. Assumido 

como uma nova modalidade de verdade não renuncia à sua natureza pretensamente universal. 

“A verdade sendo minha verdade no sentido mais forte deste possessivo – deve tender à criação 

de um mundo novo”. Entretanto, a universalidade torna-se compatível com o racismo apenas 

quando se opera a modificação da própria concepção do universal abandonando a noção de 

“propagação de uma ideia” em favor da noção de “expansão de uma força” (LH, 2017, p. 32) 

A propagação de uma força se realiza por meio da subordinação daqueles a quem essa 

força é imposta e permanece sempre atrelada à personalidade ou sociedade que a exerce. Deste 

modo, o novo ideal propagado como uma força ou potência carrega consigo sua forma própria 

de universalização, a saber, a guerra e a conquista. (LH, 2017, p. 33) 

Diante deste cenário desolador, pressentindo a guerra iminente, Levinas conclui: 

 

[...] o racismo não se opõe unicamente a este ou aquele ponto particular da cultura 

cristã e liberal. Não é este ou aquele dogma de democracia, de parlamentarismo, de 

regime ditatorial ou de política religiosa que está em causa. É a humanidade mesma 

do homem. (LH, 2017, p. 33) 

 

 

111 Ao contrário do que possa parecer não se entende aqui que uma leitura situando de maneira tão rigorosa o texto 

ao seu contexto seja necessariamente um fator de limitação. Primeiramente porque o texto é datado e determinado. 

Trata-se da resposta a um fenômeno histórico-social no exato momento de seu acontecimento. Em segundo lugar, 

podemos extrair desta leitura um ensinamento universal, afinal, Levinas está a nos ensinar a importância de 

reconhecer os afetos subjacentes a uma sociedade capazes de fazê-la renunciar à sua liberdade de produzir e 

escolher seus próprios valores e aliar-se a um movimento que, como o hitlerismo, lhe impõe valores mesquinhos 

e apequenados, fundados em imperativos racistas que conduzem ao ódio e à violência contra todo o resto. Levinas 

vê na Alemanha hitlerista o desejo de fazer valer seu ideal de homem e sociedade como o protótipo para toda a 

civilização. Este certamente não é o nosso, mas procurá-los pode ser um bom caminho para compreender a adesão 

em massa a ideias tão nocivas e contrárias a um povo que se diz solidário e cordial. 
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Em termos estritamente filosóficos, o que está em jogo no hitlerismo, segundo Levinas, 

é um apego excessivo à imanência confinando a humanidade mesma do homem aos limites do 

biológico, do hereditário, convertendo a contingência em necessidade e fazendo desse plano de 

imanência a própria definição de existência.  

Assim, o fenômeno hitlerista contraria o ideal de transcendência próprio da civilização 

Ocidental incorporado no espírito de liberdade, reduzindo drasticamente a existência à 

fatalidade, ao irreversível e ao irreparável. De acordo com o jovem Levinas, o hitlerismo tomou 

de assalto a concepção moderna de humanidade ao destituir sua dimensão de transcendência, 

na contramão da cultura Ocidental dominante. O “nazismo imanentiza completamente o 

espírito, ancorando o eu, sobretudo o corpo, em seu contexto sem esperança de libertação. 

(MOYN, p. 36-37) 

Notavelmente, o sentimento de encontrar-se irremediavelmente aprisionado a uma 

existência da qual não se poderia evadir, uma existência que se apresentava nos moldes de uma 

fatalidade, era o que solapava o espírito dos judeus europeus naquele momento. Voltando à 

publicação da Aliança Israelita Universal, percebe-se que há um traço comum a todos os artigos 

referente à oposição claramente estabelecida entre os judeus residentes nos respectivos países 

e os autóctones, mesmo quando se tratava de judeus nascidos em território nacional. Na Polônia, 

por exemplo, o partido dos democratas cristãos afirmava textualmente em seu programa:  

 

Reconhecemos a igualdade de direitos civis aos judeus, mas mantemos também o 

ponto de vista que eles não devem pretender nenhum privilégio na vida econômica e 

social e que não se deve atribuir um caráter de injustiça ao fato de que a sociedade 

polonesa queira reforçar a classe média polonesa, conservar às vilas seu caráter 

polonês e se opor pelos meios morais e legais aos esforços que fazem os judeus para 

se apropriar das profissões liberais, da manufatura, do comércio e da indústria. (PAIX 

ET DROIT, 1935, p.9) 

 

A existência judaica, em si mesma, colocava o indivíduo em posição desfavorável frente 

aos demais membros da população considerados, de fato, cidadãos e a quem os governos 

deveriam privilegiar em detrimento da população judaica. Isso onde o antissemitismo se 

mostrava algo moderado. 

O simples fato de ser judeu fixava o indivíduo na incômoda posição de “inimigo do 

ariano” que, entregue “a seu instinto natural, só pode desejar e se esforçar para a ruína do ariano. 

É uma necessidade, uma fatalidade do seu ser ao qual não poderia subtrair-se”, sentenciava o 

colunista do jornal Paix et Droit, Alfred Berl, ao comentar os Protocolos dos Sábio de Sião ora 
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reabilitados em favor dos ideais nefastos do nacional-socialismo. (PAIX ET DROIT, 1935, p. 

2) 

Portanto, era a existência judaica que pesava sobre os ombros como irreparável, 

encarcerada no biológico e no hereditário perdendo, pouco a pouco, seu direito a ser. Existência 

nociva que, ao passar dos anos, foi se tornando tão indesejável a ponto de se pretender erradicá-

la. Obviamente, as coisas não estavam postas dessa maneira na ocasião da publicação do artigo, 

contudo, a história mostrou que o pressentimento de Levinas não era apenas um disparate. 

No entanto, dirá Levinas, se a civilização europeia, ao dar lugar ao nacional-socialismo, 

curvou-se diante de tão grande ataque à sua grandeza de espírito e permitiu-se mergulhar em 

tão funesta degradação moral, política, intelectual e, porque não dizer, religiosa, foi por ter 

negligenciado uma parcela fundamental de seu alicerce civilizacional, a saber, precisamente o 

judaísmo.  

O judaísmo, e seu ensinamento magnífico do perdão, carrega em si a possibilidade de 

romper a irreversibilidade do tempo oferecendo a oportunidade de reparar o irreparável 

libertando o homem da fatalidade do mundo e abrindo-lhe a dimensão da transcendência. Essa 

recusa de encerrar-se no definitivo da imanência é o legado transmitido pelo judaísmo ao 

cristianismo e deste ao liberalismo chegando até mesmo a ecoar no marxismo, malgrado suas 

inconciliáveis diferenças com os valores burgueses. (IH, 2017, p. 24-28) 

Ao negligenciar suas raízes e aquiescer frente ao ímpeto hitlerista e sua reduzida 

compreensão de humanidade e de existência, a civilização europeia consentiu com a vitória do 

paganismo. Para se compreender a significação filosófica do termo nesse contexto do 

pensamento de Levinas, se faz necessário retornar à publicação da Aliança Israelita Universal 

mencionada anteriormente. 

Instado a escrever um texto em homenagem à Maimônides por ocasião do VIII 

centenário de seu nascimento, Levinas se vale da oportunidade para extrapolar o âmbito do 

simples tributo e tecer algumas considerações acerca da situação da população judaica frente às 

crescentes investidas do nacional-socialismo.  

Ao fazê-lo, lança sobre o hitlerismo – sem nomeá-lo diretamente112 – a acusação de 

paganismo definindo o termo como segue: “O paganismo não é a negação do espírito nem a 

ignorância de um Deus único. O paganismo é uma impotência radical de sair do mundo. Não 

 

 

112 Levinas se refere ao hitlerismo como “uma barbárie arrogante instalada no coração da Europa” colocando a 

civilização judaico-cristã em causa.  
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consiste em negar espíritos e deuses, mas em situá-los no mundo.” (PAIX ET DROIT, 1935, p. 

7) 

Como esclarece Sebbah: 

 

No entender de Levinas, o nazismo é uma figura radical do paganismo, como recusa 

da abertura, da transcendência, como fechamento limitado ao Mundo, incapacidade 

para vislumbrar que o mundo seja aberto pelo Infinito. O paganismo dos “povos-

florestas”, para retomar a expressão levinasiana, enraíza-se no ser, na terra ou no 

mundo (essas três noções coincidem, aqui, na figura do fechamento de uma imanência 

incapaz de conceber e experimentar a transcendência). (SEBBAH, 2009, p. 200) 

 

No entanto, o paganismo e sua irremediável propensão ao enraizamento, gera uma 

moral, um modo de ser e de agir mediante valores fundados nessa “incapacidade fundamental 

de transgredir os limites do mundo.” O paganismo encerra o sujeito em si mesmo e no mundo 

vedando-lhe qualquer possibilidade de transcendência. Aprisionado ao mundo o pagão está 

convencido de que se basta a si mesmo assenhorando-se de suas ações e de seu destino. A 

permanente recusa em se limitar às leis que regem o mundo postulando uma transcendência 

radical – a qual Maimônides teria o mérito de oferecer uma expressão filosófica – marca a 

vitória do judaísmo sobre o paganismo. (PAIX E DROIT, 1935, p.7) 

Segundo Moyn, a oposição entre judaísmo e paganismo parte da necessidade, sentida 

por Levinas nesse período, de repensar o primeiro e reposicioná-lo frente ao hitlerismo e ao 

pensamento de Heidegger que se apresentava, a um só tempo, filosoficamente rico, mas política 

e eticamente inaceitável após 1933. É assim que os polos confrontados passam a ser formulados 

filosoficamente: por um lado, o paganismo hitlerista que constrangia não apenas os judeus, mas 

a humanidade mesma do homem113 à imanência do mundo destituída de sua espiritualidade; 

por outro, o judaísmo entendido não como um ethos particular e histórico, mas como um ideal 

universal abrangendo judeus e não-judeus (MOYN, 1998, p. 45-46). 

Justificando sua leitura aponta a retomada por Levinas de seus estudos judaicos, nunca 

totalmente abandonados, porém, evidentemente menos frequentes desde os anos de seu ingresso 

na filosofia até 1932, momento em que se dedicava, especialmente, à interpretação de Husserl 

e de Heidegger. Acrescente-se, ainda, que de 1935 a 1939 Levinas passou a contribuir 

 

 

113 O modo aparentemente redundante de se exprimir se faz necessário para destacar o sentido que o termo 

“humanidade” tem para Levinas. Em geral, este termo refere-se à condição humana de cada indivíduo, ao caráter 

humano concernente a cada um e não a uma generalidade abstrata com a qual se pretenderia indicar o conjunto 

dos seres humanos em sentido lato e universal. 
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regularmente com o periódico da Aliança Israelita Universal onde, apesar de se destinar a um 

público composto especificamente por judeus, mostrava-se imbuído de uma inegável 

consciência filosófica. Por fim, mas não menos importante, 1935 é o ano em que tem lugar o 

encontro de Levinas com o pensamento de Rosenzweig, fator decisivo para os rumos de sua 

filosofia. (MOYN, 1998, p. 45 e p. 47) 

Vale notar ainda que a acusação de se apegar ao mundo e a incapacidade para “elevar-

se além dos interesses terrenos e de ter acesso às regiões do ideal” (PAIX ET DROIT, 1935, p. 

2) constituía uma das condenações desferidas pelos antissemitas aos judeus. Assim, ao 

revitalizar a herança judaica dos nobres ideais da civilização Ocidental e demonstrar o 

paganismo inerente ao hitlerismo, Levinas ergue-se, como filósofo, contra a onda antissemita 

que se alastrava e dá testemunho do pressentimento dos terrores que se avizinhavam. 

 

1.3 Nova abordagem de um antigo problema 

 

No mesmo ano em que o periódico da Aliança Israelita Universal levava ao público o 

artigo de Levinas sobre Maimônides, carregado de espírito combativo frente à barbárie 

representada pelo nacional socialismo, aparecia em Recherches Philosophiques outro estudo 

intitulado Da evasão (De l’évasion). 

Com um teor aparentemente mais neutro, esse trabalho, algo mais robusto em relação 

ao texto anterior, dá a conhecer, pela primeira vez, a desconcertante proposição apelando à 

necessidade de uma saída do Ser e de seus horizontes. Trata-se, como bem observaram diversos 

comentadores, de um posicionamento claro e radical frente à filosofia heideggeriana 

demarcando o ponto de onde se distanciaria filosoficamente de seu mestre. 

A aparente neutralidade do estudo se dá pelo fato de não haver menção explícita ao 

movimento hitlerista tampouco o nome de Heidegger é encontrado ao longo de seu 

desenvolvimento. Entretanto, é amplamente conhecido o discurso de reitorado deste, proferido 

em 1933, quando assumiu a posição de reitor da universidade de Fribourg – posto que ocupará 

até 1934 – documentando a expressão de “sua crença ao que tudo indica tenaz na ‘grandeza 

interna’ do nacional-socialismo [...] emprestando de forma entusiasta o seu prestígio filosófico 

[...]” (PENNA, 2007, p. 149) 

No que diz respeito especificamente à condição dos judeus diante da ameaça nacional-

socialista, Levinas dá a conhecer que, em Da Evasão, “[...] é possível distinguir as angústias da 

guerra que se aproximava [...]” e que representava, igualmente, “[...] o estado de alma daquele 
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período.” Presságio este a permear sua atividade também após 1935 quando “havia, por 

completo, o pressentimento do hitlerismo por todos os lados.” (POIRIÉ, 2009, p.72-73) 

Neste clima de tensão e deterioração do sentido, em um estado de espírito semelhante 

ao de Rosenzweig às vésperas da concepção d’A Estrela da Redenção, na sensação 

premonitória da iminência de um novo momento de ruptura e desagregação no interior da 

civilização Ocidental, Levinas conclama a “saída do Ser”. Mas o que isso significaria, 

propriamente?  

A evasão do Ser e de seus horizontes, para além de uma ruptura com Heidegger – mas 

partindo dela, sem dúvidas – trata-se de um questionamento mais amplo e mais profundo sobre 

a estrutura mesma da racionalidade que engendra o Ocidente. Desde há muito tempo a filosofia 

e sua venerável tradição fixaram a questão do ser como a própria tradução do pensamento, isto 

é, pensar é manifestar o ser ao pensamento: eis a filosofia primeira. 

O estatuto privilegiado do ser conduz, igualmente, ao privilégio da identidade, daquilo 

que está em constante referência a si, encerrado em si mesmo. Desde Heidegger, porém, o 

pensamento do ser, sua compreensão, adquire uma dimensão temporal coincidindo com a 

situação fática do existente cujo modo de ser consiste em colocar-se na marcha deste ser mesmo, 

a partir de seu próprio ser, eis o Dasein. Temporalmente, o Dasein existe no mundo a partir do 

qual, revirando-se sobre si mesmo, compreende o ser.  

Como se pode observar, o esquema ontológico do pensamento – do qual Heidegger é, 

notadamente, a expressão máxima – contém todos os elementos do paganismo: o apego ao 

mundo, o aprisionamento do sujeito a si e a recusa à transcendência. Com efeito, não se pretende 

aqui reduzir o pensamento de Heidegger à sua adesão ao nacional-socialismo e tomá-la por uma 

justificação canhestra da ideologia nazista, entretanto, é possível depreender das afirmações de 

Levinas que há um fundo comum entre ambos, a saber, o mesmo ímpeto de imanentização e 

enraizamento. 

É possível aproximar, como o faz Urabayen, estes textos de juventude de outro 

publicado algumas décadas mais tarde, em Difficile Liberté, sob o título Heidegger, Gagarin e 

nós (1961), onde Levinas retoma o esquema argumentativo associando o pensamento de 

Heidegger e dos heideggerianos ao mundo entendido como o lugar e sua paisagem majestosa 

onde “o Ser mesmo do real se manifestaria por trás dessas experiências privilegiadas, se dando 

e se confiando ao cuidado do homem. E o homem, guardião do Ser, extrairia dessa graça sua 

existência e sua verdade.” (DL, 2018, p. 348) 

Haveria no “ser-aí” heideggeriano, de fato, um apelo ao habitar o lugar, ao 

enraizamento, à intimidade com o mundo, elementos capazes de cindir a humanidade em 
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estrangeiros e autóctones. Eterna sedução do paganismo mais perigosa do que a técnica que 

permitia a Gagarin explorar além do mundo. Aliás, nisso residiria, talvez, a superioridade do 

feito deste em relação àquele uma vez que “a técnica suprime o privilégio desse enraizamento 

e do exílio a que ele se refere.” (DL, 2018, p. 349-350) 

Existiria, pois, em Heidegger “um sentido bem pronunciado por tudo que faz paisagem” 

no sentido de um “lugar onde o homem está enraizado”. Ainda que não se deva reduzir seu 

pensamento à defesa de uma elevação étnica qualquer, “o humano é vivido, é descrito na mesma 

paisagem. Para ele é central a Europa e o Ocidente alemão. Há toda uma geopolítica em 

Heidegger.” (EN, 2010, p. 145-146) 

Pode-se objetar, ainda, que a categoria “mundo” em Heidegger corresponde ao 

horizonte ontológico dos entes não remetendo ao solo, à terra ou ao território; e que não há no 

Dasein nenhuma referência ao biológico114, como Levinas apontou no hitlerismo. Ora, mas é 

justamente essa espécie de “temporalidade indeterminada” ou de “historicidade não-

histórica115” que oferece um dos caminhos pelos quais Levinas poderá pensar sua categoria do 

“ser puro”, “ser em geral” correspondendo a uma existência sem entes, ambiência neutra e 

anônima, designada pelo termo “há” (il y a), sobretudo, nos textos posteriores à Segunda 

Guerra. 

Com efeito, está em jogo a busca por uma via que permita renovar o antigo problema 

do ser enquanto ser colocando em questão a estrutura do ser puro e sua posição como fundo e 

limite de todos os anseios que levam ao pensar. Pretensões que reenviam ao próprio cerne da 

filosofia. (DE, 2018, p. 99) Questionar o ser em sua pureza significa confrontá-lo no puro fato 

de ser, surpreendê-lo no momento mais originário de seu acontecimento, tomando-o em sua 

verbalidade116. (ROLLAND, 2018, p. 21) 

Esse confronto com o fato nu e cru do ser117 ou com o ser em estado bruto118, ocorre por 

meio de uma radicalização da diferença ontológica heideggeriana que, a despeito da advertência 

 

 

114 Cf. MOYN, 1998, p. 39. 
115 Michael Fagenblat aponta o paradoxo da historicidade do ser em Heidegger assumido como “um dado a-

histórico manifesto nas estruturas existenciais da cotidianidade do mundo.” Cf. FAGENBLAT, 2008, p. 105. 
116 O exprimir-se do ser em sentido verbal será uma das fórmulas encontradas na fase de maturidade, mas que 

começa a ser desenhada neste texto de juventude. Isso ajuda a perceber como a questão do ser puro se prolonga na 

noção de há (il y a) e, posteriormente, no ser verbo, ou quando, retomando uma fórmula de Spinoza, Levinas fala 

em “ser em seu esforço mesmo de ser”. Todas essas formulações evidenciam a preocupação contínua de exprimir 

esse sentido de Ser do qual, desde 1935, Levinas percebe a urgência de evadir-se. 
117 Cf. COSTA, 2000, p. 71 
118 Cf. SEBBAH, 2009, p. 25. Sebbah se expressa, literalmente, pelo termo “existir bruto”. 
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do próprio Heidegger segundo a qual ao Ser não se interroga diretamente, tenta levar ao limite 

um pensamento do ser isolado dos existentes.  

O drama da existência em si mesma, na diferença ontológica, representa para Levinas 

um dos mais profundos ensinamentos de Ser e Tempo. Entretanto, o autor logo se depara com 

os riscos de uma compreensão do Ser alicerçada na ideia de “ser-jogado” (Geworfenheit). 

(RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 39) 

Onde Heidegger descobre o abandono do existente às suas possibilidades e ao 

compromisso de projetar-se na existência, Levinas, por outro lado, situa a origem do 

aprisionamento a um âmbito, ao mesmo tempo, vazio, sem sentido, sufocante e aterrador que 

provoca o sentimento de evasão. No entanto, é preciso frisar, Levinas “confere um sentido 

histórico concreto à Geworfenheit” na medida em que, aos seus olhos, a paisagem que o desenha 

“expressa bem a ascensão do nazismo”. (RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 39) Essa observação 

ilumina a sentença de Levinas quando este diz: “Toda civilização que aceita o ser, o desespero 

trágico que ele comporta e os crimes que ele justifica, merece o nome de bárbara.” (DE, 2018, 

p.127)  

Jacques Rolland confirma a relação dessa passagem com a situação concreta do 

hitlerismo à época ao colocar em paralelo a mencionada “aceitação do ser” e “a impossibilidade 

de transcender os limites do mundo” pela qual Levinas definiu o paganismo no já referido artigo 

sobre Maimônides. Aceitar o Ser sem, no entanto, justificá-lo equivaleria à queda no paganismo 

e, assim, deixar o caminho livre para a barbárie. (ROLLAND, 2018, p. 155) 

É, pois, desta racionalidade que não soube se prevenir da barbárie e diante da qual se 

mostrava, já nos anos que antecediam a Segunda Guerra, incapaz de combatê-la, que é 

necessário evadir-se. Aliás, a barbárie parecia nem mesmo ser compreendida em seu barbarismo 

quando se considera que um dos mais notáveis pensadores da história tenha se aliado à causa 

nacional-socialista sem perceber nisso um contrassenso. 

Fernanda Bernardo resume esse aspecto de Da evasão com uma clareza ímpar ao dizer:  

 

Emmanuel Levinas faz um diagnóstico implacável da filosofia e da civilização 

ocidentais que, porque determinantemente, inspiradas e cinzeladas pelo ser, o filósofo 

ousará predicar ainda de bárbaras – um diagnóstico que, consequente e 

explicitamente, o leva a declarar a necessidade e a urgência de sair do ser por “uma 

nova via” – que repensaria ao mesmo tempo o estatuto do sujeito, do pensamento, da 

filosofia, da racionalidade e do ser – rumo à “obstinada expectativa de impossíveis 

pensamentos novos.” (BERNARDO, 2012, p. 155) 

 

1.4 Da evasão 
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O estudo tem como objetivo colocar em questão a relação do homem com o Ser e suas 

consequências. O tema é tratado sob a ótica do duplo movimento de autorreferência que une o 

homem ao Ser. Primeiramente, a referência a si do próprio Ser, sua identidade e unidade no 

sentido de uma autossuficiência. Em segundo lugar, derivando-se da primeira, há a relação do 

Eu consigo mesmo a partir do pressuposto inabalável de sua unidade interior e do repouso sobre 

si que nem mesmo o espírito de liberdade fundante da civilização Ocidental conseguiu dissipar. 

Levinas observa que essa reserva em relação ao Ser contida na oposição da liberdade 

humana à sua presença e pertença ao mundo, não coloca em questão a suficiência do homem a 

si mesmo. Neste sentido, a revolta da filosofia tradicional contra o Ser diz respeito à situação 

fática do homem em relação ao mundo e em nada abala a unidade consigo mesmo e o repouso 

sobre si. (DE, 2018, p. 91) 

A filosofia Ocidental jamais conseguiu ir além do Ser, mesmo nos momentos em que 

houve essa pretensão. A ruptura com a lógica do Ser sempre recaía na procura por um ser 

melhor ou em uma busca pelo aperfeiçoamento do próprio ser do homem. Contudo, o 

pensamento permanece sempre condicionado pelo Ser. Ainda quando se buscava, na tradição 

filosófica, uma transcendência dos limites impostos por essa inevitabilidade do Ser, a 

insuficiência humana tomada como uma limitação deveria ser superada pela busca de um ser 

infinito, ilimitado, mas ainda Ser. (DE, 2018, p. 93) 

Entretanto, essa categoria da suficiência, a referência a si do eu encerrado em si mesmo, 

resulta da concepção de ser tal como ele se manifesta nas coisas. Ao afirmar que as coisas são, 

independentemente da perfeição ou imperfeição de suas propriedades, se está afirmando o ser 

nele mesmo, na brutalidade de sua identidade constituída por sua referência a si.  

 

Essa referência a si mesmo, é precisamente o que dizemos quando falamos da 

identidade do ser. A identidade não é uma propriedade do ser e não poderia consistir 

em uma semelhança de propriedades que supõe, elas mesmas, a identidade. Ela é a 

expressão da suficiência do fato de ser cujo caráter de absoluto e definitivo ninguém, 

parece-nos, poderia colocar em dúvida. (DE, 2018, p. 93) 

 

A reintrodução do caráter definitivo e absoluto do Ser vai dar o tom da discussão acerca 

da evasão. Essa questão já havia sido colocada no texto sobre o hitlerismo e permitiu a Levinas 

delinear o aprisionamento a que a noção de homem imposta por este movimento conduzia 

oferecendo, consequentemente, as bases para a justificação de práticas violentas. 
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Por outro lado, Levinas precisa um pouco melhor a relação do homem com o Ser 

fazendo coincidir a identidade do primeiro e a identidade do segundo119. Sendo assim, é no 

processo de penetração do sujeito a si mesmo que este se coloca em relação com o puro fato de 

ser e, desse modo, imergindo no reino do ser em geral, fazendo a experiência de uma existência 

como pura indeterminação. Levinas pretende, assim, descrever a condição na qual um 

“existente consumido pela existência faz o homem voltar à situação caótica de sua situação 

natural” (RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 39)  

A partir do absoluto da existência, do fato do Ser, constituído sem referir-se a nada de 

outro, o homem experimenta uma dualidade de modo que sua identidade se reveste de uma 

dramaticidade que rompe sua forma lógica ou tautológica (DE, 2018, p. 98). Devido a isso, em 

muitas passagens do texto a relação a si do sujeito e a relação do sujeito com o Ser parecem 

indiscerníveis.  

O elo indissociável do homem com o Ser não se rompe mesmo com as inovações 

filosóficas da contemporaneidade que revitaliza sua dimensão temporal – leia-se novamente a 

referência implícita a Heidegger. Mantém-se ainda aí o essencial do encontro com o há120 (Il y 

a) do Ser em toda sua profundidade. O homem descobre-se, então, aprisionado (rivé) ao Ser, 

experiência sufocante de ver-se enclausurado sem a mínima possibilidade de saída. (DE, 2018, 

p. 94-95) 

Levinas observa ainda, frisando toda a gravidade dessa relação privilegiada com o Ser, 

que este aprisionamento não constitui a descoberta de uma modalidade a mais do nosso ser, 

antes, constitui o seu fundo mesmo. A experiência do encontro com o ser em estado bruto que 

se dá por meio de uma experiência do nosso próprio ser revela o fato inescapável de nossa 

presença, a aguda impossibilidade de escaparmos a nós mesmos e de nossa ligação asfixiante 

com o Ser. (DE, 2018, p. 95) 

 

 

119 É preciso ter sempre em mente que essa relação com o Ser, Levinas a concebe a partir de sua leitura de 

Heidegger para quem o Ser é colocado em questão a partir do Dasein que o compreende a partir de seu ser mais 

próximo, isto é, o seu próprio ser e para o qual o homem interessa apenas enquanto devotado à tarefa de 

compreensão do Ser. 
120 A noção de há (il y a) não recebe, neste texto, o grau de importância e o nível de elaboração encontrados 

posteriormente em Da Existência ao Existente, mas é já uma importante indicação de que o conceito se formulava 

no espírito do autor. 
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Neste ponto temos a oportunidade de retomar a aproximação da leitura levinasiana do 

Ser em relação à Geworfenheit heideggeriana121. O eu, ao dar entrada ou retornar à condição 

caótica da existência na qual foi lançado – segundo a fórmula de Heidegger –, isto é, ao fazer a 

experiência originária da derrelição, experimenta a inamovibilidade de sua presença a si, leia-

se, à fatalidade de seu encadeamento ao Ser.  

Diferentemente de Heidegger para quem o Geworfenheit é, ao mesmo tempo, Entwurf, 

ou seja, transcendência ou o projetar-se do Dasein na imensidão do Ser onde está entregue às 

suas possibilidades, em Levinas, essa mesma condição originária impõe-se como 

irremediavelmente cerceadora na medida em que impossibilita qualquer movimento de 

transcendência ou de evasão. 

O poder ser do Dasein incorre, já em Heidegger, em um inevitável ter de ser de onde, 

certamente, Levinas extrairá a noção de aprisionamento conduzindo-a às últimas 

consequências. Mesmo porque, como mostra Fabri, a transcendência, em Heidegger, funda-se 

na finitude (1997, p. 28) comportando, então, algo de uma fatalidade ou definitivo que não 

deixa espaço para saída. 

Todavia, a passagem pode ser compreendida em outra chave. Na primeira de suas notas 

do presente estudo, Rolland chama a atenção aos textos de Levinas voltados para a situação dos 

judeus frente à barbárie nacional-socialista. Escritos no mesmo período, a similitude do léxico 

com o qual Levinas se refere à condição dos judeus – inescapavelmente reféns de seu judaísmo, 

sem possibilidade de desertar, descobrindo a gravidade de ser judeu frente ao hitlerismo – não 

pode ser tomada por uma simples coincidência menos ainda ser negligenciada como não 

estando relacionada às suas preocupações filosóficas. (ROLLAND, 2018, p. 132) 

Com efeito, mesmo em publicações futuras, Levinas, mais de uma vez, descreve a 

experiência judaica no período hitlerista em termos próximos aos utilizados em Da evasão. Em 

Uma religião de adultos, por exemplo, alude à essa experiência como uma “derrelição total” 

ante à “perseguição racial que é absoluta, porque paralisa, por sua intenção mesma, toda fuga, 

recusa antecipadamente qualquer conversão, interdita todo abandono de si [...]” (DL, 2018, p. 

28) 

 

 

121 Interpretação apresentada por Jacques Rolland em sua introdução ao texto de Levinas intitulada “Sortir de 

l’être par une nouvelle voie”. Essa interpretação encontra-se também em FABRI (1997, p. 26-30) e Korelc (2017, 

p. 95). 
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Mas a tradição judaica não se faz presente apenas em sua forma histórica. Do ponto de 

vista filosófico, Flagenbat propõe que se veja o embate de Levinas com Heidegger como uma 

releitura da querela medieval a respeito do caráter eterno ou criado do mundo. O debate teria 

Heidegger esposando – de maneira inconfessa – a tese aristotélica da eternidade do mundo, por 

um lado, e Levinas defendendo a posição do mundo criado seguindo, neste caso, 

Maimônides122.  

Flagenbat lê a descrição do Dasein como “ser-sempre-já-no-mundo” (being always 

alread in-the-world) como uma tradução da tese de Aristóteles a favor da eternidade do mundo. 

O ser-no-mundo, evidentemente derivado do ser-jogado (Geworfenheit), deixa entrever um ser 

advindo a um plano de existência cujas estruturas estariam dadas de antemão, assim, em 

Heidegger “o mundo cotidiano (everday) sempre precede” e não há “nenhum sentido para o ser 

fora desse ‘sempre já’ das estruturas dadas.” (FLAGENBAT, 2008, p. 103) 

Levinas parece realmente ter ao menos intuído esse pressuposto heideggeriano quando 

diz posteriormente, em O Tempo e o Outro, interpretando, então, o Geworfenheit: “Como se o 

existente só aparecesse em uma existência que o precede, como se a existência fosse 

independente do existente e que o existente que se encontra lançado jamais pudesse dominar a 

existência. É precisamente por isso que há desamparo e abandono.123” (TA, 1983, p.40)  

Em que pese a pertinência ou não das análises de Flagenbat acerca de Heidegger ou 

mesmo de Levinas, é interessante observar – como o próprio o faz – que o filósofo lituano 

permaneceu consideravelmente sensível a um aspecto que lhe pareceu essencial no pensamento 

de Maimônides e sua admiração tornou-se manifesta no artigo de 1935. Aspecto este 

intimamente relacionado à discussão estabelecida por Flagenbat. 

Levinas enaltece o fato de Maimônides ter, resolutamente, deixado de seguir Aristóteles 

precisamente ali onde este postulava a eternidade do mundo e, nesse movimento, legado à 

posteridade a possibilidade de conceber, filosoficamente, a noção de um mundo criado. Com 

isso, dirá Levinas, Maimônides abriu uma via que permite libertar-nos do hábito intelectual de 

pensar sempre a partir do mundo – ou do Ser. A defesa de Maimônides convida o pensamento 

a ultrapassar as estruturas do mundo dado e ensina o caminho para se pensar na direção de uma 

verdadeira transcendência. (PAIX ET DROIT, 1935, p. 8) 

 

 

122 Para uma melhor compreensão da proposta recomendamos a leitura integral do artigo referenciado ao final do 

trabalho. 
123 Citado também, em nota, por RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 39 
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A partir disso, Flagenbat sugere a presença subterrânea de Maimônides em Levinas 

tendo como origem esse manejo da tese maimonideana da criação do mundo contra Heidegger 

que, secretamente, reproduziria uma versão ontológica da noção aristotélica referente à 

eternidade do mundo 

Seja como for, este fato inalienável de nosso ser é também, paradoxalmente, a 

experiência de uma revolta e de um sentimento igualmente agudo da necessidade de evasão. O 

confronto com o fato nu e cru do Ser, com o há (il y a), desperta imediatamente uma repulsa e 

um desejo de escapar de algum modo deste confronto. Evasão esta que não pode se confundir 

com a busca de um ser infinito nem mesmo com a precipitação para a morte. Processo cujo 

sentido intuído pelo autor o obriga a recorrer a um neologismo: a necessidade de excedência 

(excendance). A evasão corresponde, então, a exceder o Ser e suas categorias colocando o 

homem em relação fundamental com algo outro. (DE, 2018, p. 97-98) 

Consequentemente, a ruptura com o horizonte do Ser coincide com uma ruptura da 

identificação do Eu consigo mesmo. Implodindo a clausura produzida pela imersão no Ser 

implode-se também o encarceramento do Eu a si mesmo. Pois como já acenamos há pouco na 

“identidade do eu, a identidade do ser revela sua natureza de encadeamento [...]” (DE, 2018, p. 

98) 

E essa necessidade surge precisamente porque o encadeamento do Eu a si mesmo que 

conduz ao aprisionamento é experimentado como sofrimento convidando à evasão. Desse 

modo, evadir do Ser equivale a “sair de si mesmo, isto é, romper o encadeamento mais radical, 

mais irremissível, o fato de que o eu é si mesmo” (DE, 2018, p. 98). Interpretado como um 

elemento dinâmico no interior da necessidade, o sofrimento gera um mal-estar que, por sua vez, 

implica uma recusa em permanecer e um esforço para sair de uma situação experimentada como 

insustentável.124 (DE, 2018, p. 104) 

Diante desta paisagem desenhada por Levinas à qual somos conduzidos, se levarmos a 

tarefa proposta por Heidegger a sério, não há alternativa além da evasão do horizonte do Ser e 

de toda a racionalidade que esta tarefa engendra, incluindo tudo o que desta racionalidade 

 

 

124 As análises de Levinas passam ainda por uma consideração da noção de necessidade entendendo-a não como 

decorrente de uma falta ou privação do ser que requeira satisfação, mas como excesso de Ser. Nesse sentido o 

autor conduzirá a exposição passando pelas experiências cotidianas do prazer, da vergonha e da náusea, apontando 

nelas esse excesso de Ser que gera aprisionamento e desejo de evasão. Para uma maior compreensão do tema 

recomendamos fortemente a leitura integral do estudo de Levinas ou ao menos dos comentadores já mencionados 

em notas anteriores que analisam o estudo de forma mais detalhada. 
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emana. Imediatamente algumas questões se levantam: Sair para onde? Há sentido em pensar 

fora do Ser? Não seria o Ser aquilo que constitui a essência mesma do racional? A saída do Ser 

não equivaleria a uma queda no irracional? 

Questões que neste texto de juventude permanecem em aberto e vão sendo respondidas 

ao longo do desdobramento da filosofia de Levinas. Contudo, o rumo de seu desenvolvimento 

é anunciado na frase conclusiva de Da evasão: “Trata-se de sair de ser por uma nova via sob o 

risco de reverter certas noções que no senso comum e na sabedoria das nações parecem as mais 

evidentes.” (DE, 2018, p. 126) 

Se o destino da evasão não está ainda determinado, o caminho a percorrer é inequívoco. 

A saída do Ser implica pensar em uma ordem diferente da ordem ontológica, invertendo a 

engrenagem do pensamento fazendo, assim, surgir um novo sentido, possibilitando novas 

direções ao filosofar. E, de fato, ao longo de sua trajetória Levinas irá operar muitas inversões: 

a ética como filosofia primeira no lugar da ontologia, a anterioridade ética da responsabilidade 

em relação à liberdade, a passividade mais antiga e constitutiva do sujeito do que a atividade, 

entre outras subversões que surgem no desenrolar da trama de sua filosofia. 

É neste sentido ainda que podemos entender a asseveração de Jacques Rolland em sua 

introdução ao texto ora analisado. Não se trata, dirá ele, de decifrar em um palimpsesto uma 

escritura encoberta, mas de ler nesse empreendimento de juventude a escritura futura de um 

texto por vir (ROLLAND, 2018, p. 13). 

 

1.5 A evasão do Ser e a tradição hebraica 

 

Se, como dissemos, o ponto de chegada da evasão não está ainda definido nesses textos 

do pré-guerra parece-nos incontestável que a tradição hebraica – ou as fontes hebraicas do 

pensamento, para usar uma expressão de Chalier – figura como um dos componentes essenciais 

na construção desse êxodo do Ser. Para além das experiências concretas pelas quais passavam 

os judeus à época – e pelas quais viria ainda a passar – o afastamento intelectual de Heidegger, 

assinalado nestes estudos, remete o autor a uma reconsideração gradual das fontes hebraicas e 

de suas sugestões ao pensamento. 

Sim. Trata-se, em primeiro lugar, de considerar a tradição hebraica como expressão de 

um pensamento do qual a civilização dita Ocidental é tão herdeira quanto aquele de matriz 

grega, e não apenas como uma tradição religiosa fossilizada, ultrapassada pelo cristianismo, 

este sim, reconhecido fundamento espiritual da civilização, maneira pela qual frequentemente 
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se apresenta o judaísmo reduzindo-o a um modo supersticioso de pensar e de viver próprio das 

comunidades de gueto, lembrará Levinas anos mais tarde. (DL, 2018, p. 30) 

O próprio Heidegger contribui para sedimentar essa perspectiva ao referir-se à Grécia 

como única fonte originária da herança intelectual e cultural do Ocidente europeu excluindo a 

componente bíblica veterotestamentária por considerá-la não significativa ao pensamento dado 

o impacto colossal do começo grego. Assim, Heidegger contribui para interditar a atribuição 

do qualificativo de pensamento, leia-se de racional, à tradição hebraica ao reduzir a Bíblia à sua 

vertente neotestamentária sendo esta, por sua vez, reduzida a um dado de fé. (ZARADER125, 

1999, p. 19) 

Desse modo, Heidegger reconhece no cristianismo duas dimensões: a fé que, por sua 

natureza, não pertenceria ao pensamento, e a ontologia, cujo desenvolvimento só foi possível 

pelo contributo grego que lhe forneceu os dispositivos da racionalidade.  

 

Isso significa que a única marca original do cristianismo (a fé no Deus crucificado) 

nada tem a ver com o pensamento, e que a forma como participa do pensamento nada 

tem de original: é apenas uma metamorfose daquilo que os gregos já tinham pensado, 

ou pelo menos desenhado de antemão. (ZARADER126, 1999, p. 20) 

 

Em segundo lugar, há uma viragem que se anuncia nestes textos marcando o timbre ou 

o idioma filosófico de Levinas preparando a trilha que desembocará em sua ética de cariz 

heteronômico. É discernível já nesse período, ainda que timidamente, a questão do humano 

como preocupação fundamental da filosofia. Questão esta ancorada na tradição bíblica que, 

segundo Levinas, preconiza a dignidade e a felicidade da pessoa como objetivo último da 

civilização. “Uma preocupação pelo humano, pela condição ou ‘incondição’ do humano 

repensado como uma ruptura no ser.” (BERNARDO, 2012, p. 158-159) 

Reorientação do pensamento que, “atento à incondicional primazia do outro e ao 

segredo da vida interior que lhe deverá co-responder (sic)” passará, forçosamente, pela 

reconsideração do veio fundacional da civilização que fora, então, ocultado e marginalizado 

 

 

125 Aproveitamos para agradecer a preciosa indicação do livro de Marlène Zarader intitulado A dívida impensada: 

Heidegger e a herança hebraica, feita pelo filósofo Prof. Dr. Ricardo Timm de Souza que, infelizmente, por razão 

de tempo e espaço não poderemos abordar como merece. 
126 A tese do livro de Zarader é que Heidegger não ignorou a tradição hebraica nem a anulou. Antes, a ocultou de 

modo a deixar uma espécie de branco no fundo de sua obra que, por muito tempo, não causou espanto aos leitores 

exceto por Paul Ricouer que se manteve a exceção até 1987 quando, por seu intermédio, outros autores passaram 

a abordar o tema. Cf. Zarader (1999, p. 21). O desenvolvimento dessa temática não nos interessa diretamente aqui, 

no entanto, vale uma leitura mais atenta do trabalho da autora. 
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como insignificante à razão. Assim “ao helenismo do ‘mesmo’ e do ‘uno’” – signos também da 

idolatria e do paganismo – unir-se-á “o veio da tradição bíblica judaico-cristã que, a seus olhos 

será por excelência o portador de outra via necessária à filosofia [...]” (BERNARDO, 2012, p. 

167) 

Embora valendo-se da expressão corrente – “judaico-cristã” – para se referir ao 

movimento de Levinas em direção à tradição bíblica, a autora retifica, mais adiante, lembrando 

que, para o filósofo, a tradição bíblico-judaica, especificamente, é portadora de uma “ancestral 

matinalidade [...] quer relativamente à tradição bíblico-cristã [...] quer relativamente à tradição 

literário-filosófica helénica.” (BERNARDO, 2012, p. 170) 

Com efeito, Levinas manifestará certa reserva em relação ao termo por sua pretensão de 

apresentar o judaísmo como uma tradição ultrapassada pertencente ao reino dos fósseis e da 

superstição, como vimos. De fato, esse modo de exprimir não esgota a riqueza do judaísmo127 

que se prolonga tanto na tradição rabínica bem como no trabalho dos filósofos (LH, 2017, p. 

156) que o mantém vivo a ponto de recusar-se a essa dignidade de relíquia a ele outorgada (DL, 

2018, p. 265). 

Assim: 

 

Levinas, por sua vez, não só fará questão de reiteradamente sublinhar a matinalidade 

absoluta da fonte bíblico-talmúdica, como a vem lembrar e ao seu ensinamento, 

lembrando, enfatizando e fazendo sua a prioridade por ela outorgada ao humano, à 

felicidade (aqui, nesta vida e neste mundo) e à dignidade do humano, em detrimento 

do “mistério da terra”, da frieza do anonimato e da universalidade do ser: humano que 

[...] Heidegger terá esquecido, ou a que, pelo menos, terá sido indiferente. 

(BERNARDO, 2012, p. 176) 

 

Torna-se patente, então, que a desconfiança de Levinas em relação ao pensamento de 

Heidegger e, por meio desta, a desconfiança em relação à tradição filosófica e cultural do 

Ocidente e sua hegemonia, encontra-se desde o início inspirada e alimentada pelas fontes 

hebraicas e tem como ponto de partida, certamente, uma concepção distinta da própria filosofia.  

Resta ainda um último e, quiçá, decisivo apontamento acerca de como essa guinada do 

pensamento para fora do Ser remete à tradição hebraica. Levinas insiste na necessidade de se 

 

 

127 Destaque-se ainda o fato de Levinas ter escrito diversos textos sobre a presença do judaísmo no mundo moderno 

revelando sua preocupação em apresentar o judaísmo como tendo, por ele mesmo, algo a oferecer à sociedade 

contemporânea. Não à toa Bernard-Henri Levy encontra em Levinas a expressão de um judaísmo vivo. Cf. LEVY, 

B.H O espírito do judaísmo. São Paulo: Três estrelas, p. 95. 
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romper às amarras do Ser ao mesmo tempo em que demonstra a incapacidade da herança grega 

do pensamento, partindo de si mesma, realizar essa fuga.  

Esse impasse impele, prontamente, à conclusão de que deve haver outra modalidade de 

pensamento que viabilize a deserção do Ser. Deve haver, portanto, outro modelo de pensamento 

que prescinda do Ser e, mesmo assim, continue sendo racional. E, de fato, não apenas há como 

tal possibilidade se encontra enraizada na língua hebraica. 

Como nos lembra Rabinovich128, o pensamento de Levinas é heterodoxo devido ao fato 

de encontrar-se na encruzilhada de uma pluralidade linguística dentre as quais figura o hebraico, 

língua a qual o autor está ligado desde a mais tenra infância. É esta que lhe oferece o “marco 

de referência deste outro modo de pensar.” (RABINOVICH, 2000, p. 10) 

O pensamento se expressa na língua e as funções desempenhadas pelo verbo ser e sua 

transmutação em substantivo é o que permite, no grego, a metafísica enquanto pensamento do 

ser que impera na tradição filosófica. Não se trata, observa, de afirmar que a língua determinou 

a definição metafísica, mas sim, de mostrar que foi ela quem permitiu à filosofia manejar a 

noção de “ser” como uma categoria dando a ela um tratamento objetivo que só poderia ter lugar 

na situação linguística grega. (RABINOVICH, 2000, p. 11) 

Este uso objetivado e estático do verbo ser – contra o qual Heidegger, à sua maneira, 

também se insurge – privilegia a situação temporal do presente. Levinas, diga-se de passagem, 

descreverá a relação ao Ser apontando este privilégio: a presença do Ser a si mesmo, a presença 

do Eu a si, signos da identidade e da unidade, do aprisionamento, do sem saída, situação que, 

mais tarde, o autor designará pelo termo totalidade. 

Precisamente essa maneira de pensar o Ser está ausente no hebraico. Aliás, mesmo a 

noção de tempo como presente é bastante peculiar: 

 

Em hebraico o tempo presente é compreendido apenas como um “ponto, como se 

fosse um umbral entre o passado e o futuro.” Isto é, em hebraico o tempo presente é 

denominado “beynoni” (intermédio), visto tratar-se de um tempo que, longe de 

qualquer noção de presença, é um ponto intermediário impossível de ser como 

presente, e que no próprio momento em que é nomeado transforma-se em passado. 

(RABINOVICH, 2000, p. 15) 

 

 

 

128 RABINOVICH, Silvana. Emmanuel Lévinas: a ética como filosofia primeira: Jerusalém interpela Atenas. 

Texto de apresentação ao livro do Prof. Márcio Luís Costa Lévinas: uma introdução. 
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O termo hebraico “hayah” corresponderia ao verbo “ser” e é, em geral, assim traduzido. 

No entanto, observa Rabinovich, trata-se de uma tradução imprecisa já que este verbo não 

permite conjugação no tempo presente. Este é o único caso em que a língua hebraica não 

permite a substantivação do verbo fixando-o em uma perspectiva estática necessária a uma 

consideração do presente temporal. Nos demais verbos, originalmente conjugados em todos os 

tempos verbais simultaneamente, esse resultado é obtido mediante uma estranha e complexa 

flexão. (RABINOVICH, 2000, p. 16) 

É assim que, em hebraico bíblico, hayah corresponde a uma verbalidade pura, sem 

presente e, por isso mesmo, irredutível ao “esse”, significado este já antevisto por Espinoza no 

século XVII. Não servindo à designação de dados da existência refere-se, no Tetragrama, ao 

poder de Deus que perpassa todos os tempos funcionando, então, como uma espécie de síntese 

de todos os verbos. Em todo caso, o importante é que não há referência à essência ou existência 

representando uma abertura ao pensar fora do horizonte do Ser e capaz de acomodar uma ética 

do des-inter-esse tal como Levinas a formulará em seus escritos mais tardios. (RABINOVICH, 

2000, p. 17-18) 

Não se pretende defender, contudo, que Levinas estivesse já consciente de toda essa 

trama viabilizada pela língua hebraica em seus primeiros escritos, mas apenas acenar para o 

fato de que a busca por uma via de pensamento que abdique da centralidade da questão do Ser 

coincide, por um lado, com a renovação de seus laços com a tradição hebraica – lembre-se que 

é nesse momento que conhece o pensamento de Rosenzweig – e, por outro lado, é esta mesma 

tradição que vai se apresentando como uma fonte cada vez mais fecunda para a culminação de 

seu projeto filosófico pessoal. 

 

2 Filosofia e Judaísmo no imediato pós-guerra 

 

Em Difficile Liberté há um breve texto de ocasião, como muitos outros nele publicados, 

aparentemente despretensioso, onde Levinas discorre a respeito do filósofo León Brunschvicg, 

figura de certa proeminência no âmbito universitário francês no período entre guerras. O artigo 

intitulado L’agenda de León Brunschvicg aparece pela primeira vez em 1949 por ocasião da 

publicação, dirigida por Jean Wahl, de uma agenda até então desconhecida na qual Brunschvicg 

anotara pensamentos direcionados a um amigo, o historiador Elie Halévy, do qual havia se 

distanciado geograficamente desde que passou a lecionar em Lorient. A agenda veio a público 
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sob o título Agenda Retrouvé 1892-1942, com o selo das Editions de Minuit. (DL, 2018, p. 

71)129  

Interessantemente, um artigo cuja finalidade, à primeira vista, não deveria ser mais do 

que uma homenagem ao filósofo francês proprietário da agenda, vai além de um simples tributo. 

Uma leitura mais atenta nos fornece a intenção que subjaz o texto de Levinas em proporcionar 

uma visão de seu tempo. Em outras palavras, ao falar da vida de Brunschvicg, Levinas nos 

brinda com uma importante reflexão a respeito da singular conjuntura que se configura após a 

Segunda Guerra, sobretudo no que concerne aos judeus da Europa, apontando a distância 

abismal que separa o tempo de Brunschvicg e o seu próprio.  

Já no início do texto, em meio a elogios tecidos ao filósofo quanto à elevação cultural e 

humana que ele encarnava, Levinas chama a atenção para o fato de que um mundo europeu 

capaz de gestar uma personalidade como a de Brunschvicg – e que, todavia, não impediu 

Auschwitz – ficou para sempre no passado. (DL, 2018, p. 70)  

Tal realização de humanidade, da qual Brunschvicg aparecia como um modelo, era 

resultado de condições históricas e políticas que não mais existiam e, depois de Auschwitz, era 

impossível de se restituir. Em suma, Brunschvicg seria o exemplar admirável de uma 

determinada expressão da cultura europeia que se realizaria somente num mundo que não 

conhecia ainda o horror nazista e todo o rastro de destruição deixado pela Segunda Guerra 

Mundial. Acontecimento que minou definitivamente a confiança em certa noção de 

humanidade que, de agora em diante, precisava ser urgentemente repensada e reconstruída. 

 

Época de segurança material, época na qual os problemas políticos permaneciam, ao 

menos em aparência, separados do problema social e onde todas as revoluções haviam 

passado; época do “equilíbrio europeu” e das “grandes potências” em equilíbrio – 

onde a Alemanha era a Alemanha e não uma metafísica, onde a Rússia era a Rússia e 

não um messianismo130  (DL, 2018, p. 73). 

 

 

 

129 De sua parte, o amigo possuía uma agenda com anotações destinadas a Brunschvicg, as agendas foram trocadas 

e guardadas por quarenta e cinco anos. Quando, em 1937, Elie Halévy veio a óbito, Brunschvicg enviou à viúva 

de seu amigo o caderno que guardava consigo. Após algum tempo a esposa do falecido amigo encontra o de 

Brunschvicg e o envia ao filósofo.  É então que, nas horas trágicas de 1942 como o dirá Levinas, León Brunschvicg 

se dispõe a responder suas próprias anotações, reavaliando suas reflexões de juventude num peculiar diálogo 

consigo mesmo em um espaço de tempo de cinquenta anos. (DL, 2018, p. 71) 
130 No original: Epoque de sécurité matérielle, époque où les problèmes politiques demeuraient, du moins em 

apparence, séparés du problème social et où toutes les révolutions étaient révolues; époque de “l’équilibre 

européen” et des “grandes puissances” en equilibre – où l’Allemagne était Allemagne et non pas une métaphysique, 

où la Russie était Russie et non pas un messianisme. 
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Quaisquer que fossem as contingências políticas que acometessem alguém como 

Brunschvicg, fruto desse tempo de paz relativa, elas jamais abalariam a impressão de perfeição 

humana e de civilização imediatamente provocadas ao seu contato. A certeza que a sua geração 

nutria de terem saído vitoriosos das adversidades que lhe couberam presenciar aparentava ser 

inabalável. Quando, em 1932, Levinas o encontra, ele lhe dirige palavras que corroboram o 

lugar privilegiado do qual falava: “Os homens de minha geração, disse Brunschvicg, 

conheceram duas vitórias: o Caso Dreyfus e 1918”.  E como sea pressentisse o que estava por 

vir acrescenta em seguida: “E eis que [...] as duas batalhas ganhas estão de novo em causa..." 

(DL, 2018, p. 74). 

Nesse sentido, para Levinas, falar de Brunschvicg não é apenas falar de um homem, de 

um filósofo ou de uma personalidade, e sim, levar em consideração a consciência de toda uma 

geração da qual fazia parte e que, de forma admirável, resumia. Uma geração que guardava a 

lembrança da vitória, da justiça restaurada, como no triunfo do Caso Dreyfus, e da qual muitos 

sequer questionavam acerca do quão espantoso é o fato de que, em plena civilização esclarecida, 

iluminada pela razão e baluarte do progresso, tivesse lugar uma injustiça como aquela. Uma 

geração de “homens que provaram a existência da justiça” (DL, 2018, p. 75). 

Por outro lado, conclui Levinas, sua própria geração “não saberia, certamente, tirar da 

experiência hitlerista o que a geração de Brunschvicg tirou do Caso Dreyfus.” A Segunda 

Guerra e, no caso específico dos judeus, o horror nazista, não deixaram vitoriosos e nenhuma 

justiça poderia ser restaurada. “Se a vitória de 1945 demonstra que na história, no fim das 

contas, o vício é punido e a virtude recompensada, nós não queremos, uma vez mais, pagar o 

preço dessa demonstração.” (DL, 2018, p. 77-78) 

De maneira bastante elegante, Levinas se aproveita da oportunidade de homenagear 

Brunschvicg para nos chancelar uma imagem do cenário que se desenha ante a si nos anos que 

sucedem a Segunda Guerra e que será um fator sempre presente no horizonte de suas 

reflexões.131 

Certo desvio se faz necessário a fim de destacar que Levinas vivenciou na própria pele 

o drama judeu nos anos da perseguição hitlerista durante a Segunda Guerra. Tendo conquistado 

 

 

131 Fernanda Bernardo, a cujo livro temos recorrido frequentemente, dá conta de demonstrar que a experiência do 

cativeiro foi, para Levinas, a um só tempo, a experiência de um filósofo e de uma filosofia bem como a experiência 

do judaísmo e que as anotações dispostas nos Carnets apresentam fórmulas e expressões que serão precisadas e 

desenvolvidas ao longo de sua obra evidenciando, assim, a presença constante da tragédia por ele atravessada em 

seu pensamento. 
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a nacionalidade francesa em 1930, foi mobilizado em 1939 para servir ao exército francês como 

intérprete de Russo e Alemão, sendo preso no ano seguinte (1940). Contudo, devido à sua 

condição de oficial do exército francês, foi enviado a um campo de trabalho destinado a 

prisioneiros militares, um Stalag, de onde saiu apenas ao fim da guerra.  

Não obstante a dura rotina de trabalhos na floresta e as condições precárias de 

alimentação e higiene, lamentavelmente típicas de um campo de concentração, somado ao fato 

de que, para os oficiais alemães e toda a população do vilarejo por onde passavam durante o 

percurso até o local de trabalho, eles não contassem entre os seres dotados de alguma 

humanidade132, o campo era algo mais brando se comparado a outros locais que se tornaram 

verdadeiros campos de extermínio e, dentre eles, Auschwitz que viria a se tornar a terrível 

expressão do máximo grau de crueldade a que espécie humana, contrariamente a tudo o que 

dela julgava-se saber, é capaz de alcançar. 

Comentando esse momento de sua história Levinas lembrará que, ao cair prisioneiro, 

foi imediatamente declarado judeu e enviado a um comando especial, separado dos outros 

franceses. Entretanto, por ser oficial do exército estava relativamente poupado pela Convenção 

de Genebra que, curiosamente, fora respeitada, ao menos o suficiente para resguardar-lhe a 

vida. Sobre a intrigante validade conservada por esse documento, dentre tantos outros que, no 

transcorrer da perseguição hitlerista, não lograram a mesma sorte, Levinas escreverá: “Tinha‑se 

conhecimento da exterminação em massa dos Israelitas na Europa oriental. Nunca nos 

dessolidarizámos (sic). Diante de uma vontade sistemática de exterminação, o que é que podia 

valer na hora suprema a Convenção de Genebra, este pedaço de papel?” (LEVINAS, apud, 

BERNARDO, 2012, p. 17) 

A condição peculiar viabilizada por este “pedaço de papel” algo amarrotado, é verdade, 

ofereceu a Levinas, ainda, a oportunidade de cultivar a leitura através das cartas que os 

prisioneiros franceses recebiam, alimentando-os moralmente, e dos livros das mais variadas 

procedências que, de algum modo, se lhes tornaram acessíveis. Da leitura, juntamente com seus 

 

 

132 Em um artigo publicado em Difficile Liberté, trazendo o título Nom d’un chien ou le droit naturel, Levinas 

relata em tom anedótico, mas bastante significativo, que certo dia um cachorro de um vilarejo próximo se instalou 

no comando onde encontrava-se preso. Ele não os acompanhava até o local de trabalho, no entanto, ficava 

esperando seu retorno e os recebia com alegria. Apelidado carinhosamente de Bobby, Levinas evoca sua figura 

para ilustrar a condição inumana a que foram submetidos. Enquanto para todas as pessoas que os olhavam com 

frieza e desprezo ou sequer dirigiam-lhes o olhar, eles representavam qualquer coisa de abominável, o cão era o 

único que reconhecia sua humanidade. Para Bobby eles eram indiscutivelmente seres humanos, 

independentemente de sua origem. 
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companheiros, extraía momentos de lazer proporcionando espaço para o intercâmbio entre 

estratos sociais e culturais bastante distintos. (POIRIÉ, 2007, p. 75) 

 

É paradoxal, tudo era, de qualquer maneira, provisório, a gente se perguntava para 

que servia tudo aquilo e se um dia sairíamos dali. Mas a relativa imunidade de 

prisioneiros de guerra em um commando (sic) perdido na floresta criava um universo 

equilibrado: poucas pessoas muito cultas, mas todos liam, todos também propunham 

questões. (POIRIÉ, 2007, p. 76) 

 

Neste período ainda Levinas pode entrar em contato com autores os quais não havia tido 

tempo de ler. Afirma ter lido Hegel, Proust, Diderot, Rousseau e “autores que não estão em 

nenhum programa”. Foi devido a essa condição algo privilegiada que, ainda no cativeiro, 

escreveu parte de seu primeiro trabalho, De l’existence à l’existant, obra publicada nos anos 

seguintes à Liberação, precisamente, em 1947. (POIRIÉ, 2007, p. 76-77)  

Após a Liberação, Levinas soube que toda sua família havia sucumbido sob o jugo 

nazista à exceção de sua esposa e sua filha que foram protegidas por um convento com a ajuda 

de seu amigo Maurice Blanchot. Sobre esse fato deixará registrado que jamais será 

suficientemente grato por essa demonstração de humanidade apesar de saber que muitos dos 

carrascos nazistas tivessem, provavelmente, passado por sua catequese133. 

O cenário europeu do pós-guerra apresentava, então, ares de desesperança, 

principalmente, se considerarmos a singular condição dos sobreviventes judeus, grupo do qual 

Levinas fazia parte. Sem dúvida, todo um modelo de civilização havia sido colocado em xeque 

“pelo simples fato de duas guerras continentais terem ocorrido num intervalo de vinte e cinco 

anos” somado à experiência tão inesquecível quanto terrível de Auschwitz que “não foi mera 

ficção gramatical, semântica, pragmática ou hermenêutica na narrativa judaica”. (COSTA, 

2000, p. 42) 

Refletindo sobre esses acontecimentos anos mais tarde, Levinas o descreverá como um 

período em que o mal, assegurado de sua excelência, não fazia questão de esconder o seu nome. 

Experiência que causou um “tumor na memória” a lembrar constantemente “o injustificado 

privilégio de ter sobrevivido a seis milhões de mortos.” (NP134, p. 141-142) 

 

 

133 Em Difficile Liberté, no artigo intitulado La pensée juive aujord’hui (O pensamento judaico hoje, em tradução 

livre), Levinas destacará “que a monstruosidade do hitlerismo pode se produzir em uma Europa evangelizada” 

malgrado o que o próprio cristianismo poderia sugerir em sentido contrário. (DL, 2018, p. 243) 
134 Remetemos especificamente ao texto Sans nom (Sem nome), o último da coletânea e que, de forma mais direta, 

rende homenagem às vítimas da Shoá. Hanoch Ben-Pazi propõe que se leia este texto como uma referência 
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Drama de um recomeço impossível mesmo com a restituição das condições mínimas 

para que a vida seja retomada. Para a geração de Levinas, a perseguição nazista foi um 

acontecimento que forçou sua maturidade colocando em questão os valores que subsidiavam 

suas vidas deixando uma marca indelével e incomunicável de uma geração à outra. A maior 

decepção de um sobrevivente, dirá Levinas, estava em encontrar certa familiaridade preservada 

do cotidiano antes da guerra. Era a certeza de que não havia ocorrido o apocalipse e que a vida 

seguiria em frente, a despeito de todos aqueles que não sobreviveram. (CNS135, 1984, p. 319-

320) 

Diferentemente de Brunschvicg, e de Rosenzweig, as circunstâncias histórico-sociais 

atravessadas por Levinas e às quais se vê obrigado a responder, instituem uma época marcada 

pelo triunfo da lógica da guerra. Lógica que se erige nos moldes de uma totalidade 

autorreferente, incapaz de se deixar afetar por quaisquer argumentos, por melhores e mais 

racionais que fossem penetrando o mundo que antecede e prepara a Segunda Grande Guerra, 

ápice dessa mentalidade perversa e altamente destrutiva. (SOUZA, 2003, p. 234) 

Para a lógica da guerra apenas seus motivos importam. Suas justificações quase sempre 

ideologicamente enviesadas e disseminadas a fim de formar a opinião pública, constituem sua 

racionalidade própria. Tudo o que não se enquadra nessa racionalidade beligerante, tudo o que 

é outro, deve ser aniquilado e Levinas experimentou na própria carne e no próprio sangue os 

efeitos dolorosos e irreversíveis dessa lógica implacável.  

Pois, no caso de Levinas, a totalidade da guerra se realizou não apenas no front e nos 

campos de batalha distantes, como o foi na experiência de Rosenzweig. Imiscuindo-se nas 

entranhas do cotidiano operou o extermínio de seus entes queridos cujas vidas se perderam 

juntamente com tantos outros de seu povo, mortos sem sepultura, silêncio que clama por uma 

justiça impossível. Diante desse cenário nenhuma sensação de vitória, a mais remota, pode ser 

sequer concebida.  

 

Para um mundo que pode acompanhar realmente de como (sic) o inferno pode ser 

construído na terra – não somente no front distante ou no campo de batalha, mas nas 

veias onde corre o sangue de pessoas queridas que estão sendo aniquiladas – foram as 

ofertas de conciliação e paz não apenas vazias, mas, simplesmente – ofensivas. 

(SOUZA, 2003, p. 235) 

 

 

implícita à M. Chouchani de quem trataremos mais adiante. Cf. BEN-PAZI, H. A philosopher in the eye of the 

storm: Monsieur Chouchani and Lévinas’s “Nameless”, in, AJS Review: 41:2, November 2017, p. 315-331. 
135 Levinas, E. Tout est-il vanité?, in, Les Cahiers de La nuit surveillée. Doravante “CNS” 
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A experiência trágica desse sem-sentido da história decreta a falência de uma 

racionalidade pretensamente fiadora de uma espécie de conciliação que pudesse restituir a paz 

outrora perdida, decretando, por conseguinte, o fim de uma filosofia que repousa sobre esse 

mesmo modelo de razão. E o esgotamento dessa racionalidade resulta das limitações de um 

pensamento votado ao Ser de onde é necessário evadir-se. (COSTA, 2000, p. 43) 

Toda essa configuração trágica do pós-guerra europeu, que não fizemos aqui mais do 

que esboçar grosseiramente, fixa a dupla orientação por onde se desdobrará o pensamento de 

Levinas. Por um lado, o peso sufocante do que ele chamará o privilégio injustificado de ter 

sobrevivido ao massacre perpetrado pela guerra dentre os seis milhões que encontraram o pior 

dos destinos – incluindo quase toda a sua família – fortalece a preocupação em iluminar de 

maneira nova os textos da Tradição136. 

Por outro lado, o mesmo evento materializa algo que transcende a esfera do drama 

estritamente judaico e juntamente com todos os outros acontecimentos atrozes que banharam 

de sangue o século XX, deflagra a desumanização do humano, escancara os limites de certa 

noção de humanidade que se alimentava até aquele momento. Nesse sentido, a segunda 

orientação de seu pensamento, de cunho mais explicitamente filosófico, constitui-se na tentativa 

de revitalizar o humano do Ser, buscando “reinterpretar as condições de vida interior, na 

perspectiva de um acolhimento para a humanidade do homem.” (BOURETZ, 2011, p. 1057) 

Notemos que Levinas não assume simplesmente um posicionamento fatalista, 

pessimista ou niilista frente ao seu tempo. Ao contrário, ele é impelido por uma quase 

necessidade de encontrar um caminho viável para se promover um ambiente de paz, e não 

apenas uma paz relativa derivada de concordatas entre aqueles que fazem a guerra, mas uma 

paz genuína e duradoura que só se alcança mediante uma revisão profunda quanto aos princípios 

que fundam a civilização. 

Não há, portanto, nenhum elogio do irracional, do sentimentalismo ou uma renúncia da 

filosofia, malgrado suas críticas endereçadas à compreensão que esta tem de si mesma. Levinas 

não abdicará da necessidade dos conceitos e do esforço de compreensão racional essenciais à 

comunicação de ideias e ao enfrentamento das questões suscitadas pela ordem (ou desordem) 

 

 

136 Observe-se que um bom número de artigos publicados em Difficile Liberté versam sobre o “ser judeu” e o 

significado do judaísmo no mundo moderno, principalmente, após a terrível provação que foi o hitlerismo, 

salientando sua inerente universalidade. Levinas se mostra, então, seriamente comprometido em estabelecer o 

sentido da identidade judaica e seu lugar no mundo pós-Auschwitz. 
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vigente, por mais catastrófica e ininteligível que possa parecer. “A lembrança do 

desmoronamento de tantas instituições que eram, no entanto, destinadas a proteger os homens, 

não deve conduzir ao desprezo do esforço da sua reconstrução ou da sua elaboração [...]” 

(CHALIER, 1993, p. 24) 

 

2.1 Entre a Fenomenologia e o Talmud 

 

Nos anos seguintes à Liberação ocorre um encontro decisivo para a relação de Levinas 

com o judaísmo influenciando mais amplamente o conjunto de sua produção intelectual, 

incluindo a filosofia. São os anos em que tem lugar, nas palavras de Malka, “a fascinante 

irrupção do Talmud nas humanidades clássicas do antigo aluno de Fribourg [...] que leva a 

silhueta de um rabino inspirado e genial.” (MALKA, 1989, p. 53) 

Profundo conhecedor das letras hebraicas, sua acuidade intelectual combinada à sua 

excentricidade causava fascínio em seu seleto grupo de discípulos na Paris do pós-guerra, dentre 

os quais estão Levinas e Elie Wiesel. Conhecido por Monsieur Chouchani – embora não se 

esteja certo quanto à veracidade de seu nome137 – será este o mestre que introduzirá Levinas 

nos estudos do Talmud renovando sua confiança nos livros, incluindo os antigos textos da 

tradição hebraica. (POIRIÉ, 2007, p. 124) 

Seu encontro com este mestre venerável e impiedoso – maneira pela qual costumava se 

referir ao professor – ocorreu por intermédio do médico e amigo Henri Nerson a quem, diga-se 

de passagem, Levinas dedicou a publicação de Difficile Liberté. Nerson o teria conhecido em 

Estrasburgo e sido seu aluno durante vinte anos antes de conhecer Levinas. (POIRIÉ, 2007, p. 

119) 

Em tom um tanto anedótico Levinas relembra a advertência do amigo em relação à 

aparência de Chouchani prevenindo-o de que “aquele que reivindica o jugo do estudo da Torá 

está dispensado dos jugos das civilidades” (POIRIÉ, 2007, p. 119). A Chouchani esse modo de 

exprimir ajustava-se com perfeição. Elie Wiesel, citado por Malka, o descreve como alguém 

sempre sujo, de cabelos grandes e desalinhados. Levava a aparência de um mendigo (clochard) 

 

 

137 Hanoch Ben-Pazi (2017, p.317) dá a conhecer o mistério que ronda a vida dessa figura intrigante e o debate em 

torno do estabelecimento de seu nome verdadeiro. Elie Wiesel sustenta que, na verdade, Chouchani se chamava 

Mordechai Rosenbaum tendo posteriormente mudado para Mordechai Ben-Shushan. Por outro lado, outro de seus 

discípulos, o Professor Shalom Rosenberg, o identifica como Hillel Perlmann e que teria sido discípulo do Rabbi 

Abraahm Isaac Kook. No entanto, o mistério ainda permanece. 
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ou de um palhaço – ou os dois – sempre com o mesmo chapéu minúsculo desproporcional à 

sua cabeça, além dos óculos de lentes grossas e empoeiradas. Redondo e inchado (desconfiava-

se também que bebia), as pessoas que não o conheciam dele se afastavam na rua, tamanha 

repulsa que sua presença provocava. (MALKA, 1989, p. 54) 

Dizia-se originário da Lituânia, formado nas Yeshivot falantes de iídiche. Itinerante, 

teria transitado pelas Ychouv138 de Jerusalém e vivido um bom tempo no Marrocos. Sua 

profissão era desconhecida. Certamente obtinha seu sustento das aulas. (MALKA, 1989, p. 54) 

De quando em quando encontrava interessados em seus conhecimentos que lhe cediam comida 

e moradia em troca do compartilhamento de seu saber. (POIRIÉ, 2007, p. 121) Mas não se sabia 

muito mais além disso. Não possuía família, aparentemente, nem moradia fixa. Espírito livre, 

saia sem despedir-se e aparecia tão repentinamente quanto desaparecia.  

Por volta dos anos 1946 e 1947, Chouchani aceitou um quarto na casa de Levinas em 

troca de suas aulas. Aparecia duas ou três vezes por semana no prazo de mais ou menos três 

anos. Certo dia desapareceu, ressurgindo tempos depois batendo à sua porta, onze horas da 

noite. Sem maiores explicações desapareceu novamente e Levinas nunca mais teve notícias 

suas até a descoberta de sua morte em Montevidéu, no Uruguai, onde jaz em seu túmulo. 

(POIRIÉ, 2007, p. 121) 

Enigmático seria uma excelente forma de defini-lo. Todavia, atrás dessa figura quase 

caricata escondia-se um gênio. Segundo Levinas, Chouchani havia memorizado o Talmud com 

toda sua complexidade a ponto de corrigi-lo quando, por descuido ou cansaço devido à extensão 

das aulas, acontecia de saltar uma ou outra palavra dos comentários dispostos na página. Mas 

esse conhecimento de memória, apesar de impressionante, não resumia toda a sua grandeza. 

Esse saber exterior vinha acompanhado “de um poder dialético extraordinário: a quantidade de 

noções pensadas em conjunto e combinadas deixava como que uma impressão de selvageria 

em suas invenções imprevisíveis!” (POIRIÉ, 2007, p. 120) 

Levinas relata a Poirié sua admiração pela forma como Chouchani prolongava o 

exercício talmúdico, por si mesmo bastante complexo, a partir de uma dialética inquieta (2007, 

p. 121), amplificando detalhes aos quais não se costuma deter-se e que, à primeira vista, contém 

apenas um significado simbólico. (2007, p. 123) 

 

 

138 Comunidades existentes em Israel antes da fundação do Estado. 
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Desse encontro Levinas confessa ter adquirido uma modalidade nova de acesso “à 

sabedoria rabínica e sua significação para o humano ‘em suma’”, descobrindo que o judaísmo 

“é a Bíblia vista através do Talmud.” Com Chouchani o filósofo lituano descobre um método, 

uma maneira de interpelar os textos e explorar possibilidades de sentido latentes, soprando as 

cinzas para que se tornem flamas. (PORIÉ, 2007, p. 121 e 123) 

Em outro sítio Levinas reforçará que foi Chouchani quem lhe mostrou como se deve ler: 

atento “aos mundos que são evocados por cada imagem do texto, é quando o texto começa a 

falar.” Nada de especular ou abstrair, antes, é necessário ler com a imaginação, isto é, 

explorando as imagens que o próprio texto apresenta e sugere ao pensamento. (MALKA, 1989, 

p. 106) 

O impacto desse encontro foi tão forte e tão profundo que em uma entrevista ao Le 

Monde, na década de 1980, parcialmente reproduzida por Malka, Levinas o coloca no mesmo 

patamar dos mestres da fenomenologia: “Esse homem, que tinha o aspecto de um mendigo, eu 

o coloco ao lado de gênios como Husserl e Heidegger.” (MALKA, 1989, p. 55) 

Doravante se intensificará a dedicação de Levinas aos textos hebraicos, revigorada pela 

potência interpretativa conquistada pela imersão no clima intelectual de Chouchani, 

paralelamente ao seu trabalho estritamente filosófico. É fato conhecido seu envolvimento, a 

partir de 1957, com o Colóquio de Intelectuais Judeus de Língua Francesa139 no qual 

anualmente proferia uma lição talmúdica. As conferências em torno do Talmud foram reunidas 

e publicadas em cinco livros: Quatre Lectures talmudiques (1968), Du sacré au saint: Cinq 

Nouvelles Lectures talmudiques (1977), Au-delà du verset (1982), A l’heure des nations (1988) 

e Nouvelles Lectures talmudiques (1996)140 

Somados a essas conferências Levinas ainda publicou vários outros artigos, em 

diferentes revistas voltadas para o público judeu – Evidences, Information Juive, Arche, entre 

outras – sendo boa parte desses artigos publicados em Difficile Liberté. A profusão de textos 

de procedência judaica testemunha o importante papel exercido por Levinas na renovação do 

judaísmo na França e, extensivamente, em toda a Europa, oferecendo uma preciosa contribuição 

 

 

139 Salomon Malka apontará Levinas como um de seus fundadores. 
140 Dos livros citados, três encontram-se disponíveis em português, respectivamente: Quatro Leituras talmúdicas 

pela Editora Perspectiva; Do sagrado ao Santo: Cinco Novas interpretações talmúdicas e Novas interpretações 

talmúdicas, ambas publicadas pela editora Civilização Brasileira. Referência completa ao final do trabalho. 
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para o restabelecimento de sua identidade, difícil de manifestar nesses anos que sucedem à 

Segunda Guerra.141 (SEBBAH, 2009, p. 40) 

Esse acontecimento do mais alto grau de relevância para o pensamento levinasiano 

permite ao menos colocar em questão até que ponto nosso autor logrou preservar como que a 

pureza de seu método estritamente fenomenológico. Ao ser questionado por Poirié sobre as 

mudanças e aprofundamentos provocados em seu pensamento após o que podemos chamar de 

período Chouchani, Levinas assevera: 

 

Esses acertos de conta são pretensiosos, precisam ser sempre refeitos. Sempre me 

mantive muito fiel ao que eu chamo de maneira fenomenológica, mas talvez essa 

importância que eu confiro na análise da alteridade me parece emergir mais de minha 

maneira atual de retomar a análise das escrituras. (POIRIÉ, 2007, p. 125) 

 

Posicionando, uma vez mais, a fenomenologia ao lado da leitura das Escrituras em torno 

de um dos tópicos mais caros de sua filosofia, Levinas sugere fortemente a influência do método 

talmúdico em seu pensamento, certamente, penetrando também na sua produção filosófica. 

Observe-se ainda que em outros momentos o filósofo atribui ao aprendizado com Chouchani a 

impossibilidade “do acesso dogmático, puramente fideísta, ou inclusive teológico do Talmud.” 

(QLT, 1997, p. 20) e que sua “relação com o Talmud é muito europeia” (HO, 2000, p.100).  

Sabendo que, para Levinas, a Europa é a Bíblia e a Grécia – a última cumprindo o papel 

que Atenas joga no pensamento de Leo Strauss, isto é, significando a tradição filosófica herdada 

dos gregos – conclui-se que mesmo sua abordagem dos textos judaicos não está destituída de 

uma dimensão filosófica.  

Não se pretende com isso estabelecer algum tipo de equivalência entre os textos 

filosóficos e tradicionais os quais o próprio Levinas fez questão de conservar devidamente 

separados, inclusive, publicando-os por meio de diferentes editoras já com o intuito de evitar 

identificações despropositadas. A heterogeneidade dos trabalhos é flagrante tanto em seus 

temas quanto no ritmo de seu desenvolvimento, na sua intenção e no seu direcionamento 

específico. Contudo, a partir do momento em que Levinas se mantém atuando nas duas frentes 

 

 

141 O quão significativo foi o papel desempenhado por Levinas é corroborado pela colocação de François Poirié 

quando, ao dirigir-lhe uma pergunta no final de sua entrevista, diz: “Hoje, há uma renovação dos estudos judaicos 

na Europa e na França em particular, e Emmanuel Lévinas tornou-se a referência obrigatória...” E após Levinas, 

demonstrando genuína humildade, responder-lhe que não se vê em posição tão privilegiada e nem se sente à altura 

de tão grandiosa função, Poirié completa: “[...] para dezenas de pessoas, que não citarei os nomes, a renovação do 

judaísmo foi o trabalho de Emmanuel Lévinas que a proporcionou.” (POIRIÉ, 2007, p. 130) 
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concomitantemente é perfeitamente aceitável – e mesmo provável – que algo de uma penetre 

na outra. 

No fundo, se pretende fazer eco à observação de Sebbah ao assegurar: “[...] se o 

pensamento de Lévinas não tivesse sido trabalhado – no sentido mais profundo de inspirado 

pelo judaísmo – ele seria simplesmente inexistente” (SEBBAH, 2000, p. 153). Não tanto do 

ponto de vista temático – mas também dele -, antes, no espírito mesmo de seu fazer filosófico 

que resguarda a exigência142 do exercício talmúdico. “A própria maneira de fazer filosofia em 

Levinas é afetada por essa inspiração, pela Torá.” (SEBBAH, 2000, p. 168) 

Enfim, ainda que Levinas tenha privilegiado, no exercício filosófico, o método 

fenomenológico à maneira como o concebia143, é igualmente evidente que a hermenêutica 

talmúdica, desde o encontro incontornável com Chouchani, dividirá com a fenomenologia, em 

seu espírito, o lugar de onde o homem Levinas interrogará o mundo e procurará responder às 

inquietações por ele suscitadas contribuindo ativamente para a formulação de sua própria 

metodologia a qual chamou, tardiamente, de ênfase144.  

Nesse sentido, a tradição hebraica se torna um elemento atuante em sua filosofia 

figurando como algo mais do que apenas uma experiência pré-filosófica a qual viria somar-se 

a atividade filosófica. O judaísmo e suas sugestões ao pensamento, trabalhados e desenvolvidos 

fenomenologicamente quanto ao seu conteúdo, compõem o substrato de uma filosofia 

cuidadosamente talhada a partir de uma combinação incomum que poderíamos denominar, na 

esteira do Prof. Nilo Ribeiro Júnior, de fenomenológico-talmúdica145.  

 

 

142 Exigência aliás sentida e assumida na frequentação dessa atmosfera de Chouchani. A Salomon Malka, Levinas 

confidencia: “M. Chouchani era muito duro, em suas exigências para mim como para todo mundo. Mestre 

impiedoso! Mas quando manifestava um sorriso de encorajamento, isso queria dizer muito.” (MALKA, 1989, 

p.106) 
143 E o estatuto da fenomenologia no pensamento de Levinas não será por nós, em momento nenhum, contestado. 

A grande dificuldade a qual nos expomos foi exatamente a de procurar ler a filosofia levinasiana a partir das duas 

chaves, tanto fenomenológica quanto judaica, em um encontro que não permite fusão tão pouco abandono ou 

simplificações dicotômicas que sejam mais confortáveis ao trabalho do expositor. Trata-se, de fato, de uma intriga, 

no sentido em que o autor confere a essa palavra. No entanto, partimos da ideia de que é justamente a dimensão 

judaica que é frequentemente relegada a uma posição de menor importância, daí nossa insistência em fazer 

sobressair os aspectos judaicos do pensamento de Levinas. Nosso questionamento – que permanecerá em aberto 

para investigações futuras – é o quão fiel Levinas permaneceu à sua inspiração fenomenológica, sobretudo, após 

o encontro com Chouchani. 
144 Cf. DQVI, 2002, p. 126. 
145 Cf. RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 21-22. O professor se utiliza dessa formulação ao tratar do que ele chamou a 

intriga ética entre os escritos filosóficos e os escritos sobre judaísmo, salientando a conexão íntima entre ambos. 

De nossa parte, consideramos ser ao menos possível pensar essa mesma intriga no interior mesmo dos textos, a 

um só tempo, bebendo na fonte hebraica e fenomenológica, na constante observância das exigências de uma 

reflexão filosófica rigorosa. Poderíamos dizer que há, de fato, um revezamento quanto à acentuação de uma ou de 

outra tradição ao desempenhar uma ou outra atividade, no entanto, as duas sempre estão juntas. 
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Desse modo, somando nossa voz a do professor Sebbah: 

 

Compreender a relação de Levinas com o judaísmo é, no fundo, compreender a razão 

pela qual a indiferença diante dessa inspiração, sob pretexto de preservar a pureza 

filosófica do texto levinasiano, corresponderia a um tipo de mutilação; e, 

inversamente, seria igualmente mutilante acomodar a filosofia levinasiana à religião, 

no caso concreto, à religião judaica – seja para deplorar ou, pelo contrário, enaltecer 

tal procedimento (afinal, essas duas atitudes são convergentes). (SEBBAH, 2000, p. 

153) 

 

 

2.2 Da existência sem existentes ao Tempo como relação ao Outro 

 

Primeiro trabalho de Levinas publicado após a Liberação – 1947 – e tendo sido 

parcialmente escrito ainda em cativeiro, Da Existência ao Existente146 renova e intensifica o 

projeto de evasão antecipado em pouco mais de uma década. Trazendo consigo as marcas da 

sobrevivência, e o peso da responsabilidade do sobrevivente, este trabalho pretende descrever 

o percurso, digamos assim, do existente que se afirma na existência rompendo o anonimato do 

Ser entendido como há (il y a). 

O Tempo e o Outro, por sua vez, é resultado de um ciclo de conferências proferidas 

entre os anos de 1946/47 no Colégio Filosófico fundado por Jean Wahl e publicado pela 

primeira vez em 1948 na recolha intitulada Le Choix, le Monde, l’Existence, e tal como o 

trabalho anterior possui um excelente prefácio elaborado para sua reedição, trinta anos mais 

tarde. O leitmotiv deste trabalho, em clara linha de continuidade com Da Existência ao 

Existente, é pensar “o tempo não como horizonte ontológico do ser e do ente, mas como modo 

do além do ser [...] como relação ao Todo Outro147, ao Transcendente, ao Infinito” perpassando 

pelas figuras da socialidade: erotismo, paternidade e responsabilidade. (TA, 1997, p.10) 

Da Existência ao Existente e O Tempo e o Outro compõe um arco abrangendo as 

primeiras formulações de problemas fundamentais do pensamento levinasiano. Se, por um lado, 

não se deve atribuir a estes estudos um caráter definitivo e bem-acabado, por outro, eles nos 

 

 

146 O trabalho em questão conta com três edições publicadas quando do autor ainda em vida. Na segunda destas 

edições Levinas nos oferece um prefácio digno de consideração porquanto encontra-se nele expresso o objetivo 

geral do trabalho constituindo-se, deste modo, uma porta de entrada indispensável ao texto. 
147 Note-se que a categoria filosófica “Outro” assume uma conotação imediatamente mais genérica relacionando-

se a outras categorias – transcendência, infinitude – que, no entanto, não se deslocam de suas significações 

concretas onde elas adquirem seu real sentido, isto é, sua significância nas relações de socialidade, no encontro 

entre humanos. 
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oferecem os alicerces de um pensamento que será sempre uma vez mais reelaborado, 

reconsiderado, adensado e aprofundado. Esta natureza de complemento que os textos possuem 

nos permite, então, lê-los em conjunto, intercalando suas formulações para um maior 

clareamento das questões neles abordadas 

 

2.2.1 Há (Il y a) 

 

Desde as primeiras linhas do prefácio à segunda edição de Da Existência ao Existente, 

Levinas se ocupa de apresentar a concepção de Ser que comanda o livro demarcando, 

novamente, a fronteira que o separa de Heidegger: 

 

A noção de há (il y a) desenvolvida nesse livro de 30 anos atrás, nos parece ser a peça 

de resistência. Uma negação que se queira absoluta, negando todo o existente - até o 

existente que é o pensamento efetuando essa negação mesma - não poderia colocar 

fim à “cena” sempre aberta do ser, do ser em sentido verbal, ser anônimo que nenhum 

ente reivindica, ser sem entes ou sem seres [...] termo fundamentalmente distinto do 

“es gibt” heideggeriano. Jamais foi a tradução nem a marca da expressão alemã e de 

suas conotações de abundância e generosidade. (EE, 2004, p. 10) 

 

Primeiramente, o colocar do Ser em questão não pretende efetuar sua negação. A 

negação do Ser equivaleria a aceitar sua posição prioritária em relação a qual se realiza a 

negação. A negação, por mais absoluta que se pretenda, não daria conta da radicalidade do 

questionamento almejado pelo autor.  

Além disso, uma descrição da noção de Ser como há148 é esboçada, noção esta que irá, 

doravante, ocupar o lugar do “ser puro” – ou “puro fato de ser” – desenvolvido em Da evasão. 

A noção de há traz maior precisão e detalhamento a respeito desta ambiência indistinta da 

existência que Levinas extrai da diferença ontológica e do Geworfenheit de Heidegger. O Ser 

é, então, anônimo, não se refere a nenhum ente, mas apenas a si mesmo e seu acontecimento de 

ser. 

Por outro lado, há não é o es gibt de Heidegger porque nele não há bondade e 

generosidade, propriedades positivas que apelam à fecundidade de possibilidades do Dasein. 

Ao contrário, é a experiência de um horror, de uma neutralidade que se impõe como 

 

 

148 Utilizaremos a palavra há, em negrito, todas as vezes que ela se referir ao Il y a de Levinas salvo quando 

efetuarmos uma citação direta em que o referido autor não ofereça grafia distintiva. Haverá momentos ainda em 

que os comentadores citados manterão o termo original em francês. 
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neutralização de toda possibilidade. Fatalidade impedindo qualquer possibilidade, o simples 

fato de que há ser. 

A dificuldade em encontrar palavras para descrever este grau de existência sem 

existentes decorre da situação desconfortável a qual é conduzido o leitor mediante o exercício 

de elevação do pensamento ao limite do pensável. Desconforto este que, por si, diz algo do há. 

Não obstante, Levinas se esforça por oferecer um detalhamento desta instância neutra do ser 

anônimo. Não seria exagerado dizer que o texto todo, ou ao menos sua maior parte, é dedicada 

a descrevê-la bem como sua relação com o existente. 

O esforço é particularmente visível e sistemático na segunda seção do segundo capítulo 

da obra, intitulada, precisamente: Existência sem existente. O ponto de partida é fixado de início 

por Levinas: a impossibilidade de reconduzirmos, em pensamento, todos os seres ao nada. 

Mesmo quando procuramos pensar a aniquilação de todas as coisas e pessoas, somos incapazes 

de situar essa recondução ao nada fora de todo evento, portanto, fora do Ser.  

Nesse movimento alguma coisa se passa, algo como a noite ou o silêncio – mas que não 

é noite nem silêncio – uma indeterminação que consuma o anonimato e a impessoalidade do 

Ser. “Essa ‘consumação’ impessoal, anônima, mas inextinguível do ser, aquilo que murmura 

no fundo do nada, fixamos pelo termo há. Em sua recusa de tomar uma forma pessoal, há, é o 

ser em geral.” (EE, 2004, p. 93-94) 

Imediatamente, Levinas coloca à disposição mais elementos para pensar esse clima 

fornecido pela existência em sua nudez:  a noite e o silêncio. Ambos nos remetem a um 

confronto com as categorias tradicionais do pensamento. A noite se opõe à luz e à claridade, 

metáforas clássicas do conhecimento e da própria razão, sendo a visão o sentido privilegiado 

no processo cognitivo. A noite interdita a visão, isto é, impossibilita o conhecimento, mas 

também – e mais profundamente – traz a imagem da indefinição, da aniquilação de tudo, 

escuridão que gera espanto que não é maravilhamento, mas horror e ausência de sentido. 

A noite seria, de fato, a própria experiência do há caso o termo não fosse inadequado 

nesse contexto. O termo experiência, intimamente ligado ao conhecimento, remete à luz, 

todavia, há é a completa impossibilidade da luz. O termo experiência implicaria ainda na 

relação com as coisas e, deste modo, tonaria necessária todas as distinções entre sujeito-objeto, 

interioridade-exterioridade, consciência-mundo, dimensões estas inadequadas ao nível da 

existência em seu anonimato. (EE, 2004, p. 94) 

Há é, pois, o grau anônimo e impessoal da existência que dissolve todas as 

determinações desta natureza. Sujeito, pessoas ou coisas, tudo é absorvido. Não obstante seu 
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poder de absorção e dissolução, e não sendo a negação absoluta, há configura-se como presença 

inevitável que permanece apesar da indeterminação reinante. 

 

Enquanto as formas das coisas são dissolvidas na noite, a escuridão da noite, que não 

é um objeto nem a qualidade de um objeto, invade como uma presença. Na noite a 

qual estamos aprisionados, encontramos apenas o nada. Mas esse nada (rien) não é 

aquele de um puro nada (néant). Não há isto nem aquilo: não há “alguma coisa”. Mas 

essa ausência universal e, por seu turno, uma presença absolutamente inevitável. (EE, 

2004, p. 94) 

 

Por outro lado, o silêncio se opõe à visão em outro sentido ainda: a elevação do estatuto 

da audição. Não é apenas a interdição da visão que anuncia o aniquilamento, mas a interdição 

da audição. Quando tudo o que resta é silêncio, se confronta o nada. Contudo, o nada ao qual 

se acede através das metáforas da noite e do silêncio é relativo. Não há silêncio absoluto, há um 

murmúrio insistente do fundo deste nada que se recusa à extinção. O Ser sempre ressurgindo 

do nada ou impossibilitando o recuo ao nada. Eis o que Levinas denomina há. 

 

Alguma coisa que parece aquilo que se ouve quando se aproxima uma concha vazia 

da orelha, como se o vazio fosse pleno, como se o silêncio fosse um murmúrio. Algo 

que se pode sentir também quando se pensa não haver mesmo nada, o fato de que há 

não é negável. Não que haja isso ou aquilo; mas a cena mesma do ser está aberta: há. 

No vazio mais absoluto que se possa imaginar, antes da criação – há (il y a). (EI, 2009, 

p. 38) 

 

Há se impondo como exterioridade absoluta, sem qualquer correlação a uma 

interioridade uma vez que, em sentido estrito, não há uma interioridade que se se relacione com 

essa presença pura já que não há sujeito. O que denominamos frequentemente como um Eu é 

invadido e despersonalizado. 

A noite silenciosa do há introduz uma dimensão de insegurança que não advém 

propriamente de uma suspensão de toda claridade a esconder as coisas e, ao escamotear a 

realidade, nos ameaçar como a um perigo iminente. Ao contrário, feito noite, há nos ameaça 

por sua realidade mesma, pelo ar de tranquilidade que seu silêncio produz e pela ausência de 

sensações constitutiva de sua indeterminação. (EE, 2004, p.96) 

Em O Tempo e o Outro, Levinas delineia mais precisamente essa ambiência trazendo 

outras imagens a seu respeito, sempre recorrendo a noções paradoxais tentando extrair da tensão 

entre elas o sentido que pretende expressar: 

 

A ausência de todas as coisas retorna como uma presença [...] como uma densidade 

de atmosfera, como uma plenitude do vazio ou como o murmúrio do silêncio. Há, 

depois dessa destruição das coisas, o ‘campo de forças’ do existir impessoal. Alguma 
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coisa que não nem sujeito, nem substantivo. O fato do existir que se impõe quando 

não há mais nada. É o anônimo: não há pessoa nem nada que tome essa existência 

sobre si. É impessoal como ‘chove’ ou ‘faz calor’. Há como o irremissível do existir 

puro. (TA, 1997, p. 42) 

 

Diante dessa presença pura e simples estamos expostos, afastados de qualquer 

possibilidade de nos retirarmos no interior de um “si” que nos constitui. Nesta exposição ao ser 

como que experimentamos o horror do há. A situação do horror se configura no movimento 

que despoja a consciência de sua subjetividade mergulhando-a em uma vigilância impessoal 

caracterizada pela insônia. (EE, 2004, p. 96-98) 

 

É de sua subjetividade, de seu poder de existência privada, que o sujeito é despojado 

no horror. Ele é despersonalizado. A náusea como sentimento de existência não é 

ainda uma despersonalização; ao passo que o horror coloca de ponta cabeça a 

subjetividade do sujeito, sua particularidade de ente149. (EE, 2004, p. 100) 

 

Observe-se que a dimensão cognominada há não elimina a consciência, antes, a 

despersonaliza. Levinas parece sugerir a permanência de certo grau de consciência, algo como 

um fragmento de consciência, consciente apenas da presença irrecusável do Ser. Consciência 

sempre desperta, vigilante, porém, impessoal. Seu único conteúdo é o há e, por isso, tomada 

por um horror mediante sua inevitável presença e da evasão impossível.150  

 

Há, segundo nosso autor, uma forma de consciência que não resulta da relação ao 

mundo e ao tempo na economia, no conhecimento, na relação social, mas da 

experiência de se ter chegado ao limite, de se estar acorrentado. A esta forma de 

consciência oprimida Lévinas associa uma forma de esperança, possibilitada pela 

“ideia do exterior” que acompanha a claustração151 (sic) e a opressão. (SUSIN, 1984, 

p. 164) 

 

 

 

149 É digno de nota essa espécie de acerto de contas que o autor faz consigo mesmo em relação ao Da evasão. Se 

antes a náusea constituía uma das vias que conectam o sujeito ao ser puro, agora essa disposição afetiva não é mais 

suficiente. Levinas, ao abordar o há pretende alçar-se a um nível de existência anterior e mais profundo se 

comparado àquela situação existencial geradora da náusea. Em resumo, a náusea necessita de um sujeito já 

constituído, um existente que dominou a existência. Por outro lado, no há o existente ainda está imerso e fundido 

ao Ser. 
150 Morrer seria procurar uma saída, no entanto, é ao mesmo tempo entregar-se ao horror, é desespero e 

desesperança impelindo à negação do Ser. Mas negá-lo é tê-lo já aceitado como inevitável. Ademais, a negação, 

mesmo na morte, nunca é total e o Ser sempre retorna como a um fantasma. (EE, 2004, p. 100) Algo como o 

suicídio seria uma tentativa desesperada de fugir ao absurdo de um ser sem nada, sem aberturas. Seria a última 

investida, a última tentativa de exercer um domínio sobre o Ser. É isso, aliás, que confere o trágico da existência 

nua e crua: o único poder sobre o Ser seria o poder de morrer, ou seja, de não mais ser. (TA, 1997, p. 46) 
151 Entendemos que o autor tenha a intenção de fazer menção à situação de clausura imposta pelo há. 
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Como observa o Prof. Marcelo Fabri: “[...] a metáfora do Il y a expressa o despojamento 

da subjetividade do sujeito.  Neste despojamento, o sujeito se expõe à sufocação de um 

anonimato essencial. Com isso, Levinas pretende expressar o trágico do ser.” (FABRI, 1997, p. 

41) 

Há, resistente e refratário a toda tentativa de negação, impõe-se como fatalidade por sua 

inevitabilidade mesma. Seu horror condena o ser nele imerso a uma existência perpétua e 

irremissível. Enfim, representa no pensamento de Levinas o campo da existência anônima e 

impessoal cuja força dissolve todas as determinações restando apenas o fato puro e simples do 

Ser. Constante presença que, em sua indeterminação, é também ausência: ausência de algo ou 

alguma coisa. “Tal como a ameaça terrível da noite, a experiência do ser sufoca, abandonando-

nos ao anonimato de uma total ausência de formas. (FABRI, 1997, p. 40) 

De fato, não se pode falar propriamente de uma presença, mas antes, de uma atmosfera 

de presença produzindo-se como acontecimento impessoal, verbalidade pura da noite silenciosa 

do Ser. Enquanto verbo, não pode ser afirmado, pois, a afirmação é sempre referente a um ente 

e, nesse sentido, recorre-se a um substantivo. Contudo, se impõe inegavelmente, não como um 

objeto doando-se a um saber, mas como consciência sem objeto, consciência do simples fato 

de ser, em toda sua generalidade, indefinição e nebulosidade. (TA, 1997, p. 42) 

Fabri aproxima a descrição levinasiana do há da análise feita por Rosenzweig acerca do 

mundo mítico na Estrela da Redenção. De fato, o filósofo de Kassel assim define a concepção 

mítica do mundo: 

 

Pois eis a essência do mito: uma vida que não conhece nada acima ou abaixo dele; 

que não conhece coisas dominadas ou deuses dominantes, uma vida puramente em si, 

quer os portadores dessa vida sejam os deuses, os homens ou as coisas. A lei dessa 

vida é o acordo entre o arbitrário e o destino, acordo interno, que não ressoa além dele 

próprio e que retorna sem cessar a si. (ROSENZWEIG, 1982, p. 47) 

 

Deixando de lado as razões pelas quais Rosenzweig elabora essa definição à guisa de 

conclusão152, é perceptível o mesmo teor da ambiência densa do há descrito por Levinas. Assim 

 

 

152 Aproveitamos para recordar que Rosenzweig, na intenção de romper com o pensamento da Totalidade, procura 

pensar a realidade a partir de três instâncias heterogêneas, singulares e independentes não obstante a relação que 

entretecem entre si. Essas instâncias são: Deus, o homem e o mundo. A descrição do mundo mítico por nós citada 

integra suas análises sobre a essência divina quando alude ao modo como, na consciência mítica, é concebida a 

relação entre os deuses, os homens e o mundo. Naturalmente, a relação que ele busca a partir de sua noção de Deus 

oriunda do monoteísmo judaico é bastante distinta e a consideração da concepção mítica tem função crítica e de 

contraste. 
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como o mundo mítico, o ser como há é pleno em si e se sustenta por uma dinâmica interna que 

independe em absoluto de qualquer instância que possa ser concebida em seu interior, seja 

Deus, o homem ou as coisas. Mesmo a figura do destino aludindo ao fatalismo do ser é 

antecipada na definição de Rosenzweig.  

Nesse sentido, Fabri nota que “o mundo mítico, na medida em que torna possível a 

riqueza da vida em seu vigor, é, em seu fechamento, uma espécie de indiferença a tudo o que 

se encontra em seu exterior” e, assim como no há levinasiano, ao impor-se como clausura, 

mantém sempre vivo o risco da (des)sujeição, havendo sempre “o perigo de uma perda da posse 

de si mesmo, de uma passagem de si ao anonimato.” (FABRI, 1997, p. 44) 

Chalier, por outro lado, aponta para o fato das descrições do há evocarem a imagem do 

momento da criação tal como figura na tradição hebraica. Ao modo de uma herança que lhe 

vem ao espírito, Levinas remete aos vocábulos do caos e do abismo para descrever essa 

instância amorfa: “O mundo das formas abre-se como um abismo sem fundo. O cosmo 

resplandece para revelar o caos, isto é, o abismo, a ausência de lugar, o há” (EE, 2004, p. 121) 

Segundo a autora, a descrição, olhada deste ângulo, apela ao primeiro momento do 

mundo narrado no Gênesis (1, 1-2) onde solidão, caos e abismo antecedem palavra e luz, 

fazendo a criação ter início a partir das trevas e do silêncio. Aludindo à terminologia hebraica 

observa que as análises de Levinas se aproximam dos termos tohu e bohu, respectivamente, 

espanto, estupefação; vazio e solidão. 

 

A experiência pensar faria, portanto, pensar nesse instante originário do ser, instante 

que na Bíblia precede a palavra e a luz. Não começa a criação pelas trevas e pelo 

silêncio? O pavoroso do há seria causado pela intrusão súbita do tohu e do bohu, 

originais na existência, visto que, as etimologias sugeridas por Rachi, tohu significa 

espanto, estupefação, e bohu, vazio e solidão. Ora, o que dizem as descrições de 

Lévinas senão que o tohu e bohu não constituem um estádio ultrapassado do mundo 

mas uma das suas possibilidades constantes, até mesmo uma das suas mais dramáticas 

tentações? (CHALIER, 1993, p. 49) 

 

Seguindo uma interpretação de Chalier, Korelc apresenta a noção de criação em 

Levinas, a partir do par tohu/bohu, aproximando-a da doutrina cabalística luriana do tsimtsum. 

Partindo de uma citação de Scholem, mostra que nesta vertente da tradição mística judaica o 

termo pretende explicar a criação a partir da contração ou retirada de Deus, recolhendo-se em 

si, fazendo surgir o mundo e as criaturas. Assim a criação seria um movimento para o interior 

mediante o qual Deus, ser Infinito, abandona uma “região no interior de si mesmo, uma espécie 

de espaço místico do qual ele se retira para retornar a ele no ato da criação e da revelação.” 

(SCHOLEM, apud, KORELC, 2017, p. 163) 
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Toda a criação estaria envolvida nesse jogo de retirada do Infinito e retorno trazendo 

sua luz gerando, no interior desse movimento, um intervalo – bohu/tohu – como um “espaço” 

de desolação e trevas no qual nada pode emergir na ausência da luz e da palavra divinas, porém, 

sem o qual nenhuma criatura poderia vir à existência uma vez que essa contração é necessária 

ao seu aparecimento. (KORELC, 2017, p. 163-164153) 

É certo que o apelo às noções remetendo mais diretamente à tradição hebraica aparecem 

depois de longa análise do autor a respeito do horizonte anônimo do ser e não cumpram, talvez, 

mais do que uma função ilustrativa154 de seu raciocínio amplamente desenvolvido em 

movimentos anteriores. Contudo, mesmo sem a mencionar, todos os termos utilizados para 

aclimatar o leitor à ambiência densa e impessoal do há sugerem esta tradição como pressuposto 

indispensável para que Levinas pudesse oferecer sua imagem do ser puro em oposição à 

Heidegger.  

Como se toda a análise anterior estivesse aguardando sua resolução nestes termos. Como 

se, ao fazer recurso à epoché e colocando em suspenso as descrições heideggerianas do 

Geworfenheit, passasse a reelaborar o plano de existência ao qual o ser é jogado a partir de 

fórmulas oriundas das fontes hebraicas renovando, filosoficamente, o seu conteúdo. 

 

2.2.2 A hipóstase 

 

Em Da Existência ao Existente não se trata apenas da descrição do há, mas também de 

sua implosão. Levinas procura descrever nesta obra o movimento ou o esforço pelo qual o 

existente fixa-se na existência rompendo sua desumana neutralidade. Portanto, a descrição do 

há é seguida da descrição do posicionamento do existente no Ser realizando a hipóstase. (EE, 

2004, p. 11) 

Após descrever a atmosfera opressora e avassaladora da presença inevitável do Ser, 

insistindo como um murmúrio por trás de todo silêncio na escuridão da noite, Levinas procura 

pavimentar o caminho que leva ao acontecimento originário a partir do qual, no Ser, se afirma 

um sujeito, isto é, quando na existência se põe um existente. 

 

 

153 A curiosa aproximação de Levinas da tradição mística terá de ser suspensa devido ao espaço e aos propósitos 

gerais desse trabalho. Recomendamos a leitura do capítulo IV do livro da Prof. Martina Korelc intitulado O 

conceito de criação nas primeiras obras de Levinas. Referência completa ao final do trabalho. 
154 Levinas faz referência ao uso ilustrativo dos elementos da Bíblia em: HO, 2000, p. 98, POIRIÉ, 2007, p. 103 e 

MALKA, 1989, p. 107. 
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[...] a hipóstase passa a significar, no pensamento levinasiano, a “suspensão” concreta 

do “il y a” anônimo [...] surge do fundo do ser um ente que se afirma como sujeito do 

verbo ser. Esse sujeito-ente exerce o senhorio sobre a fatalidade do ser tornado seu 

atributo. Portanto, o aparecimento do sujeito-ente faz desaparecer o ser anônimo e seu 

caráter de “Il y a”. (RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 45) 

 

A situação existencial através da qual o autor remontará a este evento sui generis no Ser 

é o sono, ou mais precisamente, o adormecer. Seu ponto de partida agora é a insônia uma vez 

que esta experiência da vida fática se aproxima daquela em que a consciência se mantém presa 

ao há, “[...] quando o silêncio ressoa e a vida resta plena.” A figura da insônia, da 

impossibilidade de dormir mesmo desejando fazê-lo, e a figura da noite que ela implica, ajudam 

a desenhar essa experiência aflitiva quando, de olhos abertos no escuro, não se distingue nada, 

mas sabe-se – será isso um saber? – que há (il y a). (EE, 2004, p. 11) 

 Na insônia a consciência se mantém em vigília indiferente à não necessidade de se 

manter em vigília. A consciência vela pela força do Ser que a oprime e obriga. “O fato nu da 

presença oprime: somos obrigados a ser, temos de ser”, por força do “fato universal do há que 

abraça as coisas e a consciência155. (EE, 2004, p. 109) 

Vigilância vazia de objetos e absorta no anonimato onde o Eu é atado à fatalidade do 

Ser. Sem dentro nem fora, sem interior nem exterior, “a vigília é tão anônima quanto a própria 

noite” da qual procede. Se a atenção se dirigisse a algo, mesmo ao há tornado algo por essa 

consciência, haveria liberdade. Contudo, o há é também nisto fatalidade: consciência desperta 

para a presença sem que se configure aí um ato de consciência ou algo parecido. Vigilância da 

insônia que prescinde de um sujeito. (EE, 2004, p. 110) 

Reforçando esta aura opressora e algo espectral do há que mantém a consciência 

desperta, embora despersonalizada, em O Tempo e o Outro pode-se ler: 

 

Vigilância [...] sem possibilidade de se retirar no adormecer como em um domínio 

privado. Esse existir não é um em si [...] é precisamente ausência de todo si, um sem-

si (sans-soi). Pode-se também caracterizar o existir pela noção de eternidade porque 

o existir156 sem existente, é sem ponto de partida. (TA, 1997, p. 44) 

 

 

 

155 Além da insônia outras experiências cotidianas apresentam-se como disposições afetivas capazes de nos fazer 

penetrar nessa instância amorfa do Ser: a preguiça, a fadiga e o esforço. Tais disposições carregam “os traços 

marcados pelo caráter desértico, obsedante e horrível do Ser”.  
156 Existir, no infinitivo, em O tempo e o Outro, carrega a mesma conotação de existência em Da Existência ao 

Existente. 



180 

Mas eis que a consciência, tão impessoal quanto o há, porta a condição para sair do 

anonimato. “A consciência do sujeito pensante – com seu poder de evanescência, de adormecer 

e de inconsciente – é precisamente a ruptura da insônia do ser anônimo, a possibilidade de 

‘suspender’, de escapar a esse devir de coribanto, de encontrar um refúgio em si para se retirar 

do ser [...]” (EE, 2004, p. 110) A possibilidade de dormir é o que a caracteriza de maneira 

especial, a consciência é esta possibilidade de se retirar no adormecer. Este paradoxo é 

constitutivo da consciência enquanto tal.157 (TA, 1997, p. 48) 

O adormecer da consciência que é já despertar para a existência assumida na qual a 

consciência se faz sujeito culmina no que Levinas chama de hipóstase. Esse acontecimento 

implica em uma posição no Ser, um posicionamento localizando-se na existência, 

acontecimento do existente surgindo na existência anônima. Notável inversão no seio do Ser. 

(TA, 1997, p. 48) 

A posição da consciência enquanto adormecer acessando o inconsciente se refere, 

imediatamente, a um lugar. O lugar é, então, a base ou condição para que a suspensão do 

consciente pelo inconsciente se realize. “O adormecer restabelece a relação com o lugar como 

base. Ao se deitar, se aconchegar em um canto para dormir, nos abandonamos a um lugar – ele 

se torna nosso refúgio enquanto base.” (EE, 2004, p. 119) 

O lugar servindo como base para a suspensão do ser pela consciência na vizinhança de 

seu contrário não se confunde propriamente com o lugar enquanto espaço objetivo onde o corpo 

repousa. A leitura do texto sugere que Levinas estabelece uma coincidência entre o movimento 

corporal e o movimento da consciência, como se o posicionamento do corpo condicionasse o 

movimento de suspensão da consciência e, consequentemente, a interrupção do processo puro 

de ser caracterizado pelo há. 

Estabelece-se, assim, um novo estatuto ao corpo destacando sua importância na 

economia geral da interrupção da existência na qual se produzirá um existente. O corpo deixa 

 

 

157 Revela-se assim uma situação paradoxal: define-se a consciência pelo inconsciente. Para Levinas, o paradoxo 

se dissolve, ou ao menos não constitui obstáculo, a partir do momento em que se considera a vizinhança entre 

consciente e inconsciente. Enquanto contrários, consciência e inconsciência mantém-se em comunicação por seu 

próprio élan. Isso significa que o recuo da consciência para o inconsciente não se dá em momentos distintos e sim, 

que sua implicação mútua é permanente. A consciência guarda em si um recurso capaz de interrompê-la ao passo 

que o inconsciente se mantém presente mesmo na atividade intencional da consciência como “uma profundidade 

subjacente”. (EE, 2004, p. 116) 
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de ser considerado tão somente uma coisa para se tornar um acontecimento ou ao menos 

cumprir uma função indispensável neste evento maior de substantivação da verbalidade do ser.  

 

O lugar é uma base de onde o acontecimento não coisificado do corpo faz irromper 

no ser anônimo o fato da localização. A consciência, o sujeito, o existente, o 

acontecimento corporal posicionado e localizado no lugar-base fazem estalar a 

inevitabilidade do ser e de sua obra existencial de confronto com ele. (COSTA, 2000, 

p. 83) 

 

2.2.3 Hipóstase, subjetividade e temporalidade 

 

A hipóstase marcaria, então, o advento do Eu no Ser sem que este advento, no entanto, 

configure uma relação ou a transcendência no mundo. O lugar não é o Da158 heideggeriano 

onde o ser-aí se projeta a partir do momento em que é lançado na existência. A hipóstase, por 

seu turno, descreve o envolvimento do Eu a si, a seu si mesmo, à sua interioridade, sendo 

possível apenas mediante este movimento de saída e retorno a si através da qual se funda a 

própria identidade do sujeito. (TA, 1997, p. 50) 

 

A consciência só é possível mediante uma posição e imobilidade, isto é, na medida 

em que possui uma base e um lugar: o aqui. Este não se confunde com o Da 

heideggeriano, que já implica o mundo. A relação com o lugar precede a compreensão 

e o tempo. Levinas fala da consciência como algo que parte de si mesmo: o existente. 

A relação com a base é preliminar e imprescindível para que o corpo seja 

acontecimento da consciência. (FABRI, 1997, p. 44) 

 

Levinas pretende surpreender como que o nascimento do sujeito em um momento 

anterior ao movimento da compreensão, ainda fora do horizonte temporal que constitui o 

mundo. É neste sentido que “o aqui (ici) da posição precede toda compreensão, todo horizonte 

e todo o tempo.” No plano da hipóstase o sujeito encontra-se imóvel, não se engaja na existência 

onde se põe. Mesmo o corpo jogando um papel fundamental no advento da consciência, trata-

se ainda de uma experiência interna do corpo, sua irrupção no Ser não incide sobre ele nenhum 

movimento. (EE, 2004, p. 122-123) 

Na hipóstase o pano de fundo da criação ganha seu significado mais próprio no interior 

da filosofia de Levinas. O interesse maior do filósofo franco-lituano no esquema intelectual 

oferecido pela noção de criação reside em considerá-la do ponto de vista da criatura como 

 

 

158 Partícula que forma o termo Dasein e indica o “aí” do ser, sua condição temporal e sua posição no mundo. Eis 

porque Dasein, para Heidegger, é “ser-aí” e, por extensão, “ser-no-mundo”. 
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acontecimento da subjetividade, e não tanto do Criador e da sua relação com o mundo159, aliás, 

fato este também observado por Sebbah. Neste sentido,  

 

[...] lhe interessa mostrar a criaturalidade do homem que implica seu caráter 

provisório, o perigo constante de a criação voltar ao sem-sentido do há. Enfocar este 

caráter provisório da criatura significou desvelar a relação do ente com o ser como 

desvanecimento e luta pela existência. (KORELC, 2017, p. 167) 

 

Assumindo uma leitura heideggeriana da história da filosofia, Levinas parte da 

concepção de que a tradição sempre procurou pensar o ser a partir dos entes, buscando o seu 

fundamento. Este movimento desembocará no há, na ausência de sentido e na impossibilidade 

de encontrar um fundamento, tendo em vista que a esfera do ser anônimo, para Levinas, é a 

destituição de todo fundamento, diluição toda e qualquer base na homogeneidade do Ser.  

Embora não tomando o ser por fundamento ou substrato160, Heidegger mantém-se no 

sentido da tradição ao pretender remontar ao acontecimento originário do Ser a partir dos entes. 

Ora, é precisamente essa inversão que está sendo operada por Levinas e que é viabilizada pela 

ideia de criação. Levinas procura, então, pensar o acontecimento originário do ente a partir da 

situação ontológica originária do ser produzindo-se como há, existência anônima, impessoal e 

sem sentido. Este movimento sugere que Levinas “[...] parece querer enfatizar a “maravilha” 

do fato da aspiração ao sentido que se dá não obstante o há. Assim a ideia da criação reorienta 

o discurso do ser para o ente, seu movimento vai da existência para o existente [...]” (KORELC, 

2017, p. 156) 

Contudo, não se trata de simples inversão terminológica, mas de uma anterioridade. 

Subsidiando indiretamente as análises do acontecimento da hipóstase, a noção de criação, na 

medida em que situa a reflexão em um momento anterior e dissimulado pela Geworfenheit, 

permite uma abordagem ontológica mais radical – ou quem sabe mesmo uma extrapolação do 

acontecimento ontológico do ser-lançado na existência – permitindo colocar a relação do ente 

com o ser em outros termos. (KORELC, 2017, p. 155) 

 

 

159 Esta preocupação de conceber filosoficamente a criação desde o ponto de vista do Criador será mais decisivo 

para a filosofia de Rosenzweig, sem dúvidas, presente na compreensão de Levinas, de certo, mais incisivamente 

do que a tradição mística mencionada acima. Muito embora, a maneira como Levinas entende a criação não siga, 

à risca, o esquema do autor d’A Estrela da Redenção. A respeito da criação neste último cf. ROSENZWEIG, 1982, 

p. 136-186. 
160 Pois para Heidegger este é um dos problemas da onto-teologia transformando-o em “algo” o que, de sua parte, 

pretende corrigir ao conceber o ser como um evento ou acontecimento do ser dos entes. 
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A diferença ontológica heideggeriana, começo da aventura do Dasein a partir do ser-

jogado na existência, pressupõe o ente já constituído ou ao menos constituindo-se no exato 

momento do seu lançamento encontrando-se de chofre em meio aos entes e realizando o 

movimento de transcendência. O esquema de pensamento assegurado pela ideia de criação 

permite, justamente, remontar à origem do ente no Ser como evento temporal anterior à 

temporalidade do ser-no-mundo. 

Embora anterior ao tempo do mundo, o sujeito da hipóstase não está destituído de toda 

dimensão temporal. Há uma temporalidade que lhe concerne e diz respeito ao instante como 

presente. A concepção levinasiana do instante contorna, em Da existência ao existente, os 

traços da ideia de criação. O instante é, no fundo, o instante da criação antes do qual não havia 

ainda o existente que, ao vir à existência, a domina161. Sendo assim, o instante coincide com a 

entrada em cena do sujeito pela hipóstase não se inscrevendo, ainda, na dinâmica de sucessão 

temporal. (KORELC, 2017, p. 157) 

Levinas procura conceber o instante como uma espécie de tempo antes do tempo, um 

entre-tempo, talvez, em uma espécie de alargamento ou distensão do próprio instante. O Prof. 

Luiz Carlos Susin afirma que essa temporalidade estática do instante levinasiano é um “ainda-

não-tempo” que seria acontecimento radicalmente original, “sem referência a passado nem a 

futuro, e por isso é ponto zero no tempo, o momento da irrupção, do nascimento ex-nihilo, da 

iniciação e da conquista ato de aquisição e de cumprimento da existência [...]” (SUSIN, 1984, 

p. 161) 

Diferentemente da tradição, que sempre desconfiou do instante considerando-o apenas 

em sua dimensão evanescente, no interior de instantes sucessivos – portanto, nunca valendo por 

si mesmo, mas sempre em referência ao devir no qual um instante substitui o outro, 

ininterruptamente – Levinas pretende abordar o instante em sua produção mesma. (EE, 2004, 

p. 124) 

 

Com efeito, o instante do tempo, em sua produção, pode não vir de uma série infinita 

que precisaria percorrer, mas mostrar indiferença a essa série; pode, sem desatar o nó 

górdio do tempo, o cortar. Ser a partir de si mesmo. Esse modo para o instante de ser, 

é ser presente. (EE, 2004, p. 125) 

 

 

 

161 Reiteramos que, para Levinas, interessa, acima de tudo, a estrutura formal de um raciocínio que a concepção 

de criação delineia. Em hipótese alguma Levinas estaria se comprometendo, filosoficamente, com o fato da 

criação. 
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O instante é alguma coisa que vem a partir de si mesmo. É um acontecimento de 

autoprodução na existência anônima. Aliás, é dessa capacidade de realizar-se a si mesmo que 

decorre seu caráter evanescente. Neste sentido, o instante é essencialmente começo e renovação 

não fazendo referência a nada além de si mesmo, não preservando nada do passado. Evento 

único no Ser, instabilidade que é a própria condição do começo. Conquista de seu próprio 

acontecimento de ser162. (TA, 1997, p. 52) 

O “vir a partir de si mesmo” conserva algo da ideia de criação ex-nihilo, isto é, algo 

surgindo do nada. Ainda que a ideia de criação, em si, traga a conotação de uma obra da potência 

divina a partir do nada e, portanto, o existente, a rigor, viria de Deus e não do nada, interessa 

em Levinas o acontecimento sui generis do existente entrando na existência, na perspectiva da 

criatura mesmo, por isso essa ausência ou marginalidade da figura do Criador no seu trato 

filosófico da ideia de criação. (KORELC, 2017, p. 159) 

A temporalidade da hipóstase resulta em um sujeito emergindo no absoluto do presente, 

ou ainda, no presente como instância absoluta. O presente, não inscrevendo-se na 

temporalidade, de algum modo, experienciada por um sujeito, entra em cena por sua função 

ontológica esquemática que opera um corte na impessoalidade da existência. A falar 

propriamente é uma espécie de intervalo a meio caminho da existência – impessoal e anônima 

– e o existente. É a condição para que o existente domine a existência. (TA, 1997, p. 52) 

A mesma função esquemática é atribuída ao Eu que, afirma Levinas, “não é inicialmente 

um existente, mas o próprio modo de existir [...]”. Obviamente tanto o Eu quanto o presente, 

na medida em que coincidem, podem tornar-se existentes e integrar uma temporalidade da qual 

se pode ter uma experiência em sentido kantiano ou bergsoniano. Mas nesse caso, não se trata 

mais do “tempo em sua função esquemática entre existir e existente, o tempo como evento puro 

da hipóstase [...]” (TA, 1997, p. 54) 

Surgindo no instante, o sujeito da hipóstase assume a existência e pode, a partir de si, 

integrar o fluxo temporal de instantes sucessivos. Sucessão que não recai na dimensão do tempo 

espacializado, mas modalidade de sucessão compatível com a descrição bergsoniana da 

duração. É neste sentido que a hipóstase significa, para Levinas, interrupção e recomeço da 

duração. “O presente [...] interrompe e renova a duração a que vem a partir de si [...] realização 

de um sujeito.” (EE, 2004, p. 126) 

 

 

162 A noção de criação como representando um início, um começo está presente em Rosenzweig, no entanto, do 

ponto de vista do Criador e não da criatura. Cf. ROSENZWEIG, 1982, p. 136. 
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É Korelc novamente quem nos alerta, a partir de uma leitura de Catherine Chalier, que 

a ideia de renovação do instante reenvia à liturgia judaica para a qual “a criação implica uma 

renovação de tudo o que é criado a cada instante.” Levinas procura então pensar essa renovação 

em sua concepção do tempo. (KORELC, 2017, p. 158) 

 

2.2.4 Entre liberdade e destino: o sujeito na solidão 

 

Não se referindo a nada mais que si mesmo, o sujeito da hipóstase é solitário. Essa 

solidão é caracterizada pelo encadeamento do Eu a si e, nesse sentido, o sujeito ainda se mantém 

ligado ao há. Ao sujeito da hipóstase permanece sempre aberta a possibilidade de retorno à 

existência anônima e impessoal. (EE, 2004, p. 142-143) Possibilidade constante do 

encantamento no plano de imanência constitutivo do há presente também no mundo mítico de 

Rosenzweig, citado pouco acima e ao qual as descrições de Levinas fazem eco. (FABRI, 1997, 

p. 45-46) 

Na realidade, a solidão é o elemento que caracteriza a unidade entre o existente e seu 

existir mesmo, consequência da hipóstase. Ela avaliza, ainda, a unicidade do sujeito, isto é, o 

fato de que o Eu, em sua solidão, é único. Com efeito, é esta unicidade decorrente da solidão 

que lhe confere o poder de dominar a existência. Solidão significa, portanto, liberdade, 

virilidade e altivez, não apenas desespero. (TA, 1997, p. 58) 

 

Pela hipóstase tem-se o aparecimento de algo que é, de um domínio sobre o existir. 

Através deste domínio o existente experimenta a solidão. A hipóstase é o próprio 

presente, uma forma de liberdade. Trata-se de um começo. Na medida em que o 

existente domina o existir, “ele exerce sobre sua existência o poder viril do sujeito. 

Ele tem algo em seu poder.”163 (FABRI, 1997, p. 44-45) 

 

O paradoxo se evidencia na medida em que o sujeito que se liberta da opressão do ser 

anônimo e vê-se diante do peso da responsabilidade por sua própria existência. Deve ocupar-se 

de si e já não pode furtar-se a essa necessidade que lhe concerne enquanto existente. Tem de 

ser, tem de realizar a existência conquistada e, ao fazê-lo, constrói sua identidade. A identidade 

é, então, um processo de identificação do sujeito único e solitário ocupado de sua própria 

 

 

163 Nesse momento o autor faz uma citação de O tempo e o Outro de Levinas como complemento de sua 

explanação.  



186 

existência e essa maneira de existir, encadeado a si, é a materialidade mesma do sujeito164. (TA, 

1997, p. 60) 

Desta feita, o caráter absoluto do presente e do Eu não deve ser entendido somente nos 

termos de soberania e liberdade, a exemplo do que ocorre na tradição filosófica. O absoluto que 

configura a relação do existente dominando a existência no instante é, ao mesmo tempo, um 

peso que essa existência exerce sobre o existente. Este peso da existência sobre o existente 

equivale ao recolhimento do Eu sobre si.165 (EE, 2004, p. 132-134) 

O trágico do Ser se revela justamente ao se tornar uma carga para o sujeito que o assume. 

O Eu fatalmente tem de ser, deve realizar seu “si”. Paradoxo do absoluto que ao apresentar-se 

como liberdade impõe uma responsabilidade, torna-se destino. “O retorno do presente a si 

mesmo é a afirmação do Eu já aprisionado (rivé) a si, já dobrado em si. O trágico não advém 

de uma luta entre liberdade e destino, mas da transmutação (virement) da liberdade em destino, 

da responsabilidade.” (EE, 2004, p. 135-136)  

O sujeito, em sua materialidade, ocupa-se de si e da existência a partir de suas 

preocupações materiais na vida cotidiana e assim realiza, concretamente, sua subjetividade na 

tentativa de preencher o mal profundo da solidão. É, no fundo, uma busca por salvação (salut). 

(TA, 1997, p. 68) 

 

Vinculando a solidão à materialidade do sujeito, a materialidade enquanto seu 

encadeamento a si mesmo, nós podemos compreender em qual sentido o mundo e 

nossa existência no mundo constituem uma postura fundamental do sujeito para 

suportar o peso que é a si próprio, para suportar sua materialidade, isto é, para desatar 

o elo entre o si e o eu. (TA, 1997, p. 76-78) 

 

Esse modo de existir no mundo opera um corte na relação do Eu a si, insere nessa relação 

um intervalo que retarda o retorno a si do sujeito. Antes mesmo de constituir um conjunto de 

utensílios, um horizonte onde tudo está aí, ao alcance da mão – tal qual a concepção de 

Heidegger – o mundo e seus componentes se apresentam como alimentos (nourritures). Nesse 

sentido, a relação do sujeito com as coisas visa a manutenção de sua própria existência no 

mundo. (TA, 1997, p. 80) 

 

 

164 Vê-se aqui delinear os contornos do psiquismo descrito posteriormente em Totalidade e Infinito. 
165 Essa dualidade do Eu e do si, de resto já descrita em Da evasão, garante a identidade do Eu no exato momento 

em que este se apossa do Ser e rompe com o há. Assim, “nessa posse original do ser [...] o eu (moi) retorna fatal e 

irremissivelmente a si (soi). O ‘presente’ e o eu (je) são o movimento da referência a si que constitui a identidade.” 

(EE, 2004, p. 136) 
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Em relação com o mundo o sujeito realiza uma transcendência, mas uma transcendência 

ainda relativa, limitada pelos objetos. A saída de si do sujeito torna-se gozo, regozijo que é, em 

si, um modo de ser absorvendo o objeto embora mantendo uma distância em relação a ele. 

Movimento de saída e retorno a si ou ainda um movimento de saída que preserva o 

encadeamento a si, egresso com tudo preparado para o regresso. (TA, 1997, p. 82) 

A luz e a razão caracterizam essa transcendência do sujeito guardando ainda o laço de 

sua relação a si. A mesma luminosidade que produz o intervalo entre o Eu e as coisas, que lhe 

permite divisar o ser que ele mesmo é em relação aos objetos dispostos ao seu gozo, condiciona 

também a apreensão destes objetos e o retorno a si pelo conhecimento. Assim: 

 

A luz é o porquê alguma coisa é outra que o eu, mas já como se tivesse saído do eu. 

Sua transcendência é encoberta na imanência. É comigo mesmo que eu me encontro 

no conhecimento e no gozo. A exterioridade da luz não é suficiente para a liberação 

do eu cativo de si. (TA, 1997, p. 84) 

 

Luz e razão inscrevem-se no âmbito do sujeito solitário. O solipsismo não seria, assim 

uma aberração da racionalidade, mas sua própria estrutura. Ela se encontra na solidão por sua 

ação de englobar tudo em uma universalidade. A universalidade do conhecimento coincide com 

o horizonte ilimitado da luz e realiza a impossibilidade de qualquer coisa existir fora do sujeito, 

tornando-o mestre do mundo exterior. “O retorno possível da objetividade em subjetividade é 

o tema mesmo do idealismo que é uma filosofia da razão. A objetividade da luz, é a própria 

subjetividade. Todo objeto pode ser dito nos termos da consciência, isto é, pode ser colocado 

na luz.” (TA, 1997, p. 86) 

Partindo, então, do domínio sobre o há o sujeito recai na solidão, ligando-se a si como 

imanência cujo peso do Ser é experimentado no esforço, na dor e no sofrimento. Este Eu 

solitário entra em relação com a alteridade relativa em um movimento de transcendência 

igualmente relativo na sua relação com os nutrientes e na relação de conhecimento, “experiência 

no seio do gozo, saber e retorno a si, solidão na luz do saber absorvendo todo outro, solidão da 

razão essencialmente una [...]” (TA, 1997, p. 18) 

A solidão, por si mesma, não caracteriza um problema. É até mesmo necessária 

considerando que é através dela que o Eu suporta o peso da existência. O que a torna 

problemática é o seu caráter ontológico de definitivo, de fatalidade contida no encadeamento a 

si e ao Ser. Na solidão o Eu não é capaz de evadir-se do Ser. Ao romper o anonimato do Ser 

permanece ainda atado a ele por seu encadeamento a si, por encerrar-se nessa trama com sua 

própria existência.  
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Trata-se, como ensina o professor Nilo Ribeiro Júnior, de uma distensão por contração 

no interior do Ser mediante a qual o ente domina a opressão exercida pela sua verbalidade. 

Contudo, não há neste movimento, ainda, uma interrupção completa no sentido da evasão ou 

excedência do plano do ser.  

 

Levinas preocupa-se com o fato de que, do próprio interior, seja possível pensar a 

distensão do domínio da verbalidade do ser sobre o ente. Uma distensão que não 

significa ainda interrupção do ser, mas que, por outro lado, não pode ser identificada 

a uma opção pela morte ou pelo não-ser e nem uma opção teórica contra o ser. Em 

todas essas alternativas só se reforça o domínio do ente pelo ser. Trata-se de uma 

distensão como uma contração da existência do existente no interior mesmo do ser. 

(RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 41) 

 

A interrupção da atmosfera do há culmina em uma subjetividade solitária esforçando-

se por não recair na horda obscura, sufocante e sem sentido do fato nu e cru do ser. Então, como 

tornar efetivo o movimento de evasão? Somente no encontro com a alteridade é que a evasão 

estará completa. Apenas outrem, alteridade irredutível à referência a si, reticente a todo 

movimento de compreensão que faria desaparecer a alteridade, pode arrancar-lhe do 

encarceramento a si, da irremissibilidade da existência presa nas malhas do ser. É perdão. (EE, 

2004, p. 144) 

 

A evocação do perdão não se refere aqui a nenhuma falta, secreta ou confessada. O 

homem não sofre por ter pecado, como os amigos de Job (sic) gostariam de 

oconvencer. O pensamento de Lévinas é muito mais radical, porque supõe que toda a 

existência solicita o perdão, quer dizer, a graça de um orientação que lhe permita sair 

da solidão do ser. (CHALIER, 1993, p. 51) 

 

A relação com a alteridade insere o Eu em outro registro da temporalidade, aquele no 

qual o peso do presente definitivo não tem a última palavra. A alteridade surge, assim, como a 

condição sine qua non para que o Eu, liberto da fatalidade do instante, possa vislumbrar um 

porvir. O encontro com outrem constitui, para o Eu, a possibilidade mesma de um futuro. 

 

2.2.5 Morte, Alteridade166 e Transcendência 

 

 

166Sem dúvida, a novidade deste trabalho em relação ao anterior está, justamente, no espaço dedicado à elaboração 

da noção de alteridade tanto em sua forma filosófico-conceitual quanto em sua dimensão concreta. De fato, é 

característico do pensamento de Levinas pensar a partir do concreto sem descuidar, no entanto, da arquitetura das 

ideias, digamos, em um campo mais abstrato, mantendo uma tensão constante entre o particular e o universal, entre 

o concreto e o puramente conceitual. É neste ambiente filosoficamente escorregadio onde suas ideias são tecidas 



189 

 

O advir da alteridade ao horizonte solitário do Eu empenhado no cuidado de si diante 

da materialidade do mundo como alimento a conduzir à satisfação e ao gozo, Levinas 

descreverá a partir de três figuras da alteridade que introduzirão, gradativamente, o sujeito 

hipostasiado na dimensão da socialidade e de uma experiência temporal genuína. 

Ao exame da morte seguem-se as apreciações acerca do feminino e da fecundidade 

(paternidade), modalidades concretas que possibilitam a abordagem do tempo como diacronia, 

como não adequação no encontro com outrem, articulações indispensáveis para a 

transcendência do tempo no qual não haja “êxtase onde o Mesmo se absorve no Outro nem 

saber onde o Outro pertence ao Mesmo.” (TA, 1997, p. 18) 

Essas três formas da alteridade que vão, cada uma a seu modo, revelando uma abertura 

na existência do sujeito para aquilo que está além dessa existência mesma, trazendo a marca da 

transcendência, uma noção essencial aos desenvolvimentos do pensamento de Levinas. Apesar 

do termo em si pouco aparecer nestes textos do imediato pós-guerra sua estrutura, como 

apresentada na citação abaixo, é constantemente elaborada e reafirmada quando da análise tanto 

da morte quanto do feminino e da fecundidade: 

 

A dinâmica da transcendência deve ser aquilo que absolutamente não pode ser 

possuído pelo sujeito – com o Outro, cuja alteridade não é um atributo, mas sua 

essência [...] e a alteridade é definida como o evento em que cessa o poder do sujeito 

de captar, de assimilar, de possuir e dominar e se por como sujeito, isto é, liberdade. 

(KORELC, 2017, p. 143) 

 

Como se pode perceber, a própria alteridade é definida como transcendência ou como 

acontecimento da transcendência de modo que, seria lícito concluir, a transcendência do sujeito 

rompendo sua existência solipsista é decorrente – e mesmo dependente – da abertura oferecida 

pela alteridade como transcendência, ou, como o “a maneira de ser do transcendente”. 

A solidão é interrompida mediante o evento da alteridade, de algo totalmente outro, 

acontecimento tão original quanto aquele que introduz o existente na existência. Eventualidade 

misteriosa de um porvir que não se assume, não se antecipa, concretamente experimentado no 

 

 

que se deve buscar a chave de compreensão para uma espécie de fenomenologia da alteridade – se é que algo desta 

natureza é possível – e de sua transcendência intencionada neste estudo. 
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evento da morte. A proximidade da morte, pressentida através do sofrimento e da dor, vincula 

o sujeito a uma realidade a ele desconhecida e irreconhecível, isto é, refratária a toda luz.  

Propriamente falando, é relação com um mistério. Diante da morte o sujeito experimenta 

um estado de passividade ao encontrar-se diante do não-assumível por excelência, da interdição 

de qualquer iniciativa. Por isso mesmo se trata de uma abordagem distinta de Heidegger para 

quem o evento da morte apela à autenticidade e à virilidade suprema do Dasein que a assume. 

As considerações de Levinas não partem do nada da morte, do fato de nada sabermos a seu 

respeito, mas da situação na qual algo absolutamente desconhecido, estranho, aparece ao 

sujeito. (TA, 1997, p. 102-104) 

Modelo de exterioridade diferente da exterioridade espacial. Esta última permanece de 

algum modo à medida da consciência, apresentando-se na luminosidade onde a razão a 

apreende. A exterioridade da morte vai bem além disso. Por isso o termo alteridade lhe serve 

melhor. Relação com o outro como a um mistério, relação que não é partilha de uma existência 

comum, alteridade que não se refere à subjetividade. Realidade que é, em si e por si mesma, 

absolutamente outra. (TA, 1997, p. 114) 

A morte introduz o sujeito na trama única do porvir. Não do porvir antecipável e 

assumível pelo sujeito. A morte anuncia um acontecimento futuro além de todo alcance de 

previsão e decisão de um Eu. “A morte não é jamais assumida; ela vem. O suicídio seria, nesse 

caso, um conceito contraditório. A eterna iminência da morte faz parte da sua essência.” (TA, 

1997, p. 110) 

Vinda de um futuro absoluto, a morte implica o sujeito em uma existência plural167. Ao 

interromper seus poderes, ao apresentar-se como uma realidade completamente outra, portando 

a alteridade como essência, surgindo como algo “cuja própria existência é feita de alteridade”, 

a morte fraciona a existência solitária do sujeito. “No existir mesmo do existente, até então 

ciosamente assumido pelo sujeito único e manifestado pelo sofrimento, se insinua uma 

pluralidade.” (TA, 1997, p. 114) 

 

 

167 A pluralidade introduzida pelo evento da morte não equivale “a uma multiplicidade de existentes” (TA,1983, 

p.114), e sim a uma espécie de divisão ou fratura no interior mesmo do existir solitário do sujeito. Embora absoluta, 

a alteridade da morte é a suprema exterioridade de algo caracterizado em um evento incontornável e não a 

exterioridade pertencente a alguém, alteridade humana. Trata-se do “Outro” e não de “Outrem”. Assim, o sujeito 

permanece solitário porquanto o evento corresponda à sua própria mortalidade, não obstante, a relação com esse 

outro da existência inerente a ela própria. E devido a essa ausência de intersubjetividade julgamos por bem 

caracterizar a alteridade descrita a partir da morte como formal ou filosófico-conceitual malgrado ser este um 

evento pertencente à realidade concreta. 
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Na existência solitária do Eu se insinua uma relação com a alteridade, rompendo a 

solidão e instaurando a pluralidade no âmago de uma existência referida a si. Nessa relação o 

sujeito se vê diante de um mistério. Mas é característico desse mistério conduzir o sujeito à 

aniquilação ao invés de cumprir a missão de arrancá-lo ao infortúnio trágico de uma existência 

solitária sem destituí-lo dessa existência mesma.  

 

Nesse sentido, a passagem da tragicidade do existente à relação do ente a outrem 

parece a via encontrada pelo filósofo para superar aquele impasse. A relação a outrem 

tira o sujeito solitário do risco de ser destruído e, ao mesmo tempo, mantém intacto o 

mistério do Outro. Este mistério não pode jamais ser violado. (RIBEIRO JÚNIOR, 

2005, p. 51) 

 

2.2.6 O face-a-face 

 

Cumpre, então, demonstrar a natureza desse vínculo com o mistério ao mesmo tempo 

inviolável e não violador, residente no encontro com outrem. Seu protótipo, segundo Levinas, 

encontra-se na relação erótica, pois é o Eros quem fornece suas bases. Dispensável seria dizer 

que a noção de Eros desenvolvida pelo autor difere da concepção platônica e sua longa tradição. 

(TA, 1997, p. 116) 

Entretanto, antes de descrever a relação erótica, há a necessidade de clarificar o traço 

distintivo da alteridade envolvida na trama do Eros em relação àquela da morte. Apesar de 

insuficiente esta última prepara o terreno sobre o qual repousará a primeira, entretanto, a tecitura 

do erotismo será possível apenas ao se considerar “a relação com outrem (autrui), o face-a-face 

com outrem, o encontro de um rosto que, a um só tempo, dá e retira outrem.168” (TA, 1997, p. 

122)  

A chegada de outrem, a situação da relação face-a-face, introduz o sujeito na dinâmica 

temporal propriamente tendo em vista que: “O porvir que dá a morte, o porvir do evento não é 

ainda o tempo. Pois esse porvir que não é de ninguém, esse porvir que o homem não pode 

assumir, para se tornar um elemento do tempo deve entrar inteiramente em relação com o 

presente.” (TA, 1997, p. 124) 

 

 

168 Levinas joga com as palavras outro (l’autre) e outrem (l’autrui) realizando a passagem de uma descrição formal 

para uma concepção mais concreta da alteridade a partir da relação intersubjetiva. Neste movimento, suas reflexões 

começam a ser encaminhadas para o momento ético de seu pensamento com o qual se está frequentemente mais 

habituado. 
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A temporalidade da relação com outrem retira o sujeito da existência solitária, onde é o 

único, e o insere na história inaugurando sua relação com o tempo constituído. A experiência 

do tempo não pode ser, então, obra de um sujeito isolado, pois sua condição reside na relação 

intersubjetiva. (TA, 1997, p. 126) 

Uma vez que o passo em direção ao contato humano foi dado, toda a radicalidade antes 

atribuída à alteridade constitutiva do evento da morte se estenderá à alteridade humana expressa 

no face-a-face com outrem. Isso significa que a temporalidade será pensada na perspectiva de 

uma relação com uma noção de alteridade radical, relação com uma invisibilidade que se 

constitui como inadequação à consciência que visa o objeto. Essa inadequação não é fruto de 

uma deficiência da consciência, mas resultado de sua própria constituição de modo que a 

relação de não adequação da consciência à essa realidade absolutamente outra, funda, 

positivamente, o único modo possível de relação. 

 

Impossibilidade de coincidir, in-adequação (sic), que não são noções simplesmente 

negativas, mas que têm um sentido no fenômeno da não-coincidência dada na dia-

cronia169 (sic) do tempo. O tempo significa esse sempre (toujours) da não-

coincidência, mas também esse sempre (toujours) da relação – da aspiração e da 

espera [...]. (TA, 1997, p. 12-14) 

                            

Relação na inadequação ou na não-coincidência. É preciso manter o pensamento nesse 

estágio de insegurança, de suspensão que não encontra para si um objeto definido, para se 

pensar diferentemente o tempo. Neste sentido, pensar o tempo equivalerá a produzir um 

pensamento que não encontra um termo, relação assíncrona e assimétrica, por excelência. 

Paradoxo de uma distância que é ao mesmo tempo proximidade e que não resulta em união, 

confusão ou comunhão. Tal concepção do tempo só é possível, segundo Levinas, na modalidade 

do “bem de uma socialidade original”. O tempo, portanto, encontra significado apenas “na 

aventura ética da relação ao outro homem.” (TA, 1997, p. 14) 

Concebido desta maneira, o tempo deixará de ser pensado como uma degradação da 

eternidade, na perspectiva da tradição filosófica, para ser pensado como “relação àquilo que, de 

 

 

169 Esse é um termo que Levinas utiliza para descrever as intuições do trabalho três décadas após sua publicação 

original. Trata-se de um ajuste de contas retroativo o que é uma empresa sempre temerária. Nesse sentido vale 

lembrar as palavras do autor em entrevista a Philipe Nemo ao comentar o texto e sua relação com o tema da dia-

cronia: “[...] essa tese (que me preocupa muito hoje) não era, a trinta anos, mais do que entrevista.” (EI, 2009, p. 

48) 
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si inassimilável, absolutamente outro, não se deixaria assimilar pela experiência ou àquilo que, 

de si infinito, não se deixaria com-preender (sic).” (TA, 1997, p. 12) 

Observações necessárias para que se entenda um pouco melhor o motivo de Levinas 

insistir na não-reciprocidade170 da relação com outrem. Mesmo os arranjos sociais dentro dos 

quais estamos inseridos, onde prevalece o imperativo da troca equivalente, da mutualidade, 

assentam-se nessa não-reciprocidade original entre o Eu e Outrem. (TA, 1997, p. 136) 

 

Mas já no seio da relação com o outro que caracteriza nossa vida social, a alteridade 

aparece como relação não recíproca, isto é, como um corte na contemporaneidade. 

Outrem enquanto outrem não é apenas um alter ego; é o que eu não sou. Ele é não em 

razão de sua personalidade, de sua fisionomia ou de sua psicologia, mas em razão de 

sua alteridade mesma. (TA, 1997, p. 138) 

 

A esta altura surgem as figuras do pobre, do órfão e da viúva que delineiam a condição 

de fragilidade ou vulnerabilidade pela qual Levinas frequentemente apresenta outrem em sua 

alteridade. Metáforas utilizadas para desenhar a assimetria característica do ambiente 

intersubjetivo e a alteridade que não é espacial nem puramente conceitual.  

 

2.2.7 Subjetividade passiva: Feminilidade, Eros, Fecundidade e Paternidade 

 

Onde divisar, na existência a mais prosaica, uma situação na qual um Eu, preservado 

em sua identidade, encontra a outrem, alteridade que não se reduz à antítese da subjetividade, 

absolutamente outro? De que modo pode esta alteridade apresentar-se em sua pureza não sendo 

afetada pela sua relação com seu correlativo? Segundo Levinas, uma tal situação se realiza 

concretamente, no âmbito da vida social, através do feminino.171 (TA, 1997, p. 140) 

O feminino enquanto realização da alteridade não diz respeito à diferença entre os sexos, 

mas à feminilidade mesma do feminino. O ser feminino, por sua própria essência, reúne as 

qualidades constitutivas da alteridade. Sendo mistério, o feminino consiste em uma fuga da luz, 

fora do alcance do olhar que objetiva e objetifica, seu modo de existir implica em se esconder 

 

 

170 O imperativo da não-reciprocidade é o que Levinas chamará, em Totalidade e Infinito, a exigência de uma 

relação sem correlação que remete à Husserl, certamente, mas que ressoa, em suas formulações, a uma herança de 

Hermann Cohen. Esperamos voltar a isso mais adiante. 
171 Levinas busca uma noção de alteridade que não seja puramente lógica e formal para dizer a alteridade humana. 

Assim sendo, pretende esquivar-se da noção tradicional de alter ego para a qual o Outro é outro de um Eu cuja 

diferença de atributos permite reuni-los em uma multiplicidade de indivíduos essencialmente iguais. Para tanto, a 

ideia de alteridade transcendente – conceitualmente elaborada a partir do evento da morte – busca seu significado 

concreto a partir de uma alteridade-conteúdo a realizar-se na feminilidade (féminité). (TA, 1997, p.20) 
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sendo, essencialmente, pudor. É neste sentido que o feminino porta a alteridade como essência. 

(TA, 1997, p. 142-144) 

Assim como a morte, o feminino introduz uma dimensão de passividade no sujeito. O 

sujeito é, antes de tudo, afetado desde a sua corporeidade pela alteridade feminina que, por sua 

essência fugidia e de recolhimento, interdita sua potência ativa. Este se vê novamente e de uma 

maneira nova, destituído de seus poderes.  

 

Diante da alteridade do outro, o sujeito é tirado primeiramente172 de sua solidão pelo 

contato com o feminino. Ao ser afetado pelo feminino, o sujeito é constituído, 

sobretudo, como corporeidade; ele é “carne e sangue” em contato com o feminino. 

Ele não é “de” carne e nem “de” ideias, mas passividade como corpo diante do 

feminino. (RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 52) 

 

O fato de a alteridade tocá-lo em sua materialidade, por si, denota a mudança na 

configuração dessa relação em relação à alteridade da morte. O feminino estando implicado em 

uma dimensão de intersubjetividade eleva o estatuto do corpo na constituição da subjetividade. 

Será através desse existir material, palpável que Levinas descreverá o erotismo. 

O Eros é capaz de efetivar essa modalidade especial de relação com a alteridade ao 

preservar seu mistério. Na volúpia mantém-se o fato de que, na relação, participam dois seres 

distintos e por mais que haja união, contato, não há, jamais, diluição de um no outro. A erótica 

distingue-se, desse modo, da posse e do poder de um Eu sobre outrem já que consiste em 

relacionar-se com uma dimensão além da pura materialidade, além do mundo das coisas onde 

tudo está aí, à disposição, ligando-se ao mistério, isto é, ao porvir em sua pureza (TA, 1997, p. 

142 e p. 148) 

Apenas a relação original do Eros é capaz de traduzir o contato com a alteridade de 

outrem sem o falsear. O amor é a situação em que mesmo destituído de seus poderes, o sujeito 

se mantém na condição de sujeito173. “O amor não é uma possibilidade, não é da nossa 

iniciativa, é sem razão, no esvazia e nos fere e, no entanto, o eu (je) nele sobrevive. (TA, 1997, 

p. 148) 

 

 

172 Neste caso, diferentemente do que ocorre na morte, a alteridade do feminino se desenrola na relação com 

outrem, na intersubjetividade onde o futuro toca o presente sem deixar-se conquistar inteiramente por ele. 
173 Levinas demonstrará uma preocupação especial concernente à preservação da subjetividade visto que alteridade 

da morte apresenta a ameaça de sua aniquilação. Enfrentar essa questão se torna necessário na medida em que à 

relação é imprescindível a existência de um sujeito. É sobre a base de um ser envolto em sua existência solitária 

que se erige a relação com a alteridade. (TA, 1997, p. 114) 
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Modalidade distinta de prazer por não se tratar de um gozo solitário, a volúpia busca o 

intangível através da carícia. Certamente, o toque apela ao corpo, à materialidade e, nesse 

sentido, toma o parceiro como objeto, cumpre seu papel no jogo da sensação no interior do 

mundo da luz. Entretanto, o acariciado nunca é tocado. A carícia procura outrem para além do 

corpo – mas indispensavelmente por meio dele – e do prazer puro e simples sem, contudo, 

conseguir apreendê-lo. Encontra-se envolvido em outro “jogo com alguma coisa que se oculta, 

e um jogo absolutamente sem projeto nem plano [...] com alguma coisa outra, sempre outra, 

sempre inacessível, sempre por vir.” (TA, 1997, p.148 e p. 150) 

 

Na carícia, diferente do prazer que satisfaz ao consumir seu objeto de prazer, existe 

uma espécie de ausência da presença. A carícia caracteriza-se por não saber aquilo 

que procura. E esse saber expressa o sinal da espera do porvir puro, sem conteúdo, tal 

como acontece na relação do sujeiro com a morte. A diferença, porém, em relação a 

essa última, está em que na relação com o feminino se estabelece uma relação pessoal 

no corpo feito carne. (RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 53) 

 

Salientemos, pois, que há um entrelaçamento entre o feminino e o Eros que se realiza 

na carícia. De fato, é o feminino como signo da alteridade, da realidade que transcende 

absolutamente o Eu que, no entanto, vem até ele e o convida a entrar na relação amorosa 

encetando o jogo do Eros. No interior dessa dinâmica a carícia “permite aceder à relação com 

o feminino, como aquela que não neutraliza a alteridade e nem destrói o sujeito. (RIBEIRO 

JÚNIOR, 2005, p. 53) 

Um novo modelo de intencionalidade se evidencia na relação com outrem pelo Eros. 

Movimento na direção de uma ausência, relação com um futuro sem conteúdo, porvir puro, 

mistério, fazendo do vínculo entretecido na erótica algo absolutamente diverso do poder, da 

posse e do saber. “A relação com outrem é ausência do outro; não ausência pura e simples, não 

ausência do puro nada, mas ausência de um horizonte futuro, uma ausência que é o tempo.” 

(TA, 1997, p. 150) 

Se a morte é um evento absolutamente outro em relação ao Eu, transcendência absoluta 

cuja distância intransponível revela seu caráter indissolúvel de alteridade vinda de um futuro 

nunca assumível ou representável; se o feminino ou a feminilidade torna patente, no mundo, a 

realização dessa alteridade radical ambicionada na relação erótica através da carícia; e se, 

mesmo diante da morte ou do feminino, o sujeito conserva sua subjetividade; a paternidade 

(fecundidade) é a maneira como essa subjetividade se mantém apesar de sua relação com 

outrem. 
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A paternidade é a relação com um estranho que, enquanto outrem, sou eu; a relação 

do eu com um eu-mesmo (sic), que é, entretanto, estranho ao eu. Com efeito, o filho 

não é simplesmente minha obra, como um poema ou como um objeto fabricado; nem 

é mais minha propriedade. Nem as categorias do poder nem aquelas do ter podem 

indicar a relação com o filho. (TA, 1997, p. 154) 

 

 

A paternidade, signo da fecundidade, garante a relação entre o Eu e a Transcendência 

comprometer a especificidade que os constitui. Tanto na morte quanto no Eros permanecia a 

possibilidade de anulação da relação na medida em que, na primeira, o Eu se vê na iminência 

de dissolver-se e ser absorvido na indeterminação; e o segundo, pode fazer recair o sujeito no 

retorno a si do prazer ou desvirtuar-se na simbiose da reciprocidade. (RIBEIRO JÚNIOR, 2005, 

p. 53) 

O fato de que, na paternidade, o pai seja de algum modo o filho, insere uma 

multiplicidade e uma transcendência no existir. Por outro lado, embora a existência do pai se 

prolongue no filho, este último preserva sua condição de outro. Desse modo, a fecundidade 

traduz a interrupção da condição irremissível174 de uma existência referida unicamente a si. “A 

paternidade não é apenas a renovação do pai no filho e sua confusão com ele, é também 

exterioridade do pai em relação ao filho, um existir pluralista.” (TA, 1997, p. 156) 

O filho, enquanto outro, abre a possibilidade de remissão ao pai. A fecundidade é, então, 

possibilidade do perdão e da salvação do Eu encerrado em seu solipsismo. As ideias de perdão, 

remissão e salvação nos remete “a uma escuta, ainda que secreta, da mensagem judaica” ligada 

ao messianismo e à redenção. (CHALIER, 1993, p. 53) 

A figura do Messias aparece ao final de Da existência ao existente como verdadeiro 

objetivo da esperança de um existente preso a um presente irremissível de instantes sucessivos 

no qual canaliza seus esforços no trato da vida econômica, à espera de uma compensação que 

não vem. Acontece que o desejo implicado na esperança, o de ver as lágrimas secarem e morte 

justificada, não pode ser satisfeito pela via da vida cotidiana e seus utensílios que servem, 

principalmente, como distrações ou paliativos. (EE, 2004, p. 153-156) 

Contudo, a vinda do Messias como o Consolador não tem a função de trazer 

compensação ou recompensa, mas de trazer a salvação. A carícia do Consolador não apaga a 

 

 

174 O termo “irremissível” utilizado por Levinas desde o texto sobre o hitlerismo nos parece guardar uma 

interessante e fecunda ambiguidade. Ela indica, por um lado, o que não remete a nada que si mesmo e, nesse caso, 

o incontornável, a fatalidade; e, por outro lado, a culpabilidade sem falta de uma existência fechada em si da qual 

é retirada pela alteridade que traz o perdão, ou seja, a possibilidade da remissão no sentido de uma saída de si em 

direção ao outro.  
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dor e o sofrimento do instante abrindo uma dimensão futura que relegasse todo infortúnio ao 

esquecimento. Antes, o Messias abre um porvir no qual se possa retornar ao instante, isto é, 

confere ao presente o poder de ressureição.  

 

Como a felicidade da humanidade não se justifica pelo infortúnio do indivíduo, a 

retribuição no porvir não esgota as tristezas do presente. Não há justiça que a possa 

reparar. É necessário retornar a esse instante ou poder ressuscitá-lo. Esperar é, então, 

esperar a reparação do irreparável, esperar pelo presente. (EE, 2004, p. 156) 

 

A abertura do tempo futuro, com a chegada do Messias, inaugura um porvir que não é 

abandono do presente, mas renovação do instante, ou ainda, renascimento do eu na renovação 

do instante. Naquilo que se chama “o instante seguinte” o Eu não entra idêntico e sem perdão. 

Sua morte, no presente, é a condição de um novo nascimento, desembaraçado de seu 

encadeamento a si, sem recair no abismo do impessoal ou no eterno. (EE, 2004, p. 157) 

Não se pretende, portanto, questionar o tempo da vida concreta onde impera a 

alternância entre esforço e gozo dos frutos desse esforço, mas de conceber uma modalidade 

distinta175 de relação com o tempo no qual o sujeito seja o fermento e o dinamismo de um 

presente que comporte a exigência de recomeço introduzindo, no Eu, o traço do não-definitivo. 

Trama de uma temporalidade concebida “como uma fecundidade milagrosa no próprio 

instante” onde o Eu “recomeça como outro.” (EE, 2004, p. 159)  

Contudo, uma vez que o sujeito é inseparável do presente que pesa sobre si e esse fato, 

como vimos, revela o trágico da existência, o Eu não pode encontrar em si as condições de sua 

salvação. É preciso toda a trama da feminilidade, do Eros e da paternidade para fazer nascer o 

tempo do perdão e da salvação. 

No fim das contas, a demonstração de uma modalidade sui generis de alteridade que, 

apesar da distância, chega à subjetividade revelando, no fundo de uma existência solitária e 

mesmo egoísta, uma pluralidade bem como a descoberta da relação erótica com o feminino 

enquanto realização concreta deste encontro, engendrando a paternidade por meio da 

fecundidade, conduz a uma nova abordagem da socialidade. 

 

 

175 Importante ressaltar que o esquema de um porvir como renovação do instante presente opera também n’A 

Estrela da Redenção enquanto elemento constitutivo do mundo na continuidade da Criação. O próprio ser do 

mundo, na condição de criatura, pode ser concebido apenas na perspectiva da Redenção. Cf. ROSENZWEIG, 

1982, p. 258. Recomendamos a leitura de todo o capítulo para uma maior compreensão das possíveis relações que 

não cabem aqui explicitar. 
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Diferentemente de uma longa tradição de pensamento que encontrou as bases da 

coletividade no ideal de união ou mesmo de fusão, na busca por um denominador comum no 

qual todos os envolvidos pudessem se reconhecer mutuamente, Levinas procura fundamentar 

essa mesma coletividade em um face-a-face entre seres radicalmente distintos, sem a 

intermediação de um termo neutro como o Miteinandersein heideggeriano.  

 

Procurei uma transcendência temporal de um presente para o mistério do futuro. Isso 

não é uma participação a um terceiro termo, seja uma pessoa, uma verdade, uma obra, 

uma profissão. É uma coletividade que não é uma comunhão. Ela é o face-a-face sem 

intermediário e nos é fornecida no Eros onde, na proximidade do outro, está 

integralmente mantida a distância, onde o patético é o fato, ao mesmo tempo, dessa 

proximidade e dessa dualidade. (TA, 1997, p. 160 e p. 162) 

 

Neste desfecho, o Prof. Nilo Ribeiro Júnior destaca a elaboração de uma ontologia 

pluralista da fecundidade como resolução da proposta de evasão anunciada por Levinas antes 

da guerra. No lugar de uma ontologia de estilo monádico que, de Parmênides a Heidegger, 

estabelecia uma relação ao Ser centrado em si e revirando sobre si, para a qual o tempo não 

passava de uma forma degradada de ser, Levinas oferece uma nova configuração ontológica a 

partir de um existir temporal que é eminentemente plural. 

 

Em outras palavras, na medida em que, na fecundidade ou paternidade, a subjetividade 

vem constituída pela e na relação com a alteridade – relação esta que não anula a 

subjetividade porque a temporalidade é entendida como relação mesma do sujeito com 

o outro – abre-se a possibilidade de entendê-la através de uma ontologia alterada em 

seu sentido original. Isso leva-nos a constatar que a condição humana a qual Levinas 

se referia no De l’Évasion se realiza na temporalidade, ou na relação com o feminino 

e com o filho. A relação e a fecundidade arrancam o sujeito solitário da sua eternidade 

de existente presente a si mesmo. (RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 54) 

 

Neste caso, a pronunciada fuga do horizonte ontológico talvez não tenha se efetivado 

plenamente, no entanto, como já havia sido anunciado em Da evasão, se renovou o antigo 

problema do ser enquanto ser e, pode se dizer, se conseguiu a evasão de uma certa concepção 

de Ser. Ou se teria deixado vencer pelo trágico do Ser na medida em que, tentando a evasão, só 

se conseguiu atingir um ser melhor, mas ainda Ser?  

 

3 Filosofia e Judaísmo nos escritos de maturidade 

 

3.1 Para além da Totalidade: o Infinito 
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Após pouco mais de uma década, em 1961, tem lugar a publicação daquela que será 

considerada a primeira grande síntese de seu pensamento: Totalidade e Infinito. Este é, de 

longe, o trabalho mais conhecido e mais comentado do autor de modo que nos apercebemos da 

necessidade de estabelecer um recorte mais brusco com a finalidade de não tornar o resultado 

da pesquisa excessivamente extenso. 

Como o próprio título anuncia, a obra tem como pano de fundo a tensão entre a 

Totalidade, reino do Mesmo que engloba tudo o que se apresenta como Outro, destituindo-o de 

sua alteridade; e o Infinito, radicalmente transcendente e alteridade absoluta – 

incondicionalmente, Outro – interrompendo as investidas totalizantes do Mesmo.  

Um trabalho destinado a pensar a fecundidade do Infinito em contraposição à 

esterilidade da Totalidade: “O Infinito é o contrário ou, até mesmo, o contraditório da 

Totalidade: esta é estéril e ameaçadora, ao passo que ele é fecundo e generoso, faz existir, ou 

seja, ser um outro com sua interioridade própria e inviolável pelo próprio criador.” (SEBBAH, 

2000, p.55-56) 

Nesta obra o projeto ético – anunciado formalmente já em 1951 com a publicação do 

artigo A ontologia é fundamental?176 – é assumido de modo mais incisivo como uma orientação 

ao pensamento que, de algum modo, interdite e inverta a marcha da ontologia. Por conta dessa 

centralidade da ética, Levinas não se empenhará em descrever a densidade anônima do Ser nem 

mesmo o esforço ininterrupto do existente em dominar a existência, como ocorreu nos trabalhos 

anteriores. Seu ponto de partida será a descrição de uma subjetividade capaz de entrar em uma 

relação com o Outro sem negar sua alteridade, uma relação concebida como acolhimento e 

hospitalidade. 

Tendo presente, então, a riqueza de possibilidades e sutilezas da obra, nos 

impossibilitando de encetar uma sua análise exaustiva, conduziremos nossa exposição 

privilegiando três elementos básicos que parecem integrar as demais discussões em seu interior: 

a Subjetividade, a Alteridade e a Linguagem. Ao enfrentarmos a elaboração levinasiana desses 

temas tentaremos apontar os aspectos mais relevantes para o objetivo geral da pesquisa, qual 

seja, a relação entre judaísmo e filosofia. 

 

 

 

176 Há, além deste texto de 1951, outros dois artigos que antecedem e preparam a publicação de Totalidade e 

Infinito, antecipando algumas noções que serão melhor desenvolvidas na obra: Liberdade e Mandamento (1953) 

publicado em espanhol na recolha intitulada La huella del Otro e O Eu e a Totalidade (1954) publicado em Entre 

Nós: ensaios sobre a alteridade. 
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3.2 O conceito de Totalidade em Levinas 

 

Como já tivemos oportunidade de observar no capítulo precedente, Levinas extrai a 

estrutura de sua concepção de Totalidade da crítica de Rosenzweig à pretensão do pensamento 

abarcar o Todo da realidade. Assim, mirando em Hegel, mas acertando toda a tradição filosófica 

até aquele momento, Rosenzweig sentencia: “Nós não queremos a ilusão do todo.177” 

Levinas, por sua vez, em entrevista a Salomon Malka, respondendo sobre a influência 

de Rosenzweig em seu pensamento, assegura ter “pura e simplesmente retomado” sua crítica 

da ideia de totalidade n’A Estrela da Redenção. (MALKA, 1989, p.105178) Isso talvez explique 

o fato de Levinas raramente ter se dado ao trabalho de explicitar sua concepção de Totalidade, 

quem sabe, pressupondo que o leitor tenha conhecimento do significado desta noção no interior 

de sua fonte inspiradora. 

Seja como for, o artigo de 1954, O eu e a totalidade, quiçá seja o texto levinasiano em 

que essa concepção esteja mais explicitamente colocada. Em um primeiro momento a 

Totalidade surge como Exterioridade da qual o ser vivente dispõe como elemento e meio, 

retirando dela os alimentos179. Para o vivente, no entanto, carente de pensamento, a Totalidade 

não é apreendida como tal uma vez que, em sua vida puramente biológica, não é capaz de 

discernir entre interioridade e exterioridade. Há uma confusão, portanto, entre o vivente e a 

Totalidade decorrente desta vida mesma. (EN, 2010, p. 33) 

Por outro lado, quando no vivente desponta a consciência de si, ao mesmo tempo, 

desponta nele a consciência daquilo que o ultrapassa, isto é, da exterioridade. Encerra-se, assim, 

a confusão entre o indivíduo e a exterioridade que passa a conceber a si mesmo como apartado 

da Totalidade. Separado, o vivente se transmuta em um Eu. (EM, 2010, p. 35-36) 

Doravante, o indivíduo mantém uma relação ambígua com a exterioridade: por um lado, 

participa da Totalidade e se define a partir dela situando-se em relação aos seus demais 

componentes; por outro lado, conserva uma interioridade que impede sua (des) integração na 

Totalidade ao constituir uma identidade referida a si. Surge uma nova modalidade de 

 

 

177 Já expusemos a concepção de totalidade de Rosenzweig no capítulo concernente às influências da tradição 

judaica em Levinas. Aproveitamos para lembrar que por judaísmo ou tradição judaica nos referimos não apenas à 

religião, mas também à filosofia desenvolvida entre os judeus, sobretudo, o próprio Rosenzweig. 
178 Embora saibamos que em outros momentos Levinas foi um pouco menos enfático em relação a isso, como por 

exemplo a François Poirié (2009, p. 115): “Aliás, não sigo Rosenzweig o tempo todo, ainda que eu tenha adotado 

certas posições fundamentais de seu pensamento puramente teórico.”  
179 O vivente neste texto seria o protótipo, por assim dizer, do sujeito da fruição descrito em Totalidade e Infinito. 
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Totalidade: “A totalidade em que se situa um ser pensante não é uma adição pura e simples de 

seres, mas adição de seres que não fazem número uns com os outros. É toda originalidade da 

sociedade.” (EN, 2010, p. 37) 

Contudo, pode-se depreender ainda uma terceira concepção da Totalidade, mais 

próxima do sentido que esta noção adquire, no mais das vezes, ao longo da obra levinasiana. 

Ao descrever o surgimento do sujeito a partir da consciência de si e da exterioridade, Levinas 

afirma: “Esta existência central, que acolhe toda a exterioridade em função da interioridade, 

mas capaz de pensar a exterioridade como estranha ao sistema interior, capaz de representar-se 

uma exterioridade ainda não assumida, tornaria possível uma vida de trabalho.” (EN, 2010, p. 

35) 

Deixando suspensa a questão do trabalho, etapa importante da constituição da 

subjetividade em sua obra magna, percebemos nesta fórmula não a descrição da totalidade, em 

si, mas o movimento totalizante que ela implica e que está bem próxima da concepção de 

Rosenzweig. De fato, ao ocupar o centro e conceber a exterioridade a partir da interioridade, ao 

fazer dela uma sua representação, não estaria o sujeito realizando-se como totalidade ao 

transmutar o Outro no Mesmo, segundo a terminologia de Totalidade e Infinito? 

Com efeito, aprendemos com o Prof. Ricardo Timm de Souza que o “pleno significado 

do conceito de ‘Totalidade’ em Levinas – no sentido em que nós também o entendemos – 

somente pode ser plenamente compreendido em seu desdobramento dinâmico [...]” 

(SOUZA180, 1995, p. 13) Partindo, pois, dessa concepção dinâmica da Totalidade como 

resultado do movimento de Totalização, englobando, diluindo e encarcerando tudo o que é 

Outro, é possível notar diferentes momentos em que essa operação ocorre no interior da obra 

levinasiana.  

Assim, a Totalidade pode encontrar-se ora sob a forma do Ser sempre idêntico a si 

neutralizando a diferença e conduzindo as singularidades ao anonimato; ora sob a forma do Eu 

que anula a alteridade de Outrem; e mesmo sob a forma política do Estado que destitui as 

singularidades fazendo desaparecer tanto o Eu quanto o Outro e, nesse caso, realizando a obra 

do Ser, isto é, confinando-os, por outro viés, no anonimato de uma existência vazia e sem 

 

 

180 Nos referimos aqui ao estudo intitulado Sujeito, Ética e História: Levinas, o trauma infinito e a crítica da 

filosofia ocidental. Aproveitamos para externar nosso agradecimento ao referido professor por ter disponibilizado, 

em confiança, o arquivo da versão original destinada à impressão sem a qual não teríamos acesso a esta importante 

obra. Jamais seremos suficientemente gratos por tamanha generosidade. 
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sentido. Todas essas facetas da Totalidade podem ser resumidas no jogo entre o Mesmo e o 

Outro no interior da qual o primeiro sempre prevalece sobre o segundo. 

O diagnóstico de Levinas sobre o pensamento ocidental é de que ele, sendo 

primariamente uma ontologia, realizou a história da Totalização do Ser, neutralizando a 

alteridade exercendo-se como liberdade. Desse modo, desenvolveu uma insuficiência crônica 

para se relacionar com o outro enquanto tal. Por isso, em sua inspiração ontológica fundamental, 

a filosofia se exerce como potência ou poder de neutralização, redução e aniquilação ou 

assimilação da alteridade podendo conformar-se – como de fato ocorreu – às formas políticas 

de dominação. (SOUZA, 1996, p. 15-18) 

 

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 as 

comandam sem eles saberem. Os indivíduos vão buscar a essa totalidade o seu sentido 

(invisível fora dela). 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. (TI, 1981, p. 10) 

 

Sebbah faz uma consideração acerca da aproximação feita por Levinas entre Ser, Guerra 

e Totalidade mostrando a sobriedade do autor ao perceber, desde sempre, que a vida cotidiana, 

na maioria das vezes, não reserva espaço ao acolhimento do outro, tendo inclusive, denunciado 

a fragilidade da moralidade no combate à violência da guerra do ser, da existência cotidiana, 

que se apresenta como totalidade. Levinas se insurge contra esse estado de coisas e, para 

Sebbah, um olhar atento a esse aspecto anunciado no prefácio da obra, evitaria as assimilações 

ingênuas da filosofia levinasiana. (SEBBAH, 2000, p. 47) 

3.3 A novidade da ética 

 

O que rompe o ciclo da Totalidade é o Infinito e sua realização se dá na transcendência 

do rosto de outrem. Por conseguinte, o que descompassa a ontologia é a metafísica, definição 

mesma da ética em Totalidade e Infinito. A ética é metafísica na medida em que nela habita 

uma intenção transcendente que não segue a via da intencionalidade de corte husserliano. A 

ética é por si mesma uma ótica, uma lente pela qual se confronta a realidade destituindo o 

privilégio do saber. Abdica também, nesse sentido, da compreensão do Ser. (TI, 1981, p. 16) 

Mas para compreender o sentido profundo dessa nova ética que se inaugura faz-se necessário 

explorar como ela se estrutura, qual seu ponto de partida e em que direção aponta.  

Em Levinas a ética começa no encontro. O momento ético inaugural acontece quando o 

Eu encontra Outrem, quando um ser humano encontra outro ser humano. Isso quer dizer que a 
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ética não começa em um ato de consciência de um sujeito livre ou por uma teorização sobre os 

fundamentos da moralidade em geral e suas condições práticas. A ética tem início no imediato 

da materialidade, no corpo a corpo, no face-a-face.  

Além disso, esse encontro é marcado por um acontecimento original da linguagem: “O 

homem é o único ser que não posso encontrar sem lhe exprimir esse encontro mesmo. O 

encontro distingue-se do conhecimento precisamente por isso. Há em toda atitude referente ao 

humano uma saudação – até quando há recusa de saudar.” (EN, 2010, p. 28) 

A inseparabilidade do encontro e o dirigir-se, pela fala, ao encontrado radicaliza a 

imediaticidade na qual se inscreve a relação ética almejada por Levinas, impondo modificações 

estruturais no modo como, em geral, o debate ético foi estabelecido ao longo da tradição 

filosófica hegemônica. 

Originando-se do contato humano mais elementar o comércio ético não se estabelece 

por via da consciência teórica que visa um objeto, não deve ser pensada, então, na perspectiva 

do conhecimento. A relação a Outrem é socialidade primeira tendo em vista que todo 

movimento cognoscente se lançando na direção de um objeto supõe, de antemão, que o sujeito 

desse ato existe já com os outros. A essa relação irredutível ao conhecimento, Levinas 

considerou por bem, de início ao menos, denominar religião.  

 

Nenhuma teologia, nenhuma mística se dissimula por detrás da análise que acabo de 

fazer do encontro com outrem e do qual me interessa sublinhar a estrutura formal: o 

objeto do encontro é ao mesmo tempo dado a nós e em sociedade conosco, sem que 

este acontecimento de socialidade possa reduzir-se a uma propriedade qualquer a se 

revelar no dado, sem que o conhecimento possa preceder a socialidade. [...] o termo 

religião deve contudo anunciar que a relação com homens, irredutível à compreensão, 

se afasta por isto mesmo do exercício do poder, mas nos rostos humanos logra 

alcançar o Infinito[...] (EN, 2010, p. 28-29) 

 

A mesma interdição feita à abordagem teórica é estendida à ontologia. Ambos, 

conhecimento e compreensão, dissimulam um exercício de poder, posse e apropriação. 

Ambicionam a dominação. Inviabilizam, de saída, uma relação ética genuína. No encontro não 

se está diante de um objeto ou diante de uma entidade insignificante que deva ser ultrapassada 

em vista de seu ser. Mesmo se tomado na perspectiva da ontologia, na condição de ente, 

Outrem, possui uma dignidade, um estatuto privilegiado porquanto entra como interlocutor na 

socialidade que sua presença institui.  

 

A relação com outrem, portanto, não é ontologia. Este vínculo com outrem que não 

se reduz à representação de outrem, mas à sua invocação, e onde a invocação não é 

precedida de compreensão, chamo-a religião. A essência do discurso é oração. O que 

distingue o pensamento que visa a um objeto de um vínculo com uma pessoa é que 
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neste se articula um vocativo: o que é nomeado é, ao mesmo tempo, aquele que é 

chamado. (EN, 2010, p. 28) 

 

Uma ética extraída da racionalidade do saber, do conhecimento, culmina no exercício 

do poder sobre Outrem ao tomá-lo como objeto, abordá-lo como a um tema do pensamento. 

Nesse sentido, a objetivação resulta em objetificação e, em última instância, em violência. A 

objetificação da alteridade, no saber, acontece no exato momento em que se procura apreendê-

la mediante um conceito. O conceito, por sua natureza mesma, implica a redução de Outrem a 

uma generalidade abstrata (des) integrando-a na ordem do universal, destituindo a 

particularidade do encontro de toda sua riqueza e beleza.  

Por seu turno, a ontologia subordina toda concretude do humano e as possibilidades que 

ela abre à sua relação com o ser em geral. Não apenas a atividade teorética, mas a plenitude do 

existente humano se resume à compreensão do ser, se torna, pois, ontologia. Tudo aquilo que, 

concretamente, poderia mostrar-se a uma filosofia da existência como uma miríade de sentidos 

a explorar, reduz-se a uma exaltação do Ser e não conduz, em última instância, a outra coisa 

senão ao há. 

 

Mas logo a filosofia se da existência se apaga diante da ontologia. Este fato de estar 

embarcado, este acontecimento no qual me encontro engajado, ligado que estou com 

o que devia ser meu objeto por vínculos que não se reduzem a pensamentos, esta 

existência interpreta-se como compreensão. (EN, 2010, p. 24) 

 

Mesmo ao assegurar certo privilégio ao ente humano a ontologia o faz porque, pela 

compreensão, esse ente é reconduzido à abertura do ser, a seu horizonte. Nesse sentido, mover-

se em direção ao ente significa, imediatamente, ultrapassá-lo. Tanto o saber quanto a ontologia 

que a prolonga181 continuam a consagrada tradição que subordina o particular ao universal. No 

fim, “compreender é relacionar-se ao particular, único a existir, pelo conhecimento que é 

sempre conhecimento do universal.” (EN, 2010, p. 25) 

 

 

181 Na leitura de Levinas é frequente a associação da atividade ontológica como um alargamento da atitude teorética 

do saber. Não que ele desconsidere os esforços de Heidegger para desvincular as duas esferas tentando mostrar a 

maior radicalidade e abrangência da ontologia bem como seu caráter não intelectualista. O fato é que, para Levinas, 

mesmo com todos os esforços, Heidegger não teria ainda conseguido romper com o privilégio do teorético e isso 

se evidencia, precisamente, por seu recurso ao termo “compreensão”.  Por isso a ontologia será, frequentemente, 

descrita como “inteligência dos seres” e em muitas passagens o termo compreensão aparece associada ao 

conhecimento. Mesmo que não seja conhecimento puramente teorético, atividade de uma consciência pura que 

ignora sua dimensão temporal, ainda sim, continua sendo uma espécie de conhecimento. 
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É o que está por trás de nossas relações com as coisas, onde sua individualidade, sua 

particularidade, só é acessível a partir do conceito, do universal que garante o conhecimento ou 

mesmo a compreensão de seu ser. As coisas devem seu sentido ao universal e perdem seu 

sentido fora dele. (LM182, 2000, p. 86)  

O excepcional do encontro reside precisamente na ruptura com o universal atendo-se ao 

ente, ao particular. O vocativo inseparável do evento ético em que um ser humano encontra 

outro embarga a obra do conceito que insere Outrem na impessoalidade do universal. No 

encontro, posso até estar diante de um ente, mas jamais, de uma coisa. 

 

[...] a pessoa com a qual estou em relação, chamo-a ser, mas ao chamá-la ser, eu a 

invoco. Não penso somente que ela é, dirijo-lhe a palavra. Ela é meu associado no 

seio da relação que só devia torná-la presente. Eu lhe falei, isto é, negligenciei o ser 

universal que ela encarna, para me ater ao ente particular que ela é. (EN, 2010, p. 27) 

 

A primazia do universal faz penetrar toda particularidade em uma ordem impessoal – 

do conceito, do ser, ou mesmo, das instituições políticas e suas leis183 – que lhe confere sentido 

ao mesmo tempo em que a despoja de qualquer estatuto de dignidade. Somente sob o prisma 

de conceitos e princípios suficientemente genéricos é que podem ter lugar as instituições e os 

discursos coerentes. Por outro lado, é preciso já, de algum modo, ter aceitado a ordem do 

universal, ter aderido ao pacto, o que supõe a situação do encontro, do face-a-face que acontece 

no âmbito do particular. (LM, 2000, p.82-83) 

Sendo assim, nem tudo se decide facilmente através da recusa, igualmente obstinada, 

do universal. Levinas parece sugerir que a universalidade deve ser restituída fundando-se no 

particular e mantendo-se conectado a ele. Desse modo, se obtém uma nova fundação da ordem 

das instituições e dos discursos que apelam ao entendimento mútuo entre seres racionais 

segundo a qual os seres particulares por ela abarcados possuam, em si mesmos, um sentido 

antes de entrar na ordem universal. (LM, 2000, p. 90) 

 

 

182 LEVINAS, E. Liberdade e Mandamento. Doravante somente LM. 
183 Afinal, não seria o fundamento da própria racionalidade, filosófica e científica, a recusa obstinada a toda e 

qualquer forma de particularismo? E não seria essa racionalidade a fiadora de um Estado fundado em imperativos 

universais e impessoais, leia-se, anônimos? E não teriam esses imperativos precedência sobre as situações 

particulares às quais são aplicadas, ao passo que, os indivíduos recebem de antemão sua significação no exato 

momento em que integram a ordem universal da sociedade civil e suas instituições? São questões que também se 

seguem das reflexões de Levinas acerca da relação entre o particular e o universal. 
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A crítica do conhecimento e da ontologia associa-se também a uma crítica da imanência. 

O conhecimento implica um sujeito que, elevando a consciência para fora, retorna si trazendo 

consigo o objeto na forma do saber. O saber é resultado da interiorização do exterior no processo 

de conhecimento. Por seu turno, a compreensão concebe tudo a partir do horizonte do Ser. No 

Ser há apenas “dentro” jamais “fora”. Para além do Ser apenas o Nada.  

Em ambos os casos está em jogo uma lógica radical da imanência, envolvente e 

englobante, que não deixa o menor espaço para a transcendência. No entanto, a ética é aqui 

definida como metafísica exatamente porque busca uma relação com aquilo que está alhures, 

situado em um além absoluto, transcendência radical, que é a própria inspiração que fez surgir, 

na história da filosofia, algo como a 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 uma trans-ascendência. A transcendência pela qual o 

metafísico o define tem isso de notável: a distância que exprime – diferentemente de 

toda a distância – entra na maneira de existir do ser exterior184. (TI, 1981, p. 23) 

 

Nesse sentido, a proposta ética de Levinas define-se como “a procura da validade do 

sentido para além da verdade da imanência do Ser” erigindo-se como “uma radicalização 

inteligível da insuficiência do discurso da imanência.” (SOUZA, 1995, p. 20) 

Mas a crítica à racionalidade do saber e à ontologia tem ainda outro viés digno de 

consideração. O conhecimento do objeto bem como a compreensão do Ser traduz-se em uma 

relação com a verdade. Conhecer o objeto é apreender a verdade a seu respeito ou apreendê-lo 

verdadeiramente. Compreender o Ser é acessá-lo em sua verdade. Há nesse movimento a 

afirmação soberana da liberdade e a justificação do privilégio do Mesmo sobre Outro, uma das 

facetas da Totalidade.  

 

Mas a verdade significa também livre adesão a uma proposição, desfecho de uma 

investigação livre. A liberdade do investigador, do pensador, sobre a qual não 

impende qualquer restrição, exprime-se na verdade.  O que é essa liberdade, senão 

uma recusa para o ser pensante de se alienar na adesão, senão o facto de continuar o 

Mesmo apesar das terras desconhecidas a que o pensamento parece levar? Vista por 

 

 

184 O trecho parece sugerir um duplo sentido para o termo “transcendência”: a) maneira de existir do ser exterior, 

expressão de si daquilo que entra na relação como transcendente; b) trans-ascendência como movimento do 

Mesmo, sujeito metafísico, em direção ao Outro, alteridade absolutamente transcendente. Não faremos uma 

distinção tão rigorosa e usaremos a palavra de acordo com as exigências do contexto cuidando sempre para evitar 

ambiguidades indesejadas. 
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este prisma, a filosofia empenhar-se-ia em reduzir ao Mesmo tudo aquilo que se opõe 

a ela como outro. Ela marcharia para uma autonomia [...] (DEHH, 1998, p. 202) 

 

O que torna as vias do conhecimento e da ontologia problemáticas na elaboração de uma 

ética que preserve a dignidade da alteridade é a pretensa incondicionalidade da liberdade e o 

privilégio do sujeito contidos em seu exercício mesmo. A filosofia, enquanto busca da verdade, 

teria sido sempre um elogio à autonomia, isto é, ao movimento livre e irrestrito do sujeito, em 

sua espontaneidade, na direção ao objeto que, uma vez apreendido na verdade de seu ser, seria 

reconduzido à ordem do Mesmo, ordem da imanência de uma subjetividade que se quer e se 

sente onipotente.  

Este esquema encontra-se presente em toda a história da filosofia, muito embora essa 

afirmação de um sujeito com poderes absolutos nem sempre tenha recebido a alcunha de 

autonomia. Evidentemente, essa mentalidade oferece obstáculos a uma ética que se pretende 

fundar sob a égide da heteronomia. 

Todavia, como no caso da relação entre o universal e o particular, este questionamento 

não envia ao irracional nem pretende constituir a vanguarda de algo como uma pós-verdade tão 

propalada pelos arautos da pós-modernidade. Não existe em Levinas renúncia à verdade ou ao 

racional, àquilo que pode ser considerado significativo do ponto de vista do pensamento. Mas 

o filósofo reserva-se o direito perguntar acerca das possibilidades de uma linguagem 

significativa que não repouse nesta modalidade de razão guardiã do conhecimento ou da 

compreensão do ser. 

 

Não é a favor de um divórcio entre filosofia e razão que se pode manter uma 

linguagem significativa (sensé). Mas tem-se o direito de perguntar se a razão posta 

como possibilidade de tal linguagem, a precede necessariamente, se a linguagem não 

está fundada numa relação anterior à compreensão e que constitui a razão. (EN, 2010, 

p. 25) 

 

Do mesmo modo, não se trata de questionar a liberdade como um valor inerente ao 

humano, mas de colocar em questão sua pretensa incondicionalidade, o fato de encontrar-se 

sempre entregue a si mesma. Implica colocar em debate a possível existência de um fundamento 

para a liberdade que não a limite, mas a oriente e regule seu exercício livrando-a do risco da 

arbitrariedade inerente à sua espontaneidade. No fundo, implica reformular as concepções de 

liberdade e verdade a partir de outras bases. 

 

Se, contrariamente à tradição do primado da liberdade, como medida do ser, 

contestamos à visão a sua primazia no ser e se contestamos a pretensão da dominação 

humana em aceder à categoria do logos – não abandonamos nem o racionalismo, nem 
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o ideal de liberdade. Não se é irracionalista ou místico ou pragmatista por pôr em 

dúvida a identificação do poder e do logos. Não se é contra a liberdade, se se procura 

para ela uma justificação. A razão e a liberdade aparecem-nos como fundadas em 

estruturas de ser anteriores, e cujas primeiras articulações o movimento metafísico ou 

respeito ou justiça – idêntica à verdade – desenha. Trata-se de inverter os termos da 

concepção que faz assentar a verdade na liberdade. (TI, 1981, p. 282) 

 

 

3.4 Separação: interioridade e transcendência 

 

A separação é uma das categorias fundamentais em toda a obra ao passo que é utilizada 

para circunscrever a distância entre o Eu e o Outro bem como para delimitar o modo como essa 

separação se produz em cada uma dessas instâncias permitindo-as resistir à Totalidade.  

Ambos, o Mesmo185 – o sujeito ou o Eu – e o Outro – ou Outrem, alteridade humana – 

são existentes separados entre si apesar de encontrarem-se em relação. A separação preserva a 

heterogeneidade do Eu e do Outro impedindo, assim, a totalização cujo resultado seria a 

diluição dos polos e, em última instância, a aniquilação da possibilidade mesma de qualquer 

relação. Por outro lado, conserva a humanidade relativa a cada um em sua singularidade. 

 

A alteridade, a heterogeneidade radical do Outro, só é possível se o Outro é realmente 

outro em relação a um termo cuja essência é permanecer no ponto de partida, servir 

de entrada na relação, ser o Mesmo não relativa, mas absolutamente. Um termo só 

pode permanecer absolutamente no ponto de partida da relação como Eu. (TI, 1981, 

p. 24) 

 

Contudo, a separação não se produz da mesma maneira no Eu e no Outro, em outras 

palavras, a maneira como a distância se realiza concretamente e o sentido que ela ganha no Eu 

não é correlativa da maneira como se realiza e significa quando a pensamos orientados a partir 

do Outro.  

No primeiro caso a separação se produz como a interioridade do sujeito que se constitui 

em referência a si, apesar de seu contato com a exterioridade, e traduz o seu psiquismo, 

 

 

185 A categoria “Mesmo” parece ter uma conotação mais abrangente para dizer o processo de redução da alteridade 

nos diferentes processos de totalização. Assim, o termo pode indicar o Ser, o Sujeito, o Estado, a História, enfim, 

sempre que se cumprir a destituição da alteridade para integrá-la em uma ordem de imanência qualquer, onde a 

heterogeneidade se converta em homogeneidade e as diferenças sejam neutralizadas pode-se qualificar como obra 

do Mesmo. Na relação ética, por sua vez, na relação Eu-Outro, esse qualificativo servirá para indicar o sujeito 

frente à exterioridade convertendo-a em interioridade. Do mesmo modo, “Outro” pode fazer referência a tudo o 

que se apresenta como diferente, como exterior. Na relação ética, contudo, será equivalente a Outrem, alteridade 

constitutiva do outro humano. 
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unicidade ou ipseidade. A esta maneira de afirmar-se na existência denomina-se ateísmo e 

confere ao existente um egoísmo inerente ao seu modo mesmo de existir.186  

 

Pode chamar-se ateísmo a esta separação tão completa que o ser separado se mantém 

sozinho na existência sem participar no Ser de que está separado [...] cada qual é ele 

próprio, egoísmo. A alma – dimensão do psíquico –, realização da separação, é 

naturalmente ateia. (TI, 1981, p. 46) 

 

Se a separação, do ponto de vista do Mesmo, se produz na interioridade do psiquismo, 

no Outro a separação se produz como a transcendência absoluta do Infinito e define-se como 

santidade, isto é, o que irrompe de uma dimensão de altura conservando sua absoluta 

independência e soberania. Ao mesmo tempo, preserva a autonomia do Mesmo que com ele se 

relaciona. É nisto, aliás, que consiste seu caráter transcendente187.  

 

Referir-se ao absoluto como ateu é acolher o absoluto depurado da violência do 

sagrado. Na dimensão de altura em que se apresenta a sua santidade – ou seja, a sua 

separação – o infinito não queima os olhos que a ele se dirigem. Fala, não tem o 

formato mítico impossível de enfrentar e que manteria o eu preso dentro de suas redes 

invisíveis. Não é numinoso: o eu que o aborda não é nem aniquilado ao seu contato, 

nem transportado para fora de si, mas permanece separado e conserva sua autonomia. 

Apenas um ser ateu pode relacionar-se com o Outro e dispensar-se já dessa relação. 

(TI, 1981, p. 63) 

 

O esquema da separação pode ser encontrado já em Hermann Cohen. Neste autor, o 

esquema da separação pode ser deduzido de suas análises sobre Deus e sua relação com o 

homem. Em si, Deus é único (COHEN, 2004, p. 22); sua unicidade constitui: sua identidade 

(COHEN, 2004, p. 31); autossuficiência (COHEN, 2004, p. 30); incomparabilidade (COHEN, 

2004, p. 33) e transcendência (COHEN, 2004, p. 34). Do interior de sua unicidade é capaz de 

criar coisas externas a si e, consequentemente, distintas (COHEN, 2004, p. 48). Todas essas são 

categorias com as quais Levinas irá desenvolver a noção de separação tanto do ponto de vista 

da subjetividade quanto da alteridade. 

No ato da criação do homem, Deus inseriu neste seu espírito, a razão teórica e a 

consciência moral, mediante a qual pode também revelar-se, criando uma conexão com ele. 

Contudo, essa comunicação não se converte em identificação entre Deus e o homem, antes, 

 

 

186 O Eu separado de Totalidade e Infinito é, no fim das contas, uma reelaboração do sujeito da hipóstase das obras 

anteriormente analisadas. 
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estabelece uma correlação. A identificação comprometeria a unicidade de divina. (COHEN, 

2004, p. 66-68). Pressupõe-se, então, a separação e a manutenção dos dois polos da relação. 

Mais adiante, Cohen atribuirá explicitamente a ideia de santidade à separação: “A 

santidade é, em sua origem, separação”. A santidade é, em primeiro lugar, um atributo ligado a 

Deus denotando, assim como em Levinas, sua transcendência – embora, neste último, a 

santidade será atribuída à alteridade humana. Porém, através da correlação, a santidade se torna 

também uma incumbência humana se convertendo em imperativo moral por meio da passagem 

bíblica: “Sede santos porque eu, o Eterno, vosso Deus, sou santo (Lev.19, 2)”, fazendo 

significar, duplamente, a santidade como tarefa (ser humano) e como essência (Deus). 

(COHEN, 2004, p. 72-73) 

Acrescenta ainda que, em seu sentido etimológico, o termo santidade aparta Deus do 

mundo sensível – eis a separação e a transcendência – ao passo que, como tarefa destinada ao 

homem, ele exige que este se eleve do mundo sensível à altura da santidade de Deus. Na medida 

em que se refere ao espírito humano “somente os membros únicos da correlação entre Deus 

podem ter a santidade como tarefa.” (COHEN, 2004, p. 74 e p. 77)  

Claro que há um deslocamento orquestrado por Levinas a fim de fazer valer para o outro 

ser humano aquilo que, em Cohen, se referia a Deus. No entanto, como nos adverte Putnam, 

Designar o Outro a partir de noções que, em sentido bíblico estrito, se referem a Deus é um 

procedimento frequente em Levinas. (PUTNAM, 2008, p. 44-45). Do ponto de vista de sua 

filosofia, o Outro ocupa o lugar de Deus na relação ética. 

Discípulo de Cohen, Rosenzweig estabelecerá sua ruptura com a Totalidade 

fragmentando-a e recolocando seus elementos de modo a fixá-los como independentes e 

autossuficientes uns em relação aos outros formando, cada um deles, três totalidades distintas, 

reproduzindo, à sua maneira, o esquema da separação. Assim,  

 

[...] é bem possível que os três elementos pareçam coexistir numa tranquila solidez, 

cada um deles tomados pelo sentimento do Um e do Todo, sentimento cego para o 

exterior de sua própria existência. Sobre esse ponto, eles estão todos em igualdade 

entre si. Deus, o mundo, e não apenas o homem, são um Si solitário que tem o olhar 

fixo em si e não sabe nada do exterior; o homem e o mundo, não apenas Deus, vivem 

na vitalidade interior de sua própria natureza, não tem necessidade de um ser fora 

deles; Deus e o homem, não apenas o mundo, são estruturas encerradas em si mesmos 

e habitadas por um espírito próprio. (ROSENZWEIG, 1982, p. 103) 

 

3.4.1 Subjetividade: fruição, gozo e felicidade 

 

Na conclusão de Totalidade e Infinito, Levinas assim resume a concepção de 

subjetividade desenvolvida ao longo da obra: 
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A separação realiza-se positivamente como interioridade de um ser que se refere a si 

e que depende de si. Até o ateísmo! Referência a si que concretamente se constitui ou 

se realiza como fruição ou felicidade. Essencial suficiência e que se apega até à sua 

origem ao desabrochar – em saber – cuja última essência a crítica (a apropriação da 

sua própria condição) desenvolve. (TI, 1981, p. 279) 

 

Guiando-nos por essa citação façamos um breve tour pela noção de subjetividade 

reconstituída188 por Levinas. Que a subjetividade seja definida pela separação enquanto 

autorreferência e ateísmo, já o dissemos anteriormente. A novidade encontra-se na ideia de 

fruição associada à felicidade. 

A fruição189 é descrita por Levinas como a mais elementar e imediata relação do Eu com 

o mundo, anterior à consciência que visa objetos e ao movimento da compreensão. O autor a 

define pelo termo “viver de...”, em franca oposição à noção husserliana de “consciência de...”, 

definidora do sujeito a partir da consciência teórica e da representação, buscando evidenciar o 

seu caráter mais originário, um “factum que precede o papel da representação e consciência na 

intencionalidade construtiva do sujeito” (PELIZZOLI, 2002, p. 80). 

 

Vivemos de “boa sopa”, de ar, de luz, de trabalho, de ideias, de sono, etc. Não se trata 

de objectos de representações. Vivemos disso. Aquilo de que vivemos também não é 

meio de vida, como a pena é meio em relação à carta que permite escrever; nem uma 

finalidade da vida, como a comunicação é finalidade da carta. As coisas de que 

vivemos não são ferramentas, nem mesmo utensílios, no sentido heideggeriano do 

termo. A sua existência não se esgota pelo esquematismo utilitário que os desenha, 

como a existência dos martelos, das agulhas ou das máquinas. Elas são sempre, numa 

certa medida [...] objectos de prazer [...] viver de... delineia a própria independência, 

a independência da fruição e da sua felicidade, que é o desenho original de toda 

independência. (TI, 1981, p. 96) 

 

O Eu, na fruição, absorve os conteúdos dos quais vive no modo da alimentação.190 

Desfrutar dos conteúdos da vida não significa, forçosamente, uma relação de necessidade ou de 

 

 

188 A filosofia de Levinas é fortemente impulsionada por um esforço de repensar e reformular a concepção de 

subjetividade em vista de uma modalidade original de relação com a alteridade. Alguns pensam, inclusive, que 

esse aspecto é mais pertinente para definir o pensamento levinasiano do que a própria noção de alteridade 

(Lembramos aqui o livro de Etienne Feron: De l’idée de transcendance à la question du langage. O autor esboça 

uma defesa dessa tese na introdução do livro). Sem entrar no mérito da questão, pensamos ser pertinente destacar 

o livro do Prof. Marcelo Luiz Pelizzoli, Levinas: a reconstrução da subjetividade, que se propõe a ler a obra de 

Levinas sob o prisma de sua reestruturação da subjetividade. 
189 A categoria de fruição é uma das mais instigantes e originais da obra. Infelizmente, devido à proposta do 

trabalho não poderemos analisá-la de maneira exaustiva. Levinas a descreve em detalhes na seção II de Totalidade 

e Infinito. Recomendamos fortemente a leitura para uma maior compreensão do que está em jogo para o autor. 
190 A metáfora escolhida por Levinas, significa, por um lado, a transmutação de uma energia reconhecidamente 

outra em energia própria, em outras palavras, a relação com o alimento resulta na conversão do outro em Mesmo, 



212 

finalidade, mas de contentamento, felicidade e gozo. Não se trata de uma ausência de 

necessidades, como se fosse possível pensar um ser a quem foi concedida a capacidade de 

extirpar todas as faltas, uma vez para sempre. Trata-se antes de tudo de uma dependência feliz, 

realizada, com e nas próprias necessidades e que vive na certeza de poder satisfazê-las. 

Realização, plenitude, contentamento marcam a independência feliz do ser da fruição como 

origem da própria subjetividade. Toda a dinâmica ativa do sujeito assenta-se sobre a base do 

“viver de...” (TI, 1981, p. 99-101) 

Na plenitude de seu contentamento é egoísta, de um egoísmo inerente à própria condição 

da fruição. Existente centrado em si e para o qual a exterioridade do mundo serve apenas à 

manutenção da felicidade no seu “viver de...”. O gozo fruitivo opera, concretamente, a 

separação ateia de que se falava anteriormente que se traduz na unicidade do sujeito. O Eu 

separado é único, irredutível a um conceito do qual seria um indivíduo compreendido em um 

gênero. A unicidade ou ipseidade, fruto da separação, produz concretamente a interioridade do 

Eu e sua solidão. A fruição, portanto, constitui o Eu como si-mesmo operando a ruptura com a 

Totalidade. (TI, 1981, p. 103-104). 

O corpo realiza o “viver de...” ao estabelecer um contato direto com o mundo, irredutível 

ao pensamento. A espécie de relação que o corpo viabiliza transmuta a “representação em vida, 

a subjetividade que representa em vida que é suportada por essas representações e que delas 

vive [...]”. A oposição ao mundo pelo corpo implica, segundo Levinas, uma intencionalidade 

não teórica anterior à dinâmica intencional da consciência destituindo a representação de seu 

trono donde comandava todas as formas de experiência subjetiva. (TI, 1981, p. 112-113). 

 

O corpo permeia, assim, todas as instâncias no regime da sensibilidade e economia, e 

entra de modo privilegiado e intrigante na vida subjetiva, a ponto de implicar uma 

“intencionalidade encarnada” não abarcável pela dinâmica e tempo da consciência 

constituinte [...] o eu, no regime da separação como corpo, estou fundado sobre 

exterioridade irredutível e anterior à reflexividade, apontada para o âmbito da 

afetividade ou sensibilidade. (PELIZZOLI, 2002, p. 79) 

 

 

 

fazendo da fruição o próprio dinamismo da constituição do Eu. Por outro lado, o próprio ato de se alimentar é um 

componente da vida e o movimento característico da fruição. Assim, alimentar-se implica gozo, deleite, regozijo 

no ato em si e não apenas em seus resultados. O ato se alimenta de sua própria atividade e esse é todo o movimento 

da fruição. (TI, 1981, p. 97) 

 



213 

Sem consciência e sem representação a experiência fornecida pela corporeidade é 

condição da consciência na medida em que o pensamento repousa e decorre do sujeito 

alimentado na fruição. O pensamento e sua atividade representacional está sempre um passo 

atrás em relação à retidão do encontro do corpo com o mundo. A corporeidade “é uma 

permanente contestação do privilégio que se atribui à consciência de ‘emprestar o sentido’ a 

todas as coisas.” (TI, 1981, p. 113-114) 

O modo próprio da fruição é a sensibilidade, no sentido da pura afecção, sem remeter a 

uma atividade do conhecimento a mais ínfima que seja. Levinas pretende demonstrar a extrema 

imediaticidade a qual pertence o plano da fruição tentando se desvencilhar da noção de 

sensibilidade que incita um esquema qualquer do entendimento ou que seria correlativa de um 

ato de consciência. Desse modo: 

 

A situação não se refere a uma representação, nem mesmo a uma representação 

balbuciante. Trata-se da sensibilidade que é a maneira da fruição. A sensibilidade que 

descrevemos a partir da fruição do elemento não pertence à ordem do pensamento, 

mas à do sentimento, ou seja, da afectidade (sic) onde tremula o egoísmo do eu. As 

qualidades sensíveis não se conhecem, vivem-se: o verde das folhas, o rubro deste pôr 

do Sol. (TI, 198, p. 119) 

 

Não obstante, reconhece Levinas, voltando-se ao homem concreto, ao sujeito real, 

verifica-se que o instante da fruição é fatalmente superado dado que este homem se situa já ao 

nível da sociedade, da linguagem que põe o mundo e as coisas enquanto frutos de uma atividade 

representacional, isto é, já elevados à consciência de mundo e de objetos. Assim, o mundo 

objetivo, do qual podemos tecer um saber pela representação, constitui um acontecimento novo 

no seio da fruição. 

A fruição se dá no interior do elemental191 onde o Eu se encontra-se mergulhado e 

situado como a um domicílio. Nesse sentido, a imersão no âmbito dos elementos se dá no modo 

da habitação, adentra-se uma casa, ou melhor, faz do elemental sua casa, zona de familiaridade 

que garante a vida interior. Certa imprevisibilidade do elemental gera incertezas e inseguranças 

tornando-o uma ameaça, transformando o gozo tranquilo da fruição em fonte de inquietação 

 

 

191 O elemental carrega os traços do que nas obras anteriores, Levinas chamou de há. Embora cumprindo uma 

função um pouco distinta, o elemental também será descrito em termos de anonimato, impessoalidade e 

indeterminação como que emanando qualidades sem suporte, isso é, dados que solicitam a sensibilidade sem 

estarem suportadas especificamente por “algo” ou pelo menos sem constituir um “algo” para o sujeito da sensação. 

Assemelha-se, por isso mesmo, aos deuses míticos que não mostram seus rostos escondendo-se na impessoalidade 

do elemento. Risco do paganismo necessário para que a separação se realize e o sujeito, após quebrar os elos com 

o elemental, seja reconduzido ao ateísmo e à verdadeira transcendência. Cf. TI, 1981, p. 125) 
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exigindo a restauração da ordem do contentamento que será alcançada através do trabalho. 

Neutralizando as intempéries do elemental, o trabalho transforma-o em um mundo onde os 

elementos se dão como coisas à disposição, como objetos a serem organizados no interior da 

casa como propriedades, realizando a posse.  

 

O primeiro movimento a economia é, de facto, egoísta – não é transcendência, não é 

expressão. O trabalho que separa asa coisas dos elementos em que mergulho descobre 

substâncias duráveis, mas suspende de imediato a independência de seu ser durável, 

adquirindo-as como bens-móveis, transportáveis, postos em reserva, depositados na 

casa. (TI, 1981, p. 140) 

 

Não sendo ainda a relação com a transcendência, a habitação não é mais a fruição 

espontânea dos elementos. Ao romper a existência natural do ser separado, promove a alteração 

da tranquilidade da fruição em preocupação frente ao elemental e suas intempéries. Assim, a 

habitação obriga ao trabalho que domina os elementos e transforma a natureza em mundo, 

propriamente dito. (TI, 1981, p. 139) 

Juntamente com o corpo, a habitação ocupa um lugar privilegiado na economia da 

interioridade porquanto se apresenta como condição para a atividade humana. A casa – estrutura 

apta à habitação – é, então, o domínio privado a partir do qual o sujeito se mantém no elemento 

e para o qual pode se retirar, separando-se do elemental. Assim, a casa ou habitação surge como 

uma intimidade de onde o Eu vai ao mundo e dele se retira mantendo-se dentro e fora da 

totalidade com a qual se relaciona. A habitação, nesse sentido, permite o recolhimento.  (TI, 

1981, p. 135) 

O corpo, por sua vez, entra novamente em cena, primeiramente, pela figura da mão, 

órgão de captação e apropriação que realiza o movimento da posse colocando o eu em relação 

a si e a seus fins egoístas resumindo o papel do corpo na produção do trabalho e da posse.192  

Em segundo lugar, situando o Eu no limite da interioridade e da exterioridade, o corpo existe 

na mesma ambiguidade entrevista na dinâmica da morada: por um lado, atesta o modo como o 

sujeito se mantém exercendo o domínio e a posse de si, constituindo-se como uma casa, por 

outro, está situado no outro do elemento que o afeta e o desestabiliza, o intimida, obrigando-o 

ao trabalho e a posse. (TI, 1981, p. 142 e p. 144)  

 

 

192 O poder aquisitivo da mão faz com que o corpo jogue um papel além da sensibilidade e da fruição. Seu 

movimento de apreensão instaura uma relação de dominação inexistente no plano da simples fruição não sendo, 

portanto, da ordem da pura sensibilidade. 
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Tudo concorre, no fim das contas, para reafirmar o sujeito como ser separado. “Estar 

em sua casa, em outra coisa diferente de si, sermos nós próprios vivendo de outra coisa que não 

nós próprios, viver de..., concretiza-se na existência corporal.” (TI, 1981, p. 146-147) 

 

3.4.2 Consciência e tempo 

 

O trabalho abre a via de acesso à consciência que, por sua vez, abre a dimensão do 

tempo. Se trabalhar significa apoderar-se do mundo e vencer a insegurança causada pelo risco 

que o elemento pode representar à própria vida, logo, pode-se falar em um ser consciente da 

presença ameaçadora da morte. Nesse sentido, a consciência da morte coincide com o seu 

adiamento perpétuo abrindo a dimensão do tempo. (TI, 1981, p. 147) 

Recolhido em sua morada, o Eu toma certa distância do meio que o circunda e toda 

ameaça proveniente deste ambiente circundante é experimentada como algo não realizado, a 

insegurança da fruição é sentida quanto à possibilidade ou impossibilidade futura do gozo o 

que, a rigor, oferece tempo para se precaver do perigo. 

 

A indeterminação do elemento, o seu futuro, torna-se consciência, possibilidade de 

utilizar o tempo. O trabalho não caracteriza uma liberdade que decorreu do ser, mas 

uma vontade: um ser ameaçado, mas que dispõe de tempo para ocorrer à ameaça. 

Trabalhar é retardar a sua queda. Mas o trabalho só é possível a um ser que tem a 

estrutura do corpo, ser que se apodera dos seres, quer dizer, recolhido em sua casa e 

apenas em relação ao não-eu. (TI, 1981, p. 148) 

 

Levinas funda a consciência na corporeidade. Não que o pensamento se encarnasse, de 

algum modo, a um ser meramente corporal. Antes, é importante a Levinas demonstrar que 

consciência e pensamento são propriedades de um ser cuja situação mais elementar é a 

disposição corporal e sua relação mais incipiente com o mundo é pautada na sensibilidade mais 

do que na atividade teorética.193 “Se Husserl funda todo vivido na representação, Levinas 

resgata o valor do corpo como fundante, ponto de partida, base pela qual a consciência vem ao 

mundo. (PELIZZOLI, 2002, p. 85) 

 

 

193 Desnecessário, talvez, dizer que não se trata, para Levinas, de uma gradação como se o sujeito existisse 

corporalmente primeiro e em um segundo momento se tornasse, magicamente, consciente e pensante. Se Levinas 

separa em suas análises a sensibilidade da consciência é para chamar a atenção para o aspecto concreto da 

subjetividade mormente relegado a um papel secundário pela tradição. Corporeidade e sensibilidade são para 

Levinas tão essenciais ao sujeito quanto consciência e pensamento porquanto aquelas oferecem suporte a estas. 
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Ademais, partindo da mais basilar materialidade, Levinas pode sustentar uma nova 

abordagem da atividade racional. Ao final de suas análises sobre a subjetividade Levinas retoma 

o lugar da representação na economia da separação. As análises precedentes tornaram 

manifestas que a representação é condicionada pela vida, isto é, que o pensamento é sustentado 

por um ser vivente corporal capaz de fruição e de trabalho que habita o mundo ao mesmo tempo 

em que o domina e dele toma posse.  

Nesse sentido, a representação surge como constituída antes mesmo de ser constituinte. 

Sua capacidade em desempenhar uma função transcendental se verifica somente a posteriori, 

em um movimento que subordina a realidade vivida à realidade representada, movimento este 

levado a cabo pela essência crítica da teoria.  

Ora, argui Levinas, a própria possibilidade de uma tal inversão corrobora a separação e 

só é possível a partir dela, afinal, se a separação é recolhimento na morada, vida interior que 

confere ao ser separado uma extraterritorialidade estrutural, a soberba de um pensamento que 

se pretende anterior embora sendo, em verdade, posterior, representa o ápice do 

desenraizamento do sujeito malgrado sua posição no mundo que habita. A representação 

confirma a separação ao mesmo tempo em que a nega. (TI, 1981, p. 151) 

 

3.4.3 Separação: interioridade, psiquismo e unicidade 

 

Toda a trajetória da fruição, da habitação, do trabalho e da posse culminando no 

desabrochar da consciência e do tempo cumprem a explicitação da maneira do existente 

afirmar-se na existência como separação. Todas essas etapas – que no ato mesmo de existir não 

são, necessariamente, etapas – permitem ao existente construir para si uma interioridade como 

morada a partir de sua habitação na interioridade do mundo. 

A intimidade da casa se abre em um mundo, ele próprio, familiar, ambiente já dominado 

pela atividade humana, onde a ameaça do elemental se encontra neutralizada criando um âmbito 

amistoso que convida o sujeito à intimidade. Nesse sentido, a “interioridade do recolhimento é 

uma solidão num mundo já humano. O recolhimento refere-se a um acolhimento.” (TI, 1981, 

p.138) Emerge, assim, um traço de alteridade, presença silenciosa de um Outro que oferece 

suporte ao recolhimento do Eu. Nesse sentido, a familiaridade do mundo supõe a intimidade 

com alguém cuja presença é simultaneamente ausência abrindo espaço a um acolhimento 

hospitaleiro. Essa modalidade de alteridade é, segundo Levinas, o feminino.  

A alteridade feminina não é, ainda, a alteridade de outrem, entretanto, é a sua condição 

prévia enquanto confere ao mundo-elemento uma receptividade criando uma atmosfera de 
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intimidade e familiaridade que tornam possível a separação produzida através da morada e da 

habitação. Existir equivale desde então a morar, habitar uma interioridade na qual é possível o 

recolhimento que atende a uma hospitalidade e condiciona a relação com a transcendência de 

Outrem. (TI, 1981, p.138)  

 

A existência subjectiva recebe da separação os seus traços. Identificação de um ser 

cuja identidade esgota a essência, identificação do Mesmo, a identificação não vem 

assentar os termos de uma relação qualquer chamada separação. A separação é o 

próprio acto de individuação, a possibilidade, de uma maneira geral, para uma 

entidade que se põe no ser, de nele se pôr não definindo-se pelas referências a um 

todo, pelo seu lugar no sistema, mas a partir de si. (TI, 1981, p. 279) 

 

Emerge, assim, o sujeito da separação, ateu e egoísta. Fruto de um processo de 

assimilação de elementos externos, convertendo-os em algo próprio a si, permanecendo o 

Mesmo, a partir de sua relação com o mundo como habitação, como um em sua casa. 

Permanência e identificação malgrado tudo o que poderia lhe provocar alterações.  

Movimento de reviramento a si frente à exterioridade e estranheza do mundo operado 

pelo corpo a partir do qual o Eu se apodera do que lhe é outro. O mundo habitado é um mundo 

entregue aos poderes do Mesmo, tudo está ao seu alcance, à sua disposição. O Eu se torna, por 

meio de sua dependência dos elementos do mundo, um ser livre. O movimento de identificação 

coincide com a suspensão da alteridade. 

 

A possibilidade de possuir, isto é, de suspender a própria alteridade daquilo que só é 

outro à primeira vista e outro em relação a mim – é a maneira do Mesmo. No mundo 

estou em minha casa, porque ele se oferece ou se recusa à posse. É preciso tomar a 

sério o reviramento da alteridade do mundo na identificação de si. A identificação do 

Mesmo não é o vazio de uma tautologia, nem de uma oposição dialética ao Outro, 

mas o concreto do egoísmo. (TI, 1981, p. 25) 

 

Produz-se, desse modo, concretamente o psiquismo. O psiquismo descreve, pois, a vida 

ou a existência singular que, enquanto interioridade, comporta sempre uma folga ou um 

intervalo em relação ao todo, não permitindo que o Eu se cofunda e extraia seu sentido 

unicamente de seu papel jogado na Totalidade. (TI, 1981, p. 42-43)  

Resistência também ao seu envolvimento na história universal a partir de uma 

temporalidade própria, introduzindo a descontinuidade no sincronismo histórico. Retomando a 

noção de criação das obras anteriores, Levinas assegura que o psiquismo introduz no Ser e na 

história um corte, “exige uma criação contínua” em que “cada instante do tempo histórico, onde 

começa a acção, é, no fim de contas, nascimento e rompe, por conseguinte, o tempo contínuo 

da história [...]” (TI, 1981, p. 46). 
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Uma subjetividade constituindo-se a partir de sua vida interior é a garantia de uma 

verdadeira pluralidade. Ao singularizar os sujeitos, a interioridade torna possível falar, 

genuinamente, em relação uma vez que o psiquismo funda a existência de seres plurais a partir 

desse segredo pertencente a cada um. Somente na mais radical singularidade é possível, 

segundo Levinas, a pluralidade do social, em sentido forte. 

 

O real não deve determinar-se apenas na sua objectividade histórica, mas também a 

partir do segredo que interrompe a continuidade do tempo histórico, a partir das 

intenções interiores. O pluralismo da sociedade só é possível a partir desse segredo; 

atesta esse segredo. Sabemos desde sempre que é impossível fazer-se uma ideia da 

totalidade humana, porque os homens têm uma vida interior fechada àquele que, 

entretanto, capta os movimentos globais dos grupos humanos. (TI, 1981, p. 45) 

 

3.5 Desejo, Alteridade e Transcendência 

 

A primeira seção de Totalidade e Infinito é inaugurada com uma descrição da noção de 

alteridade que será tanto perseguida quanto pressuposta ao longo da obra. Perseguida porque 

Levinas frequentemente retomará uma sua definição na tentativa de circunscrever o caráter 

radical e inusitado não apenas da categoria “alteridade” como também – e em caráter prioritário 

– a realidade que ela pretende indicar, isto é, Outrem que advém ao Eu da altura de sua 

santidade. Pressuposta porque, sendo esta obra resultado de um percurso o qual tentamos traçar 

minimamente até aqui, as análises nela desenvolvidas estarão como que apoiadas nessa 

concepção de alteridade e em sua, igualmente radical, distinção e separação da subjetividade 

com a qual se relaciona. 

Categoria basilar do pensamento de Levinas ao menos desde O tempo e o Outro, a 

alteridade é, então, apresentada como o termo de um movimento em direção ao outro num 

sentido eminente, ao outro enquanto o inteiramente diverso, exterioridade irredutível a qualquer 

interioridade e que não se deixa aprisionar por nenhum ímpeto de um qualquer ser pensante 

que, ao incorporá-lo a sua identidade, dele se torna possuidor. Movimento que conduz “de um 

mundo que nos é familiar [...] de uma ‘nossa casa’ que habitamos, para um fora-de-si 

estrangeiro, para um além.” (TI, 1981, p. 21) 

Uma vez explicitada o modo como a separação se produz na subjetividade é preciso 

explicitá-la na perspectiva da alteridade. Será necessário, para garantir a originalidade da 

relação, que a alteridade seja tão rigorosamente heterogênea e independente quanto o é a própria 

subjetividade. Assim, a separação, na alteridade, só pode produzir-se com suficiente nível de 
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radicalidade, como transcendência, maneira mesma de existir do ser exterior. (TI, 1981, p. 23) 

Alteridade que não é consequência de sua identidade, antes, é o seu conteúdo. (TI,1981, p. 229) 

O termo transcendência indica, então, uma exterioridade mais radical do que aquela 

pertencente ao mundo e, por isso mesmo, impõe limites aos poderes do Eu de percorrer e anular 

essa distância. Trata-se de uma alteridade que não é apenas lógico-formal, no sentido de um 

alter ego, mas é a maneira mesma como o Outro existe. Alteridade do Estrangeiro e, nessa 

condição, daquele que é livre. Desenha-se, então, uma modalidade de alteridade que não destitui 

o Eu de sua subjetividade, não o limita, porque não pertencem a um plano comum, não formam 

uma Totalidade. O Outro, nesse caso, encontra-se em um além instransponível. (TI, 1981, p. 

26) 

A propulsão em direção ao transcendente é Desejo. Não o desejo resultado de uma 

necessidade buscando preencher uma falta194, antes, trata-se do Desejo metafísico. Há, para 

Levinas, algo de sublime no impulso metafísico: sua propensão a algo totalmente distinto de si, 

totalmente distante, em resumo, totalmente outro. Saída que “não aspira o retorno, porque é 

desejo de uma terra onde de modo nenhum nascemos. De uma terra estranha a toda a natureza, 

que não foi nossa pátria e para onde nunca iremos.” (TI, 1981, p. 21-22)  

Desse modo, o Outro do Desejo metafísico leva a cabo a ruptura da Totalidade. Sua 

condição de absoluta exterioridade refratária a toda aspiração de um saber adequado a seu 

respeito exprime uma distância constitutiva de sua própria condição de ser exterior. A 

exterioridade não é um atributo, mas sua essência, seu conteúdo, de modo que o metafísico – 

aquele que opera o movimento do Desejo – e o Outro – o Desejado como termo deste 

movimento – jamais entram num plano comum formando uma Totalidade. (TI, 1981, p. 23) 

O Desejo metafísico aspira ao invisível. A condição de invisibilidade indica uma relação 

com o que não é dado à compreensão, à uma visada da consciência ou qualquer outro gesto 

cognitivo que se queira. Desejo daquilo que não se pode ter uma ideia clara e distinta, relação 

que se estabelece por e na inadequação por excelência. E essa alteridade inadequada à ideia 

possui, para o Desejo, um sentido: é a alteridade de Outrem195. (TI, 1981, p. 22)  

 

 

 

194 Sendo o sujeito do Desejo aquele mesmo que se constituiu na separação, na plenitude da fruição de si e do 

mundo fechando-se em felicidade e contentamento, o Desejo metafísico, portanto, parte de um ser a quem nada 

falta. 
195 O mesmo deslocamento realizado em O Tempo e o Outro de uma caracterização algo formal da alteridade para 

a alteridade entendida como relação intersubjetiva é retomado. 
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3.5.1 A alteridade irredutível de outrem: o Rosto 

 

Este modo de fazer-se alteridade é próprio de uma realidade que existe em si e por si, 

independência absoluta que revela um ser kath’autó. O termo designa aquilo que tem sentido 

por si mesmo, não extraindo-o de suas relações com o Todo, e que, não obstante, se exprime. 

Esse modo de exprimir-se, revelar-se sem se oferecer aos poderes do sujeito confere a essa 

alteridade um Rosto. (LM, 2000, p. 87)  

O Rosto é o modo próprio da alteridade de outrem, isso é, da aproximação do outro 

humano que solicita o eu expressando-se, assim, na nudez pela qual o humano se apresenta em 

sua condição de Outro, presença absoluta porque capaz de se dispensar dessa relação, 

resistência aos poderes e, ao mesmo, tempo exposição, miséria, vulnerabilidade do estrangeiro, 

da viúva e do órfão. (TI, 1981, p. 64) 

Fazendo-se presença, o Rosto nem por isso permite-se reduzir-se a tema ou conteúdo do 

pensamento, recusa-se à compreensão ou ao conhecimento, não pode ser englobado em uma 

comunidade de gênero ou uma multiplicidade numérica sob o risco de ter sua alteridade 

anulada. Sua diferença não se refere a um conjunto de atributos que preservaria, ao fim e ao 

cabo, um fundo comum. O Rosto é a garantia, para outrem, de possuir um sentido em si, para 

além da Totalidade. (TI, 1981, p. 173) 

Essa singularização radical decorre de seu caráter rigorosamente concreto do qual o 

Rosto não pode ser separado. Tomá-lo por uma abstração ou como a demonstração de alguma 

espécie de entidade espiritual como que surgindo de modo fantasmático por trás da presença 

corporal de outrem, nada mais é do que não ter vislumbrado a crua realidade que pretende 

indicar. “Assim, o infinito não está em parte alguma a não ser no rosto. Nada é menos formal 

do que essa ética que consiste integralmente no encontro com o aspecto carnal do humano em 

seu rosto.” (SEBBAH, 2000, p. 50) 

Na condição de imaterialidade que atravessa a materialidade abrindo uma esfera de 

profundidade que explode as formas plásticas de sua aparição sensível, o Rosto se mantém 

como uma espécie de transcendência na imanência, não se oferecendo à visão como algo que 

se dá em um horizonte apreensível através de tudo o que as esferas da luz e do vazio, de Platão 

a Heidegger, pressupõem. (TI, 1981, p. 173-174) 

Desse modo, transcendência, altura, estranheza e todos os demais termos evocados por 

Levinas para circunscrever o âmbito da alteridade absoluta do Infinito constitutivo de Outrem, 

se congregam e adquirem organicidade na noção de Rosto que não apela aos atributos físicos, 
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à materialidade pura e simples dos olhos, do nariz ou da boca. O Rosto é de outra ordem. Não 

obstante, sua dimensão se abre na aparência sensível situando-o a meio caminho da santidade 

e da caricatura. (TI, 1981, p. 177) 

 

3.5.2 Infinito e Ideia de Infinito: a estrutura da relação ética 

 

Conceber uma transcendência radical e absoluta equivale, para Levinas, a pensar o 

Infinito. Na esteira de uma releitura da ideia de infinito de Descartes, pensar o Infinito é pensar 

aquilo que não deve sua existência a um movimento do Mesmo, mas existe em si e por si, 

exprimindo-se. O Infinito associa-se, então, ao Rosto. 

O essencial na categoria de Infinito, para Levinas, é que ela expressa uma 

transcendência rigorosa cujo ideatum ultrapassa a ideia de que dele se faz não sendo possível, 

assim, passar da ideia ao seu objeto. O Infinito existe em nós no modo da inadequação entre a 

ideia que dele se faz e o objeto que essa ideia pretende reter. O Infinito é, desse modo, 

essencialmente distância. Mantém a separação entre o pensamento e o termo desse pensamento. 

Assim, a ideia de infinito jamais alcançará a realidade do Infinito que permanece absolutamente 

outro na relação.  

Compreender o sentido desta separação intransponível requer que se faça a distinção 

entre transcendência e objetividade que atravessará toda a obra. A transcendência, 

diferentemente da objetividade, está completamente fora do alcance de um ato cognoscente que 

vise sua apropriação e, nesse sentido, interdita o movimento do conhecimento que culmina na 

posse do objeto que estaria à medida da consciência que intenta apreendê-lo. 

 

Pensar o infinito, o transcendente, o Estrangeiro, não é pois pensar um objecto. Mas 

pensar o que não tem os traços do objecto na realidade fazer mais ou melhor do que 

pensar. A distância da transcendência não equivale à que separa, em todas as nossas 

representações, o acto mental do seu objecto, dado que a distância a que o objecto se 

mantém não exclui – e na realidade implica – a posse do objecto, isto é, a suspensão 

de seu ser. A “intencionalidade” da transcendência é única em seu género. A diferença 

entre objectividade e transcendência vai servir de indicação geral a todas as análises 

deste trabalho (TI, 1981, p.36) 

 

A ideia de infinito delineia a estrutura da relação do Infinito ao finito, do mais no menos, 

de outrem solicitando o eu que, por sua vez, se desloca em sua direção. Modalidade singular de 

intencionalidade “de certa forma ocasionada e sustentada paradoxalmente pelo Ideatum” 

(SOUZA, 1995, p. 86) 
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A relação do Mesmo com o Outro, sem que a transcendência da relação corte os laços 

que uma relação implica, mas sem que esses laços unam num Todo o Mesmo e o 

Outro, está de facto fixada na situação descrita por Descartes em que o “eu penso” 

mantém com o Infinito, que ele não pode de modo nenhum conter e de que está 

separado, uma relação chamada “ideia do infinito”. (TI, 1981, p. 35-36) 

 

O Infinito que traz sua ideia desperta o Desejo colocando o Mesmo em movimento para 

fora de si. Desejo que nasce do Desejável e não do desejante. Desejável que desperta o desejante 

por sua desmesura, pelo excesso que lhe causa transbordamento. O Desejo é a medida para 

aquilo que, em si, é incomensurável. O Infinito, assim entendido, é o Rosto, aquilo que 

aproxima desejante e Desejável obedecendo, no entanto, o desnível, por assim dizer, inerente a 

essa relação. 

O Desejo metafísico assemelha-se, então, à bondade, ou melhor dizendo, realiza-se 

como bondade e generosidade sinceras, não contaminadas pelo impulso à prioridade do Eu, não 

visando a satisfação, desinteressado. Desejo alimentado pelo Desejado no qual a relação antes 

de saciar uma fome, abre-lhe o apetite. Experiências cotidianas que demonstram a possibilidade 

de uma relação que não apenas mantém os termos em relação como, a rigor, são condicionadas 

por esta separação mesma. (TI, 1981, p. 37) 

 

O Desejo é desejo do absolutamente Outro. Para além da fome que se satisfaz, da sede 

que se mata e dos sentidos que se apaziguam, a metafísica deseja o Outro para além 

das satisfações, sem que da parte do corpo seja possível qualquer gesto para diminuir 

a aspiração, sem que seja possível esboçar qualquer carícia. Desejo sem satisfação 

que, precisamente, entende o afastamento, a alteridade e a exterioridade do Outro. (TI, 

1981, p. 22) 

 

Embora apoiando-se na problemática cartesiana, Levinas somente pode levar a cabo sua 

construção de um “infinito ético” mediante a interrupção do gesto de Descartes em vista da 

radicalização da exterioridade constitutiva do Infinito mantendo-o, rigidamente, exterior a 

qualquer ideia que se possa fazer a seu respeito. Assim, enquanto Descartes preserva a ideia de 

infinito como uma centelha do Infinito desde sempre presente no sujeito, permitindo sua 

integração na totalidade ontológica, Levinas sustenta sua condição metafísica inabalável: 

 

Somente a partir de um irrenunciável Leitmotiv do permanecer fora, apenas com a 

categoria da Exterioridade absoluta é possível que esta tentação integradora seja 

superada; apenas no caso do sofrimento de um trauma intenso por parte do sujeito no 

tempo do choque do infinitamente outro – o trauma da distância incomparável – pode 

ser evitada o desvirtuamento do núcleo subversivo da Alteridade que se oferece em 

uma experiência sui generis. O Infinito vem de fora, todo  o resto não é mais do que 

momentos criativos do jogo dialético-tautológico da totalidade ontológica, da qual a 

feição racionalista toma inspiração. (SOUZA, 1995, p. 88) 
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A chegada do Infinito no Rosto de outrem é um acontecimento condicionante da ruptura 

com a Totalidade e garantia de instauração da paz sobre a qual nos informa a escatologia 

profética ou escatologia da paz messiânica, a despeito da desconfiança dos filósofos a esse 

respeito. Levinas assume, então, como uma das tarefas de Totalidade e Infinito demonstrar que 

é possível remontar a uma situação em que se verifique a quebra da Totalidade a partir do 

Infinito. Mantendo-se aquém da certeza objetiva e não pretendendo fundamentar a ideia de 

infinito nos termos de uma filosofia transcendental do tipo convencional – embora uma certa 

transcendentalidade não seja totalmente descartada –, a situação na qual terá lugar a de-

formalização da ideia de infinito será a do encontro ético. (SEBBAH, 2002, p. 49) 

Colocada nestes termos, a relação delineada pela ideia de infinito exigirá uma relação 

do eu com outrem distinta daquela do cognoscente com o cognoscível. Em outras palavras, a 

relação com a exterioridade do Infinito requer, imprescindivelmente, a transmutação de uma 

mirada dita objetiva, ou seja, de um olhar que visa apreender objetos, para a aproximação de 

uma realidade que se revela ao exprimir-se. 

 

3.5.3 O princípio da Assimetria 

 

Ao utilizar-se de termos como transcendência, altura, maestria, santidade, Infinito e 

afins para definir a alteridade irredutível de outrem estabelece-se um princípio fundamental da 

relação ética almejada em Totalidade e Infinito: a assimetria. Dizer que a relação entre eu e 

outrem é assimétrica significa fundá-la em uma não-reciprocidade original delineando uma 

relação sem correlação. 

 

Se, pois, a separação é tornada necessária pela produção do Infinito que ultrapassa sua 

ideia e, assim, separada do Eu habitado por essa ideia (ideia inadequada por 

excelência) – é preciso que tal separação se cumpra em Mim de uma maneira que não 

seja apenas correlativa e recíproca da transcendência em que se mantém o infinito em 

relação à sua ideia em mim; é preciso que ela não seja apenas a sua réplica lógica, que 

a separação do Eu em relação ao Outro resulte de um movimento positivo. A 

correlação não é uma categoria que baste a transcendência. (TI, 1981, p. 41) 

 

Com efeito, esse será um princípio bastante caro a Levinas na presente obra. A 

assimetria permite fixar a radicalidade de sua concepção de alteridade e a gravidade da situação 

ética que o autor intenta propor. A noção apela ao excedente de responsabilidade que me obriga 
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perante o rosto porquanto “a minha196 posição de eu consiste em poder responder à miséria 

essencial de outrem, em encontrar recursos.” (TI, 1981, p. 192) 

Advindo de uma dimensão radicalmente outra, de uma transcendência absoluta que 

delineia também a altura de sua santidade, a relação instituída entre eu e outrem será, 

essencialmente, assimétrica. Essa dissonância ou desnível pertence à própria novidade da 

conjuntura eu-outrem e sua “orientação inevitável do ser ‘a partir de si’ para ‘Outrem’”. (TI, 

1981, p.193) 

Sua recusa de uma relação pautada na correlação traz, de modo mais imediato, os 

vestígios do pensamento de Husserl. A própria estrutura da consciência, animada pela 

intencionalidade, sua definidora, carrega as marcas da correlação: pensamento e pensado, 

desejo e desejado, tudo encontra medida e adequação na estrutura intencional da consciência. 

Mesmo aquilo que se apresenta como modo inadequado de apreensão ou vivido inatual pertence 

ainda à consciência como inadequação e inatualidade. Nada extravasa realmente a consciência 

e tudo pode ser, de um modo ou de outro, reconduzido à sua imanência.197 

Ora, uma relação que se fundamenta pela Ideia do Infinito não pode admitir nenhum 

tipo de adequação nem mesmo potencial. É na insuperável inadequação, na chegada do Infinito 

que extravasa a ideia que um sujeito pode fazer dele, no mais transbordando o menos, condição 

algo desigual, desnivelada que, precisamente por apresentar-se assim, se pode garantir a 

dignidade de Outrem. 

Contudo, é possível considerar ainda que essa recusa esteja vinculada a uma leitura de 

Hermann Cohen para quem a correlação era um elemento essencial e mais explicitamente 

relacionado ao âmbito da moralidade. Já tivemos oportunidade de observar que a correlação é 

definida por este pensador como a modalidade essencial de relação entre Deus e o homem. 

Contudo, ela se estende à relação humana após a descoberta do homem como próximo.  

Cohen, assim como Levinas, faz uma distinção entre o homem enquanto integrando uma 

série ao lado de outros seres humanos, formando uma totalidade, expressão também presente 

em Cohen; e o homem como próximo, implicando a relação entre seres que não são apenas 

 

 

196 O uso do pronome possessivo muitas vezes utilizado por Levinas e que tentamos, na maior parte do tempo, 

evitar para manter certa generalidade no discurso, indica a intenção do autor de sempre referir-se à ética como uma 

situação radicalmente concreta e da responsabilidade pelo outro como uma exigência, antes e acima de tudo, de 

cada indivíduo, singularmente. 
197 Esse tópico em Husserl foi trabalhado na primeira parte. 
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congêneres. No entanto, Cohen observará que, dada a correlação primeira entre Deus e o 

homem, este é, inicialmente, o próximo de Deus. (COHEN, 2004, p. 88) 

Nesse caso, a correlação entre um ser humano e outro, embora existente e necessária 

para a consumação da correlação Deus-homem, não terá o privilégio pretendido por Levinas. 

Tudo se passa como se a relação homem-homem fosse derivada da primeira e conservasse sua 

existência apenas em relação a ela.  

 

A correlação entre Deus e o ser humano é, em primeiro lugar, a correlação do ser 

humano, enquanto próximo, com Deus. O sentido da religião198 se convalida, antes de 

tudo, nesta correlação entre o próximo e Deus, na qual o ser humano, precisamente 

como próximo, se converte em problema e neste é engendrado. (COHEN, 2004, p. 

88) 

 

Mesmo quando se estende ao estrangeiro e, pelo conceito de noáquida199, alcança mais 

amplamente o forasteiro e mais amplamente ainda aos “justos de todos os povos da terra” 

segundo a contribuição de Maimônides, abrindo a dimensão do espaço social até suas 

dimensões políticas (COHEN, 2004, p. 90-94) – fato este sugestivamente próximo de Levinas 

– ainda assim a imagem transmitida por Cohen é de que a correlação homem-homem é derivada 

da ou remete à correlação Deus-homem.  

Desse modo, a relação entre humanos em sua retidão não contempla o rigor com o qual 

Levinas procura estabelecê-la ajudando, talvez, a explicar o motivo de tentar converter os 

termos da relação Deus-homem para o seu face-a-face, fazendo coincidir a ordem humana e 

divina no Rosto. 

Além disso, desde a exposição da correlação Deus-homem, Cohen insiste na sua 

reciprocidade200 (COHEN, 2004, p. 66). Rosenzweig, em suas correlações, será ainda mais 

rigoroso ao propor uma justaposição dos três elementos fechados em si mesmos afirmando que 

“não há nenhuma ordenação fixa entre os três pontos que são Deus mundo homem (sic); não há 

 

 

198 Talvez seja importante salientar que Cohen pretende elaborar uma religião da razão e não uma filosofia, embora, 

por participar da razão, aquela pode se aproximar desta. 
199 Esse conceito é uma derivação da noção de “filho de Noé”. A linhagem talmúdica, em uma interpretação da 

aliança de Deus com Noé, converteu este último em símbolo do humano em geral e passou a considerar o 

“forasteiro residente”, o não israelita, como parte integrante da comunidade. Foi um passo decisivo que garantiu 

certos direitos aos estrangeiros, considerados, então, os filhos de Noé. Vale destacar que, integrado ao sistema 

legal judaico, não exigia a crença no Deus bíblico. O conceito introduzido por Maimônides lança seu espírito 

universalista ainda mais longe incluindo “os justos de todos os povos da terra.” 
200 Cohen e Levinas possuem mais afinidades do que é possível abordar na presente pesquisa. Por isso, nos 

limitamos a oferecer apenas modestas indicações para atingir nosso objetivo maior que é tornar manifesta a 

contribuição do pensamento judaico para a filosofia de Levinas. O mesmo vale para Rosenzweig que, como o 

próprio autor disse, está presente demais para ser citado. 
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alto nem baixo, direita nem esquerda.” No que tange às relações entre eles a reciprocidade vai 

tão longe que tudo se resolveria em um constante “talvez” (peut-être). (ROSENZWEIG, 1982, 

p. 103-105) 

Para Levinas, por outro lado, o Eu se descobre comandado e convocado por Outrem 

pelo qual tem de responder responsavelmente. O Eu é despertado para suas obrigações em 

relação às exigências trazidas pelo Rosto sem esperar, no entanto, reciprocidade. Se tudo não 

se passasse de uma descrição formal de seres que, existindo separadamente, comporiam uma 

diversidade na qual entretecessem, de maneira impessoal, relações recíprocas a proposta 

recairia na Totalidade e perderia seu rigor. (TI, 1981, p. 193) 

A não reciprocidade enfaticamente defendida por Levinas significa ainda que as 

exigências que recaem sobre mim em relação a Outrem são incomparavelmente maiores do que 

as exigências que, porventura, possam recair nele em relação a mim. Dito de outro modo: 

 

Minha responsabilidade pelo outro não é reversível. Não é regida pela simetria. Minha 

responsabilidade em relação àquele que abordo não consiste em me questionar se 

outrem responde por mim como eu respondo por ele. O que eu devo a outrem é, em 

sentido único, sem carga de reciprocidade, gratuito. (MALKA, 1989, p. 23) 

 

3.5.4 Relação consumada: a linguagem 

 

Uma questão se impõe quase espontaneamente: como o Mesmo, do fundo do egoísmo 

que lhe constitui, pode ingressar em uma relação com um Outro sem privá-lo de sua alteridade? 

Haverá uma modalidade de relação que não redunde em identificação do Mesmo e, por isso 

mesmo, neutralização da alteridade?  

O Desejo metafísico responde parcialmente a tais questões porquanto estabelece as 

bases de uma relação que não implica a satisfação de uma necessidade nem a apreensão de um 

objeto, orientando-se ao absolutamente transcendente. A questão que compete responder, no 

entanto, diz respeito às condições concretas de efetivação de uma relação como a exigida pelo 

Desejo do Infinito. Levinas pensa que a linguagem apresenta os critérios necessários para levá-

lo a termo. 

Em Levinas a separação não implica oposição entre termos que se solicitam 

dialeticamente culminando em uma síntese. Na verdade, nenhuma síntese é possível e nenhuma 

reconciliação é necessária justamente porque, em primeiro lugar, a separação é radical e, sendo 

assim, os termos permanecem absolutos e não equivalentes, por outro lado, não estando um 

contra o outro, entretecem uma tipologia própria de relação subsidiada por essa separação 
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mesma. O ateísmo do sujeito e a santidade de Outrem são condições necessárias à ética. (TI, 

1981, p. 48) 

Essa relação foi desenhada pela Ideia do Infinito e requer a manutenção da separação 

como sua condição na medida em que implica uma interioridade radical e finita, limitada, 

digamos assim, por sua própria condição e uma exterioridade, igualmente radical, infinita e 

ilimitada que vem ao Eu a partir de si mesma e não a partir de um ato expansivo da interioridade. 

Esse é, afinal, o ensinamento fundamental já presente no pensamento de Descartes do qual 

Levinas retém a estrutura formal. 

O acontecimento da linguagem cumpre esse requisito. Ela é capaz de aproximar os dois 

polos da relação sem, no entanto, dilui-los senão ao preço de extinguir as condições de seu 

próprio evento. Em outras palavras, só há linguagem onde existe um polo emissor e um polo 

receptor mantendo-se radicalmente separados e heterogêneos. A eliminação de um dos polos 

significa a extinção da própria linguagem. Neste sentido, a linguagem contém em si as 

condições para a efetivação da situação ética. 

 

Esforçar-nos-emos por mostrar que a relação do Mesmo e do Outro – ao qual 

parecemos impor condições tão extraordinárias – é a linguagem. A linguagem 

desempenha de facto uma relação de tal maneira que os termos não são limítrofes 

nessa relação, que o Outro, apesar da relação com o Mesmo, permanece transcendente 

ao Mesmo. A relação do Mesmo e do Outro – ou metafísica – processa-se 

originalmente como discurso em que o Mesmo, recolhido na sua ipseidade de “eu” – 

de ente particular único e autóctone – sai de si. (TI, 1981, p. 27) 

 

O acontecimento de linguagem que realiza a exigência ética é a do discurso que “põe 

em relação com o que permanece essencialmente transcendente.” Desde sua estrutura formal, a 

linguagem enquanto discurso tem o mérito de apresentar a transcendência habilitando-a a 

efetivar a situação ética. “Assim, a estrutura formal da linguagem anuncia a inviolabilidade 

ética de Outrem e, sem qualquer bafio de “numinoso”, a sua “santidade”. (TI, 1981, p.174) 

Enquanto discurso assentado na separação radical põe em evidência a estranheza entre 

os termos em relação que diz respeito à diferença absoluta e à liberdade dos interlocutores e, 

neste sentido, a estranheza de outrem, sua transcendência radical, é o fato de sua liberdade. 

Somente o humano constitui-se por essa estranheza incondicional e pode se apresentar como 

sendo refratário a toda e qualquer tipologia, classificação ou categorização.  

Consuma-se, então, a relação na qual o Mesmo sai de si em direção a Outrem muito 

embora permanecendo exterior a ele e garantindo que Outrem, por sua vez, mantenha sua 

transcendência. O discurso, ao manter a separação radical entre o Mesmo e Outrem, impede a 

Totalidade e consuma o movimento do Desejo exercido como bondade. (TI, 1981, p.27) 
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Desse modo a ruptura da totalidade não se opera por um ato de puro pensamento através 

da distinção lógica dos termos. É na concretude de um Eu que encara a alteridade real – e não 

apenas formal – de outrem, refratário a toda tentativa de categorização, que se interrompe o 

jogo do pensamento totalizante e sintetizador. Não se trata mais de somente pensar o Outro, 

mas de falar-lhe, dirigir-lhe a palavra. 

 

3.5.5 A linguagem do Rosto 

 

No entanto, a relação descrita acima supõe um acontecimento de linguagem mais 

original e que funda a situação ética do discurso. O acontecimento original do Rosto é, na 

realidade, a primeira linguagem. A revelação de Outrem, no Rosto, é expressão de si e, nesse 

sentido, apela ao Eu, isto é, fala. Em suma, o Rosto fala no exato momento em que se manifesta 

assistindo sua própria manifestação fazendo coincidir o conteúdo expresso com aquele que 

exprime. Presença viva para além da forma plástica, irredutível a imagens que alienam sua 

exterioridade.  

 

O rosto é uma presença viva, é expressão. A vida da expressão consiste em desfazer 

a forma em que o ente, expondo-se como tema, se dissimula por isso mesmo. O rosto 

fala. A manifestação do rosto é já discurso. A quele que se manifesta traz ajuda a si 

próprio, segundo a expressão de Platão. Desfaz a cada instante a forma que oferece. 

(TI, 1981, p. 53) 

 

Em sua exterioridade outrem constitui-se como liberdade inviolável que, advindo 

puramente de si, se apresenta em toda sua nudez. Sendo uma modalidade de relação com a 

transcendência – ou fundada por essa transcendência mesma – a linguagem é a experiência de 

um traumatismo. Somente a linguagem que instaura a relação do discurso pode dizer-se ética. 

(TI, 1981, p. 60) 

Nesse sentido, o elemento primordial da linguagem reside no vocativo onde o 

interpelado mantém sua heterogeneidade não obstante a relação à qual a interpelação convida. 

A linguagem entendida como um ato ou gesto do comportamento obscurece sua função 

primordial consistente na revelação de Outrem no Rosto, coincidência irrevogável de revelador 

e revelado dispensando qualquer atitude de desvelamento a partir de um horizonte subjetivo. 

(TI, 1981, p. 54)  

Linguagem silenciosa e de indisfarçável franqueza, o Rosto se revela em sua nudez que 

nada mais significa do que o estado bruto com que faz a entrada na relação, antes de quaisquer 

atributos com os quais um sujeito possa adorná-lo. Nu, Outrem se apresenta na e por sua própria 
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luz, significando por si mesmo em sua positividade, em uma palavra, a nudez é o Rosto que se 

volta para um Eu alheio ao pertencimento a um sistema a partir do qual receba seu sentido. (TI, 

1981, p. 61) 

 

Para Levinas, outrem adquire sentido para mim no seu rosto [...] que de imediato me 

concerne outramente. Outrem “me olha” [...] isso quer dizer que sou imediatamente 

obrigado a seu respeito, responsável por ele. Ele me fala pela abertura ou nudez do 

rosto que é a expressão mesma, o próprio evento da expressão, linguagem antes de 

toda linguagem. (MALKA, 1989, p. 21) 

 

O Eu vê-se, agora, lançado na imediaticidade do contato com Outrem que fala, não a 

partir de seu conceito ou de seu ser, mas a partir de si mesmo, de seu Rosto. Consequentemente, 

ao entrar na relação como interlocutor e abordar Outrem no discurso, ao interpelá-lo, por seu 

turno, não se dirige a um conceito previamente moldado, mas à sua realidade concreta. Outrem 

não é uma categoria, antes, é aquele a quem se fala ou se responde estimulando-o à palavra. 

(TI, 1981, p. 56) 

A expressão de outrem, sua revelação ou epifania, inverte a ordem do saber e da 

ontologia ao passo que o Mesmo não parte em direção a ele mediante um ímpeto subjetivo de 

vontade ou mesmo por uma necessidade, mas a partir do apelo inscrito na linguagem do Rosto. 

O sujeito encontra-se, assim, convocado a uma relação frente a frente, sem um “nós” que 

envolveria previamente os termos como ainda figura no ser-com de Heidegger. (TI, 1981, p. 

54-55) 

 

3.5.6 A situação ética do discurso – novo fundamento da sociabilidade 

 

Temos esboçado, então, os elementos constitutivos da ética levinasiana descrita como o 

encontro entre Eu e Outrem, seres absolutamente separados e, não obstante, em relação 

subsidiada pela linguagem que, mantendo a separação e a heterogeneidade dos polos, é 

discurso. A chegada de Outrem do Infinito de sua transcendência, linguagem primeira do Rosto, 

solicita e desperta no Eu o Desejo metafísico que o faz entrar numa relação sem dominação. 

 

A relação na separação, em seu paradoxo, é a relação absoluta que, ao ter estabelecido 

o vínculo entre os termos, o eu em-si-mesmo e o Infinito, os libera um do outro e dá 

a cada um, assim, sua absolutidade (sic). Relação que é radical pelo fato de não ser 

tirânica, nem reconduzir a si mesma. (SEBBAH, 2002, p. 56) 

 

O Rosto solicita o Eu a partir de sua nudez que define, além de sua transcendência e 

liberdade, seu caráter de estrangeiro, despojado ou proletário. Signos com os quais Levinas 
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aproxima, no Rosto, nudez e miséria para fazer ressoar o sentido do encontro com Outrem como 

estando diante de uma fome fato pelo qual o encontro não pode deixar de significar 

generosidade. Encontrar Outrem é dar, oferecer um mundo possuído ao mesmo tempo em que 

se é despojado da posição egoísta ocupada desde a separação. 

 

A presença de Outrem equivale ao pôr em questão da minha alegre posse do mundo. 

A conceptualização do sensível tem já a ver com este corte na carne viva da minha 

substância, da minha casa, na conformidade do que é meu a Outrem, que prepara a 

descida das coisas à categoria de mercadorias possíveis. Esta cedência inicial 

condiciona a ulterior generalização pelo dinheiro. A conceptualização é a 

generalização primeira e o condicionamento da objectividade. (TI, 1981, p. 62) 

 

Nudez implica em retidão, franca exposição e, consequentemente, vulnerabilidade. Por 

outro lado, é essa condição de fraqueza que denota a altura de sua santidade contendo sua 

dignidade. Outrem situa-se, assim, “numa dimensão da altura e do abaixamento – glorioso 

abaixamento: tem o semblante do estrangeiro, do pobre, da viúva e do órfão e, ao mesmo tempo, 

do senhor chamado a bloquear e a justificar minha liberdade.” (TI,1981, p. 229) 

A chegada de Outrem interrompe a negatividade e a dominação do Eu e inaugura, 

positivamente, a relação na qual este Eu oferta o mundo, onde o Mesmo “é incapaz de abordar 

o outro de mãos vazias”. Anuncia-se, assim, o evento da verdadeira generosidade ancorada no 

discurso, na linguagem que responde à interpelação de Outrem que se apresenta transbordando, 

por sua realidade mesma, a ideia que o Mesmo dele possui. (TI, 1981, p. 37) 

O Rosto não se oferece à fruição, permanece alhures, distante, absoluto não obstante sua 

proximidade, recusando-se à posse e resistindo aos poderes do Eu. Não se trata de uma 

resistência inultrapassável, por certo, já que Outrem não desafia a fraqueza dos poderes do Eu, 

mas contesta o seu poder de poder. A resistência do Rosto é contestação do poder, denúncia da 

arbitrariedade, antes que uma luta na qual uma força se oponha a outra. Por isso, sua altivez 

decorre de sua fragilidade evidenciando, por contraste, o escândalo da violência.  

Em sua nudez, o Rosto é a impossibilidade ética do assassínio. Claro, é perfeitamente 

constatável a possibilidade de matar o outro, contudo, nesse caso o Rosto já se lhe escapou. O 

assassínio chega a seu termo apenas lá onde a dimensão do Rosto foi definitivamente 

desprezada. Ao exercer seu poder sobre o dado sensível, na morte ocasionada a Outrem, opera-

se a negação total do Rosto, na absoluta indiferença a respeito daquilo que escapa plenamente 

aos poderes. 

 

O assassínio visa ainda um dado sensível e, entretanto, encontra-se perante um dado 

cujo ser não poderá suspender-se por uma apropriação. Encontra-se diante de um dado 
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absolutamente não-neutralizável. Só o assassínio aspira a negação total. Matar não é 

dominar mas aniquilar, renunciar em absoluto à compreensão. O assassínio exerce um 

poder sobre aquilo que escapa ao poder. Ainda poder, porque o rosto exprime-se no 

sensível; mas já impotência, porque o rosto rasga o sensível. (TI, 1981, p. 177) 

 

A resistência do Rosto é ética, a interdição de matar oferecida por Outrem não significa 

a oposição de um poder a outro. Não significa, portanto, que o Eu encontra em Outrem um 

poder maior que o limita e o impede, tacitamente, de cometer o assassínio. Paradoxalmente, 

Outrem que, pelo Rosto, diz não ao assassínio, é o mesmo que, em todos os cantos, é vítima 

das mais variadas formas de violência, incluindo o assassinato.  

Contudo, mesmo nesses casos – ou principalmente nesses casos – o Rosto resiste por 

sua transcendência mesma. É por não pertencer ao mundo, manter-se transcendente e infinito 

que o Rosto oferece resistência à tentação e à tentativa do assassínio. Se o Rosto é o começo da 

linguagem, a primeira palavra é mandamento: “Não matarás!”. Infinito que paralisa o poder, 

não por exercer um poder maior, mas pela sua nudez, absoluta exposição daquele que não tem 

defesa. 

 

Há uma relação, não com uma resistência muito grande, mas com alguma coisa de 

absolutamente Outro: a resistência do que não tem resistência – a resistência ética. A 

epifania do rosto suscita a possibilidade de medir o infinito da tentação do assassínio, 

não com uma tentação de destruição total, mas como impossibilidade – puramente 

ética – dessa tentação e tentativa. (TI, 1981, p. 178) 

 

De outro ângulo ainda, a interdição ao assassinato, o mandamento que ordena preservar 

a vida, não pode contentar-se com um significado formal apelando à pura negatividade. O apelo 

do Rosto reveste-se de um sentido positivo na medida em que constitui a própria epifania do 

Infinito, a maneira concreta como a ideia de infinito chega a nós como expressão e discurso. 

 

O infinito apresenta-se como rosto na resistência ética que paralisa os meus poderes e 

se levanta dura e absoluta do fundo dos olhos, sem defesa na sua nudez e na sua 

miséria [...] instaura a proximidade do Outro [...] é assim que a epifania do infinito é 

expressão e discurso. (TI, 1981, p. 178) 

 

Vale ressaltar que atribuir a resistência de outrem àquilo que, num primeiro momento, 

se afigura como sua fraqueza, tornando-a sua verdadeira força, é fundamental para se evitar 

certos mal-entendidos interpretativos que extraem dessa condição algo como uma subserviência 

ou submissão ao outro. O excesso introduzido pelo Infinito solicita o sujeito em seu poder, não 

o enfraquece, antes, o desperta alertando para sua violência potencial e o convoca, em sua 
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liberdade mesma, construir um novo regime de relação realizando, acima de tudo, o ideal 

messiânico de paz. 

O Infinito detém “o poder de me dar a mim mesmo com minha própria independência, 

minha própria interioridade que resistirá a qualquer incursão – inclusive a dele próprio.” No 

entanto, uma situação assim é possível apenas “porque o Infinito, em sua exterioridade, que dá 

o ser, em sua fecundidade, não tem qualquer pretensão inquisitorial ao controle [...]” (SEBBAH, 

2000, p. 54) 

Essa nova configuração da relação ética revela um novo ensinamento e uma nova 

maneira de ser ensinado para além da maiêutica socrática. Ensinamento que vem do exterior e 

que traz aquilo que o Eu não contém nem poderia produzir por si mesmo. Ensinamento que 

requer Outrem como mestre inaugurando uma relação não-alérgica, não violenta, relação que 

é, antes de tudo, acolhimento. (TI, 1981, p. 38) 

Na expressão, o sentido produzido é ensinamento de Outrem ao Eu que, ao se revelar, 

torna-se mestre que ensina por sua presença, ou ainda, cuja simples presença é já ensinamento 

ao passo que é o mensageiro de sua própria novidade. Presença a um tempo mais direta – pela 

retidão do apelo – e mais distante – porque pura exterioridade sem medida comum com a 

interioridade. Ensinamento que traz o novo e torna possível a objetivação e a tematização 

próprias do conhecimento. A relação de ensino que consiste em partilhar ideias e coisas tem 

como sustentáculo essa relação mais originária do face-a-face onde Outrem instrui, no Rosto, 

acerca de sua própria alteridade. (TI, 1981, p. 56) 

À altura da transcendência de Outrem, mestre no encontro, corresponde a miséria de sua 

entrada no mundo, condição de expatriado e de estrangeiro cujo reconhecimento implica, 

necessariamente, em dar-lhe ou recusar-lhe a posse deste mundo pela mediação das coisas 

materiais – e não apenas em sua dimensão conceitual. Ao fim e ao cabo, o acolhimento de 

Outrem mediante o que a ele se dá – ou a ele se recusa – apresenta-se como o fato último que 

sustenta nosso ser-no-mundo. (TI, 1981, p. 63) 

Levinas pretende com isso reconstituir o horizonte comum da sociabilidade desde sua 

perspectiva ética do em toda sua dimensão, entretanto, uma sociabilidade que nasce levando 

em consideração a novidade do encontro implica, a rigor, uma recomposição dos arranjos 

sociais nos termos da exigência ética que emana da relação com Outrem. Vislumbra-se uma 

nova configuração do social onde a “generalidade do Objecto é correlativa da generosidade do 
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sujeito que vai a Outrem, para além da fruição egoísta e solitária, e fazendo brilhar desse modo, 

na propriedade exclusiva da fruição, a comunidade dos bens deste mundo.”201 (TI, 1981, p. 63) 

Uma vez ancorada na linguagem original do Rosto, o discurso, realiza concretamente a 

dimensão ética através da partilha de um mundo comum, da possibilidade do Eu oferecer suas 

posses a Outrem. Arranjos sociais pautados na generosidade e na bondade genuínas viabilizados 

pela linguagem como dom.  

 

Reconhecer outrem é, pois, atingi-lo através do mundo das coisas possuídas, mas 

instaurar simultaneamente, pelo dom, a comunidade e a universalidade. A linguagem 

é universal porque é a própria passagem do individual ao geral, porque oferece coisas 

minhas a outrem. Falar é tornar o mundo comum, criar lugares comuns. A linguagem 

não se refere à generalidade dos conceitos, mas lança as de uma posse em comum202. 

(TI, 1981, p. 63) 

 

3.5.7 A vocação ética da verdade 

 

O sujeito que aborda o mundo a partir de seu psiquismo e, como Giges ao usar seu anel, 

vê sem ser visto, recusando-se ao encontro, confronta-se com um espetáculo silencioso de 

imagens que falseiam a realidade e o leva a incorrer a equívocos. O espetáculo silencioso do 

mundo lança seu feitiço e recai sobre aquele que o aprecia como um encantamento, mascarando 

indefinidamente a realidade nua, cobrindo-a permanentemente com um véu. Não obstante, este 

mundo também lhe chega de Outrem, mas a recusa ao encontro o destitui da palavra que ensina, 

orienta e auxilia sua interpretação. (TI,1981, p. 76-78) 

Concebido desse modo o mundo apresenta-se como anárquico, ou seja, não oferece a 

mínima possibilidade de uma consciência solipsista remontar à sua origem ou à sua significação 

última. Apenas a entrada de Outrem pode trazer auxílio e fazer surgir o mundo em sua verdade 

abrindo, então, o âmbito da objetividade.  

 

 

201 Percebe-se, então, que dois registros da dimensão da linguagem foram oferecidos por Levinas. Por um lado, a 

linguagem como expressão do Rosto trazendo e ensinando a originalidade de seu sentido sempre ultrapassando a 

medida receptora do Eu, instaurando, desse modo, a relação do discurso. Por outro, e alicerçado pelo primeiro, a 

linguagem como sistema de signos, modalidade essencial do comércio entretecido no âmbito social, lugar da 

comunidade e da universalidade. 
202 O autor não se interessa pela linguagem enquanto ato de fala abstraído do contexto material de seu 

acontecimento. Por isso, em Levinas, a linguagem é sempre um chamado, um apelo, uma solicitação, uma fala. A 

fala se dirige a alguém, materialmente presente e rigorosamente individualizado e, ao fazê-lo, estabelece as bases 

para se criar uma dimensão comum, não apenas porque os envolvidos falam e se compreendem mutuamente por 

uma linguagem que lhes é familiar, mas porque partilham um mundo, no sentido mais concreto possível. 
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Mas a significação implicada na objetividade instituída pela linguagem não se refere ao 

objeto. Certamente, a objetividade corresponde ao horizonte no qual o objeto é proposto como 

tema do qual se pode compartilhar um saber, entretanto, isso nada diz a respeito do emissor do 

sinal, do significante que está além do signo e do significado. O significante, alteridade 

absoluta, fala e propõe o mundo como tema que se oferece a um conhecimento, mas não propõe 

a si como um tema, ao contrário, no falar expressa a si mesmo, se revela. Eis a verdadeira 

significação. (TI, 1981, p. 82) 

 

A significação ou a inteligibilidade não está ligada à identidade do Mesmo que 

permanece em si, mas ao rosto do Outro que faz apelo ao Mesmo. A significação não 

surge porque o Mesmo tem necessidades, porque lhe falta alguma coisa e tudo o que 

é susceptível de cumular essa falta ganha por isso um sentido. A significação está no 

excedente absoluto do Outro em relação ao Mesmo que o deseja, que deseja o que não 

lhe falta, que acolhe o Outro através dos temas que – sem se afastar dos sinais assim 

dados – o Outro lhe propõe ou dele recebe. A significação tem a ver com o Outro [...]. 

(TI, 1981, p. 83) 

  

Enquanto significação primeira o Rosto é também inteligência primeira e, no face-a-

face inaugurado por sua expressão, brilha a racionalidade primeira. O Rosto se torna, então, o 

primeiro inteligível instituindo a própria razão. Invertendo uma vez mais a marcha da história, 

Levinas faz coincidir o elemento primeiro do racional com a significação do Rosto dando 

origem à razão a partir da significação e não derivando, como em geral acontece, a significação 

da razão. Tem-se, então, diante de si, o nascimento de uma racionalidade em bases éticas 

concebendo um eu capaz de viver em sociedade sem atentar contra o pluralismo instituído pela 

separação. (TI, 1981, p. 187) 

A tematização manifesta o Rosto no exato momento em que Outrem propõe o mundo. 

Isso ocorre na medida em que a proposição convida aquele que recebe a se dirigir ao 

proponente, oferece-lhe a possibilidade de questionar. É Outrem quem faz o Eu entrar no 

discurso criando as condições do saber e da verdade.  

Ao propor o mundo, Outrem faz retornar a palavra ao espetáculo silencioso da aparência 

e, por intermédio da palavra, Outrem quebra o encanto, desfaz o feitiço, ao dissipar a forma 

fixa da aparição realizando “o afluxo ininterrupto de uma presença que rasga o véu inevitável 

da sua própria aparição, plástica como toda aparição.” Atenção inesgotável dispensada ao Eu 

por Outrem, a palavra introduz o princípio no espetáculo anárquico do mundo e garante a 

possibilidade do acesso ao seu sentido original. (TI, 1981, p. 84) 

 

A própria objectivação da verdade remete para a linguagem. O infinito em que toda a 

definição se decompõe não se define, não se oferece ao olhar, mas assinala-se; não 
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como tema, mas como tematizante, como aquele a partir do qual toda a coisa se pode 

fixar identicamente; mas também assinala assistindo à obra que o assinala; e não se 

assinala somente, mas fala, é rosto. (TI, 1981, p. 85) 

  

Do mesmo modo, a atenção dispensada por Outrem através da palavra apela, 

igualmente, à atenção do Eu, suscita a consciência que responde ao apelo. Dar atenção à palavra 

equivale, nesse sentido, a dispensar atenção a alguém que se apresenta como exterior pela 

própria palavra. Exterioridade “que contempla a liberdade em vez de a ferir: exterioridade do 

Mestre.” Exterioridade a qual não se tem acesso pela consciência teórica podendo ser acolhida 

somente pela consciência moral. (TI, 1981, p. 86) 

Levinas reconhece que a relação efetuada pela linguagem nem sempre consiste na 

consideração da exterioridade de outrem. Em geral, não se aborda outrem na condição de mestre 

que, trazendo a palavra original, instaura a relação genuína do discurso e funda uma nova 

socialidade. Ao contrário, frequentemente a linguagem não assume sua função ética se 

degradando em retórica, violência e injustiça. Contudo, quando isso ocorre é porque já se 

renunciou à palavra primeira e se furtou de encarar – por ingenuidade ou desfaçatez – o Rosto. 

(TI, 1981, p. 57) 

Ora, a verdadeira situação do discurso consiste, por seu turno, precisamente em 

denunciar essa renúncia como violência e injustiça e acusá-la de corromper a verdadeira 

linguagem como expressão de outrem. Recompor a integridade dessa linguagem ancestral a 

partir da qual outrem aborda e é abordado de frente e acolhido por sua alteridade significa levar 

à cabo a obra da justiça. Nesse sentido, a justiça é a própria condição da verdade. “Se a verdade 

surge na experiência absoluta em que o ser brilha com sua própria luz, a verdade só se produz 

no verdadeiro discurso ou na justiça.” (TI, 1981, p. 58) 

Para que isso ocorra, no entanto, é necessário encontrar o ponto de viragem onde ela 

deixa de se fundar na liberdade incondicional do sujeito para realizar sua vocação ética 

alternando da autonomia para a heteronomia mediante a inversão do acento na liberdade para a 

responsabilidade. 

Levinas parte da constatação de que a relação do saber, a teoria, possuía em sua origem 

uma vocação à transcendência motivo pelo qual foi eleita a relação privilegiada da metafísica, 

entretanto, acabou se degradando em apreensão e posse ou, o que é o mesmo, inteligência dos 

seres, isto é, ontologia. (TI, 1981, p. 29-30) 

Desviando-se de sua vocação original a relação do saber passou a arvorar-se no 

pressuposto incondicional da liberdade do sujeito que, entregue a si mesma, corre o risco de, 

em seu exercício arbitrário, reduzir o Outro ao Mesmo. Em sua dimensão ontológica não apenas 
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se apoiava nessa certeza como a reafirmava e justificava não aceitando a exigência de nenhuma 

lei que não fosse a da própria espontaneidade. 

Contudo, por sua essência crítica, a razão pode remontar a esse passado desfazendo os 

elos com o esse impulso de dominação e apropriação, mas para isso, é preciso que o esforço 

crítico deva conduzir para além da ontologia e do primado do saber203 sobre os seres – que 

coincide com o primado do Mesmo sobre o Outro. A crítica conduz, enfim, à ética. 

 

Chama-se ética a esta impugnação da minha espontaneidade pela presença de Outrem. 

A estranheza de Outrem – a sua irredutibilidade a Mim (sic), 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 por Mim (sic) produz-se concretamente como a impugnação 

do Mesmo 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 à ontologia. (TI, 1981, 

p. 30) 

  

Mas fazer remontar a verdade à ética implica colocar em questão a espontaneidade da 

liberdade e, para tanto, é preciso fazê-lo a partir de uma consciência que não seja teórica. Há 

outra modalidade de consciência apta a despertar a crítica e colocar a espontaneidade da 

liberdade em questão não requerendo, para este fim, um movimento reflexivo ou um saber em 

sentido forte. A consciência moral advém da descoberta da própria indignidade frente a outrem 

consciência de uma possível falta cometida, consciência da possibilidade de incorrer na 

imoralidade. Longe de pretender restaurar a ordem da Totalidade pelo exercício da razão, 

designa uma liberdade envergonhada diante do Infinito. (TI, 1981, p. 70) 

Sendo assim, a consciência moral supõe a imediaticidade do encontro. É anterior à 

verdade e a fundamenta justamente porque não é fruto de um movimento reflexivo, antes, é 

suscitada no exato momento em que o Eu se vê diante do Rosto. Toda a trama da verdade e 

suas peripécias teóricas supõe a originalidade do encontro entre o Eu e Outrem que suscita o 

Desejo e instaura outra modalidade de relação com a verdade. 

 

A liberdade, que pode ter vergonha de si própria, fundamenta a verdade (e assim a 

verdade não se deduz da verdade). Outrem não é incialmente 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 objecto, nem 

considerar Outrem como objecto, é necessário medir-se com o infinito, isto é, desejá-

lo. (TI, 1981, p. 71) 

 

 

203 Levinas aponta que o esforço crítico da razão posto em prática anteriormente – provavelmente visando Kant ou 

mesmo Husserl, mas sem nomeá-los – culminou na reafirmação da centralidade do sujeito e de sua liberdade.  
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A consciência moral não coloca a liberdade em questão pelo esforço da própria 

liberdade, por um exercício de autonomia, mas pela chegada de outrem que, por sua presença 

mesma, questiona a espontaneidade da liberdade. Por outro lado, o questionamento da liberdade 

refere-se agora ao despertar para o arbitrário de uma liberdade entregue a si mesma. No 

acolhimento de outrem o ser espontaneamente livre é tomado pelo sentimento de vergonha 

mediante a violência que essa espontaneidade pode representar ao Rosto. A consciência moral 

marca o próprio nascimento do humano no Ser. 

 

O humano começa no ser quando o homem renuncia a essa liberdade violenta, própria 

daquele que identifica a lei do ser com um absoluto, quando o “eu” se interrompe no 

seu projecto de ser, desvia os seus passos e a sua atenção da finalidade que se tinha 

proposto, porque ouve a voz do estrangeiro, da viúva e do órfão. O humano freme, 

assim, a partir do instante em que consente em receber a investidura que torna justa a 

sua liberdade. (CHALIER, 1993, p. 67) 

 

O despertar vem de outrem, da relação com o Mestre que ensina, do Infinito que traz a 

sua ideia. Nem imanência do pensamento, nem transcendência de objeto: Outrem se assemelha 

a Deus, para além de subjetivo e objetivo, fora de toda possibilidade de tematização, isto é, fora 

do alcance de um conhecimento que alcança e apreende seu objeto. 

 

O acolhimento de outrem – é ipso facto a consciência da minha injustiça – a vergonha 

que a liberdade sente por si própria. Se a filosofia consiste em saber de uma maneira 

crítica, ou seja, em procurar um fundamento para a sua liberdade, para a justificar, ela 

começa com a consciência moral em que o Outro se apresenta como Outrem e em que 

o movimento da tematização se inverte. (TI, 1981, p. 73) 

 

Fincar raízes em um terreno tão distinto e filosoficamente pouco trabalhado significa, 

pelo menos, questionar a supremacia de uma tradição filosófica que busca o fundamento do 

sujeito no próprio sujeito, em uma existência constituída como um “para-si”. Questionar, em 

suma, o privilégio da autonomia em nome de uma base heterônoma para o pensamento, situada 

na presença de outrem. 

 

Pensamos que a existência para si não é o último sentido do saber, mas o pôr em 

questão de si, em presença de Outrem. A presença de Outrem – heteronomia 

privilegiada – não choca a liberdade, mas assola-a. A vergonha para si, a presença e o 

desejo do Outro, não são a negação do saber: o saber é a sua própria articulação. A 

essência da razão não consiste em assegurar ao homem um fundamento e poderes, 

mas em pô-lo em questão e em convidá-lo à justiça. (TI, 1981, p. 75) 
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A presença de Outrem inaugura uma modalidade de consciência cuja estrutura nada 

deve àquela do conhecimento relacionada ao saber teórico. A exterioridade do Rosto não apenas 

está fora do alcance de todo e qualquer conhecimento como, de modo mais preciso e radical, 

não é algo a ser conhecido, portanto, expressar-se nesses termos não possui nenhum sentido.  

O acolhimento de Outrem é obra da justiça e situa-se na origem das relações de saber. 

Seu terreno é o ético, compreendido da perspectiva imediata do encontro humano, e seu “saber” 

assemelha-se antes a uma intuição que não é do tipo intelectual, mas moral.  A consciência 

moral é, pois, uma intuição, isto é, um discernimento que não implica, necessariamente, 

raciocínio e análise. (TI, 1981, p. 76) 

Diante de todo o exposto se compreende a conclusão de Levinas quando este afiança: 

 

A “comunicação” das ideias e a reciprocidade do diálogo escondem já a essência 

profunda da linguagem. Esta reside na irreversibilidade da relação entre Mim e o 

Outro, na Mestria do Mestre que coincide com a sua posição de Outro e de exterior. 

O interlocutor não é um Tu, é um Vós. Revela-se no seu senhorio. A exterioridade 

coincide, portanto, com um domínio. A minha liberdade é assim posta em causa por 

um Mestre que a pode bloquear. A partir daí, a verdade, exercício soberano da 

liberdade, torna-se possível. (TI, 1981, p. 87) 

 

A obra da verdade, então, não é incompatível com ordem da justiça. Ao contrário, a 

verdade, sendo eminentemente relacional, repousa na situação ética do encontro em que a 

justiça significa, precisamente, o respeito à posição absoluta do Eu e de Outrem que, não 

obstante essa separação radical, permanecem em relação. Relação entre aqueles que podem se 

dispensar da relação: ordem da justiça situada na ética que fundamenta a verdade como saber. 

Ao fim e ao cabo, afirmar uma verdade fundada na justiça, isto é, no reconhecimento de 

Outrem como mestre, equivale a reconduzi-la ao contexto social de sua produção. Implica 

reconhecer que a verdade, mesmo se a considerarmos em sua dimensão teorética, não é 

constructo de um sujeito isolado, antes, decorre da sociabilidade enquanto espaço do discurso 

que ultrapassa a retórica se fazendo justiça204. (TI, 1981, p. 59) 

 

3.5.8 Liberdade e Responsabilidade 

 

 

204 É possível divisar aqui a influência dos estudos talmúdicos nessa concepção de verdade que Levinas intenta 

propor. O Talmud, por sua composição mesma, preserva diversas facetas interpretativas da Torá, distantes no 

tempo, mas aproximadas no espaço que é o do próprio livro, e todas elas contam como partes integrantes da 

composição daquilo que se entende ser a Verdade do Livro Sagrado. Assim, o Talmud representaria a possibilidade 

de uma verdade construída e sedimentadas a partir do encontro humano e de sua relação essencial com o livro. 
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O discurso não apenas engendra uma nova sociabilidade e restaura a vocação ética da 

verdade como também confere um novo sentido à própria liberdade que passa a ser definida a 

partir da responsabilidade. Assim, a impugnação da liberdade e da autonomia do sujeito resulta 

em uma concepção de liberdade investida como responsabilidade. 

A expressão do Infinito inscrito no Rosto de outrem, linguagem e mandamento 

primeiros, abala as estruturas do edifício onde, até então, dormitava o pressuposto incontestável 

de uma tradição e de uma cultura que nutria a confiança em uma liberdade irrestrita cujo 

exercício não se deixaria orientar por nada além de sua vontade mesma. A certeza de que seria 

esta liberdade a mais confiável fonte das leis morais e políticas sempre habitou o espírito de 

muitos filósofos, sobretudo, europeus. (CHALIER, 1993, p. 75) 

Sob esse alicerce erigiu-se as mais diversas noções de subjetividade e, de certa maneira, 

estão representadas no sujeito da fruição, egoísta até o ateísmo, descrito nesta obra, base 

necessária para o acolhimento da alteridade que lhe sobrevém abalando a tranquilidade de seu 

fruir solitário e solipsista. 

 

O pretenso escândalo da alteridade supõe a identidade tranquila do Mesmo, uma 

liberdade segura de si própria, que se exerce sem escrúpulos e à qual o estranho apenas 

traz incómodo e limitação. A identidade sem falhas, liberta de toda participação, 

independente no eu, pode no entanto perder sua tranquilidade se o outro [...] lhe fala, 

ou seja, se mostra na expressão, no rosto e vem de cima. A liberdade inibe-se então, 

não porque chocada por uma resistência, mas como arbitrária, culpada e tímida que é; 

mas na sua culpabilidade eleva-se à responsabilidade. (TI, 1981, p. 182) 

 

Trata-se aqui, como se vê, do mesmo evento que anteriormente havia despertado a 

consciência moral e a vergonha de sua indignidade, agora, despertando, no eu, a culpabilidade. 

Culpa por sua própria existência egoísta, autocentrada, cuja liberdade se mostra, no mais das 

vezes, violenta em relação ao outro. Mas um sentimento de culpa que não se apoia na 

negatividade da condenação perpétua, antes, Levinas tenta descrever a culpabilidade como um 

momento positivamente necessário para uma reorientação dessa liberdade no sentido da 

responsabilidade. 

Reorientação e não, negação. Reposicionamento ético da liberdade através da 

responsabilidade que lhe seria anterior porquanto advém da linguagem do Rosto que engendra 

a razão, a consciência, a verdade, a liberdade, em suma, a própria subjetividade. Ao dar entrada 

na relação outrem questiona o Eu, exige dele uma resposta e, da urgência em responder, faz 

emergir o sujeito da responsabilidade que, desde então, é reconduzido à sua realidade última, 

redescobrindo-se no âmago de sua humanidade. Sua própria existência como “coisa em si” 



240 

começa em sua presença diante do Infinito. Ser eu é responder a outrem, isto é, ser investido de 

responsabilidade. (TI, 1981, p. 160) 

O Rosto que questiona, exige e ordena, solicita a própria humanidade do eu, o fundo de 

sua liberdade mesma, encarregando-o de responsabilidade. Outrem surge, assim, como 

“presença da humanidade nos olhos que me observam [...] esse olhar apela para a minha 

responsabilidade consagra a minha liberdade enquanto responsabilidade e dom de si [...]” (TI, 

1981, p. 187) 

Uma liberdade que nasce de um mandamento externo, uma ordem que vem de alhures, 

é incompreensível para uma tradição que sempre se apoiou no absoluto da liberdade e da 

autonomia e para quem o menor traço de heteronomia equivale à sua aniquilação. Contudo, 

nosso filósofo parte de outra matriz de referência, uma tradição onde é perfeitamente plausível 

uma liberdade oriunda de uma exterioridade, precisamente, a tradição hebraica. (CHALIER, 

1981, p. 77) 

É preciso, então, confrontar os fundamentos de uma tradição que associa liberdade à 

autonomia e heteronomia à servidão e sustentar uma concepção de liberdade ancorada na 

heteronomia. A construção dessa difícil liberdade requer que se considere sujeito na sua 

condição de criatura, ou, na sua criaturalidade.  

A noção de criação, sempre pensada da perspectiva da criatura, refere-se, de várias 

maneiras e em momentos distintos da obra205, principalmente, à separação. O termo criação é 

o que melhor resume, segundo Levinas, essa condição anárquica de um ser que, devendo sua 

existência a um Outro, permanece independente, separado até o ateísmo, possibilidade mesma 

de se desligar do gesto Criador e da sua condição de criatura, gerando o ser independente na 

sua dependência, uma dependência feliz vivida como liberdade absoluta.  

No entanto, o milagre da criação consiste, justamente, em conceber um ser que, do fundo 

de sua separação de ser criado, e devido a essa condição, pode voltar sua atenção à interpelação 

de outrem e responder e, no ato da resposta, descobrir-se a si mesmo e o sentido de sua 

subjetividade. Aliás, este esquema encontra-se já em Rosenzweig quem, n’A Estrela da 

Redenção, partindo da análise do chamado de Deus a Adão, traz à luz o sentido de uma 

 

 

205 Uma considerável discussão acerca desse conceito na obra em questão encontra-se em: KORELC, 2017, p. 

286-299, RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 149-150; p. 159-160, p. 168-170, SEBBAH, 2000, p. 55-58. Em nossas 

considerações seguiremos, primordialmente, a primeira referência. 
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subjetividade que se põe como tal ao responder ao chamado divino. (CHALIER, 1993, p. 78-

79) 

Assim, Rosenzweig dá um sentido não servil à heteronomia uma vez que, a interpelação 

divina e o mandamento primeiro do amor que o acompanha, votando o sujeito ao próximo – 

porque o mandamento do amor tem sempre relação com o próximo, mesmo quando este amor 

é devido a Deus – apela ao poder deste sujeito em responder a partir de si. A heteronomia atesta 

a subjetividade e sua liberdade, não a anula. Assim, o que parecia impossível desde a tradição 

filosófica passa a fazer sentido a partir de outra orientação de pensamento. (CHALIER, 1993, 

p.79) 

Na esteira de Rosenzweig, Levinas assevera: 

 

A maravilha da criação não consiste apenas em ser criação ex-nihilo, mas em 

desembocar num ser capaz de receber uma revelação, de apreender que é criado e de 

se pôr em questão. O milagre da criação consiste em criar um ser moral. E isso supõe 

precisamente o ateísmo, mas ao mesmo tempo, para além do ateísmo a vergonha pelo 

arbitrário da liberdade que o constitui.206 (TI, 1981, p. 75) 

 

Em suma, a criatura identifica-se com o sujeito da consciência moral, da vergonha, da 

culpabilidade que, realizando a essência crítica do saber, se depara com o não-eu recuando 

perante outrem, presença mais original que a si mesmo, enredando-se em uma relação 

heteronômica onde é chamado à responsabilidade (TI, 1981, p. 74-75). Desse modo, a criação-

revelação encontra realização na criação-redenção.  

 

Em suma, o anúncio do fim da espontaneidade da liberdade como violência faz 

emergir uma subjetividade vulnerável. Ela é pensada a partir do evento da criação-

revelação no face-a-face com o Rosto. A relação criação-redenção como evento ético 

justifica a primazia da moral sobre o saber. Na relação não-simétrica com o Rosto que 

se auto-revela como lei, não há mais possibilidade para que a subjetividade possa 

escolher ou rejeitar a adesão à palavra que sai da boca do outro. Seu mandamento pela 

Palavra/revelação elege a subjetividade. O princípio de individuação é a 

responsabilidade. (RIBEIRO JÚNIOR, 2005, p. 149-150) 

 

Observe-se que diante da interpelação do Infinito a investidura da responsabilidade é 

irrecusável porque atingiu-se o nível mais profundo da humanidade do humano, despertando 

Desejo metafísico. Este promove a suspensão das necessidades inserindo o sujeito em uma 

 

 

206 Para uma consulta do tema no filósofo de Kassel, cf. ROSENZWEIG, 1982, p. 208. Note-se que a criação do 

homem como um ser moral encontra-se ainda em Cohen a partir de uma reflexão sobre a narrativa bíblica em torno 

do fruto do conhecimento que oferece, antes de tudo, o conhecimento do bem e do mal. 
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existência sabática de onde pode se elevar à altura da exigência moral que lhe é conferida 

estendendo-se, inclusive, ao campo social mais amplo para além da conjuntura eu-outrem. (TI, 

1981, p. 91207) 

Pela linguagem, o Infinito associa-se ao Eu, isto é, entra em sociedade com ele 

colocando sua liberdade em questão, exigência de justificação da liberdade que não parte de 

seu próprio exercício e transmuta a relação de apropriação – trabalho da consciência teórica – 

em acolhimento de Outrem ou consciência moral. Acontecimento que provoca o aumento de 

exigências do Eu consigo próprio inscrita pelo juízo que vem de outrem resultando, por seu 

turno, na ampliação de sua responsabilidade. Juízo, exigência e responsabilidade: ciclo 

ininterrupto que descreve a insaciabilidade do Desejo, essência da consciência moral e da 

condição de toda consciência em geral. (TI, 1981, p. 86-87) 

Consequentemente, o “elo entre a expressão e a responsabilidade” traz consigo “a ordem 

em que a liberdade é inelutavelmente invocada de modo que o peso irremissível do ser faz 

surgir a minha liberdade.” O chamado à responsabilidade implanta a liberdade e introduz, no 

seio da relação do Mesmo e do Outro, a possibilidade genuína da paz. (TI,1981, p. 179-183) 

 

3.6 Para além do Rosto: Bondade, Pluralidade e Paz 

 

O chamado à responsabilidade impele o Eu à Bondade. A relação metafísica, própria 

definição da ética, constituiu-se como Desejo para além da necessidade, além da falta e além 

do gozo fruitivo. O Desejo efetiva-se como o movimento do ser-para-outrem, movimento de 

transcendência, no sentido da trans-ascendência, que é a própria definição da Bondade. 

“Aventura absoluta, numa imprudência primordial, a bondade é a própria transcendência. A 

transcendência é transcendência de um eu. Só um eu pode responder à imposição de um rosto.” 

(TI, 1981, p. 285) 

Por si, a Bondade quebra o vínculo do sujeito com o Ser em sua preocupação de ser a 

partir de seu ser mesmo onde a transcendência se traduz no ser-para-a-morte de Heidegger. O 

movimento da bondade, sendo o para-outrem, insere o Eu em uma preocupação para além de 

seu ser mesmo, além de sua preocupação em ser, ocupando-se de outrem que se revela como 

Rosto. Realiza o para além do Ser. 

 

 

207 Ver também: KORELC, 2017, p. 289-290. 
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Ser para outrem é ser bom [...] não é uma relação entre conceitos cuja compreensão 

coincidiria, nem a concepção de um conceito para um eu, mas a minha bondade. O 

facto de, existindo para outrem, eu existir de outro modo que ao existir para mim, é a 

própria moralidade. A transcendência como tal é “consciência moral.” (TI, 1981, p. 

240) 

 

A essência da linguagem é bondade, amizade e hospitalidade na medida em que 

consiste, no eu, em responder à interpelação de outrem, situação do discurso, modalidade não 

alérgica de relação entre o Mesmo e o Outro. Contudo, a bondade, o movimento da 

transcendência, realiza-se como pluralismo, isto é, a partir do existir plural garantido pela 

heterogeneidade do eu e de outrem que se tocam sem se fundir em totalidade, separação que 

resiste à totalização. A socialidade instituída pela linguagem é essencialmente pluralista. (TI, 

1981, p. 285) 

A pluralidade decorre da fecundidade a partir da qual a trama do Eros, já descrita em O 

Tempo e o Outro, volta a atuar sendo, no entanto, levada mais adiante ao inserir a distinção 

entre o amor-Eros e o amor como relação a outrem. Tal distinção permite considerar a 

ambiguidade contida na relação amorosa que, a um só tempo, pode recorrer ao outro a partir da 

necessidade e do desejo egóico do gozo e, por outro lado, pode elevar-se em direção ao Rosto 

em sua altura e vulnerabilidade, temendo por ele e levando socorro à sua fraqueza. 

(PELIZZOLI, 2002, p. 120) 

A fecundidade decorre da relação amorosa aberta pela alteridade feminina, não 

excluindo puritanamente a relação erótica envolvendo a volúpia, a carícia e “o elemento de 

inesgotabilidade do ‘desejo’, a inapreensibilidade do amado e a pureza inefável do sensível” 

que ela abrange. (PELIZZOLI, 2002, p. 122-123). Da relação amorosa que vai ao outro, mas 

não sem equívoco, correndo o risco do retorno a si e da posse mútua, nasce o filho engendrando 

a paternidade e fazendo nascer consigo o fato da pluralidade. (TI, 1981, p. 244-245) 

Como já se viu em O Tempo e o Outro, a paternidade introduz a ambiguidade no existir 

do sujeito que continua a ser identificação de si, mas sendo no filho, torna-se outro. O filho, por 

sua vez, embora sendo, em alguma medida, o pai, é também, pela interioridade que lhe confere 

a condição de criaturalidade, outro em relação ao pai porque portador de sua própria unicidade 

de sujeito. Nesse sentido, o Prof. Pelizzoli definiu a fecundidade como “subjetividade gerando 

subjetividade” (PELIZZOLI, 1981, p. 123 e p. 125) 

A unicidade do filho, dirá Levinas, certamente é investida pelo pai que reencontra a si 

mesmo no filho, contudo, o pai não permanece identicamente no filho. Do mesmo modo, o filho 

recebe a unicidade de seu pai, mas precisamente enquanto único, permanece exterior ao pai. A 
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unicidade do filho decorre de sua eleição pelo pai, que não se reduz a uma preferência ou a um 

privilégio, pois cada filho é único para o pai e, portanto, eleito e investido de unicidade. É 

precisamente nesta tensão dialética – que já não é, então, fenomenologia, em sentido estrito – 

conservando os elementos contraditórios sem os fundir, que reside, para Levinas, a riqueza das 

análises sobre a fecundidade. (TI, 1981, p. 258) 

Tem-se assim a ruptura com uma certa metafísica da presença, onde o tempo é sempre 

tempo do eu presente a si, ao incluir o tempo do filho, outro em sua condição de filho. A 

fecundidade faz despontar, desse modo, o tempo como diacronia. Tempo descontínuo que faz 

ultrapassar o definitivo do tempo finito do sujeito da fruição, e o mergulha em um drama 

temporal de muitos atos a partir do qual é possível pensar um tempo para além do seu próprio 

tempo. A fecundidade resulta na própria “infinição” do tempo. 

 

A fecundidade [...] abre um “tempo infinito”, outro tempo. Pela fecundidade se toca 

o infinito do tempo, vê-se aberto pelo outro referenciado ao tempo, ou que “constitui” 

o tempo. Esta alteridade temporal, em sua ruptura do eu, entra como descontinuidade 

em relação com uma “continuidade” humana prolongamento de um eu que já é outro, 

retomada do passado na perspectiva de um futuro. (PELIZZOLI, 2002, p. 125) 

 

Há, portanto, um futuro para além do eu, para além de sua preocupação com a própria 

morte. É neste sentido também que o amor é mais forte que a morte, pois, através da 

fecundidade deixa um futuro aberto para além da finitude do sujeito e o retira da relação 

ameaçadora com a alteridade da morte, colocando-o em relação a uma alteridade acolhedora 

que gera o novo. Tudo o que se disse sobre o perdão, remissão e ressureição nas obras anteriores 

estão incluídas nessas análises. 

Percebe-se, assim, que a relação do eu, eleito em sua unicidade erigindo-se na 

responsabilidade, e outrem, que ao expressar-se elege o eu como único a responder, encontram-

se abarcadas nas análises do amor, da fecundidade, paternidade e “filialidade”. Entretanto, o 

eleito é único entre outros eleitos, igualmente, únicos. Paradoxalmente, a radical 

heterogeneidade gera uma igualdade nessa disparidade mesma onde “o eu gerado existe ao 

mesmo tempo como único no mundo e como irmão entre irmãos.” (TI, 1981, p. 258) 

Desse modo, evocar uma socialidade pluralista, além de indicar uma relação na 

separação, implica levar em consideração as demais unicidades em torno do eu e de outrem 

introduzindo na relação ética dual, na cumplicidade do ser preferido esquecendo-se do universo, 

o terceiro. “Tudo o que se passa aqui “entre nós” diz respeito a toda gente, o rosto que o observa 

coloca-se em pleno dia da ordem pública, mesmo que dela me separe ao procurar com o 
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interlocutor a cumplicidade de uma relação privada e de uma clandestinidade.” (TI, 1981, p. 

190) 

O terceiro, desde sempre presente na epifania do Rosto, mas ignorado, altera a dinâmica 

do eu-outrem. No Rosto que interpela, em sua nudez e penúria, está implicada toda a 

humanidade evidenciando a violência primeira contida na estrutura do face-a-face. Assim, o 

apelo do Rosto deixa de ser apenas chamado do eu à responsabilidade para se tornar palavra 

profética denunciando a injustiça em nome da humanidade excluída da situação do discurso. 

Tal evento requer a reconstituição da estrutura social. (TI, 1981, p. 191) 

Faz-se necessário recompor o horizonte das relações sociais sem incorrer na tentação da 

totalização. Uma sociedade nascida da separação radical onde “o eu ao mesmo tempo se 

mantém e existe sem egoísmo”. Uma sociedade alicerçada na relação entre seres separados que 

se recusam à totalização, mas que são capazes de unir-se em fraternidade. O apelo do rosto 

empenha o eu na fraternidade humana constituída de modo a garantir a unidade sem destruir a 

pluralidade. (TI, 1981, p. 192 e p. 286)  

Enquanto fraternidade humana, constituída de seres separados não obstante a relação, o 

eu, às voltas com outras unicidades, se torna rosto para um eu que, então, é por ele solicitado e 

toda a trama ética estará operando nesse encontro, em ambos os lados. A não-coincidência 

contida na paternidade que engendrou a pluralidade conduz a essa situação ímpar como única 

forma de fundar uma sociedade entre iguais na dessemelhança. (TI, 1981, p. 192) 

O autor, assim, promove uma restituição das relações mútuas propondo uma espécie de 

reciprocidade assimétrica, única forma de preservar a pluralidade e, ao mesmo tempo, corrigir 

a violência primeira constituída pela exclusão do terceiro no face-a-face. Qualquer que seja a 

forma política que tal sociedade venha adquirir, sua obra deve se moldar por essa exigência 

ética fundamental. (TI, 1981, p. 280) 

 

4 Sair do ser por uma nova via: Outramente que ser ou além da essência 

 

Em 1935, a frase final de Da evasão anunciava, como o disse Jacques Rolland208 em 

seu prefácio, uma filosofia por vir: “Trata-se de sair do ser por uma nova via sob o risco de 

 

 

208 Estudo publicado como apresentação do texto de Levinas, já mencionado anteriormente quando da discussão 

deste trabalho, e que traz como título, precisamente: Sortir de l’être par une nouvelle voie. Expressão que tomamos 

de empréstimo para iniciar nossas modestas discussões. Cf. LEVINAS, E. De l’évasion, 2018, p. 13-72. 
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inverter certas noções que ao senso comum e à sabedoria das nações parecem as mais evidentes” 

(DE, 2018, p. 127). 

Deste ponto em diante, Levinas se ocupou nos textos posteriores, de tentar uma fuga do 

Ser invertendo as categorias ontológicas na intenção de ocasionar uma fratura que permitisse a 

evasão. A questão reside justamente nesse procedimento. Tratou-se sempre de uma saída do 

Ser a partir do interior desse ser mesmo. Dito de outro modo, Levinas procurava uma orientação 

não ontológica ao pensamento a partir da ontologia, operando uma mudança de acentuação na 

relevância dada aos seus termos, no entanto, movendo-se sempre no horizonte de sua 

linguagem.  

 

Portanto, a essa figura da evasão, não convém ainda o “tema inimitável que nos propõe 

sair do ser” que havia a anunciado o texto de 1935. Mesmo se sua ambição é 

infinitamente mais elevada, mesmo se sua intenção é inteiramente outra o pensamento 

parece aqui se limitar a “inverter simplesmente os termos da famosa diferença 

ontológica heideggeriana, privilegiando o ente em detrimento do ser”, quando seu 

propósito último – não ainda expresso de modo adequado, é preciso sublinhar, nem 

em Da existência ao existente, nem em Totalidade e Infinito – é “deixar significar as 

significações além da diferença ontológica. (ROLLAND, 2018, p. 67) 

 

Petrosino209 observa que as principais categorias que presidem a argumentação em 

Totalidade e Infinito pertencem ainda ao léxico ontológico, tais como: Mesmo, outro, outrem, 

ente, ser, alteridade, além daquelas que figuram no título da obra, opondo as noções umas às 

outras e alterando o grau de importância a elas conferido em um esquema invertido de 

polarização: ente-ser, outro-mesmo, alteridade-subjetividade, responsabilidade-liberdade210. 

(PETROSINO, 1984, p. 195 e p. 199) 

Apercebendo-se disso a que poderíamos chamar, talvez, de uma insuficiência 

metodológica, Derrida tecerá críticas mordazes a Levinas no estudo intitulado Violência e 

Metafísica publicado em seu trabalho A escritura e a Diferença. Dentre outras considerações, 

Derrida afirmará que nosso autor, pretendendo ultrapassar o grego a partir do grego mesmo 

incorre em um “assassínio alucinatório. Alucinação na alucinação da palavra” levada a cabo 

por um não grego “se disfarçando de grego, falando grego, fingindo falar grego [...]” 

(DERRIDA, apud, PETROSINO, 1984, p. 194-195). 

 

 

209 PETROSINO, S. D’un livre a l’autre: Totalité et Infini – Autrement qu’être, in, Les Cahier de la nuit surveillée, 

1984, p. 195-210. Nossas análises seguirão, em suma, os principais pontos destacados pelo autor neste artigo. 
210 A inversão, por si, é importante ao projeto de Levinas à altura de Totalidade e Infinito, sobretudo, se levarmos 

em consideração, como o faz o Prof. Pelizzoli (2002, p. 58), que tradicionalmente o pensamento estrutura-se por 

binômios, pares de opostos nos quais o primeiro termo sempre tem prevalência sobre o segundo. 
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Sem entrar no mérito de suas críticas e mesmo de sua real influência na reformulação 

da linguagem filosófica de Levinas211, com Petrosino afirmamos que Levinas reconheceu a 

pertinência de um certo tipo de crítica, mas que este entendia também que Totalidade e Infinito 

exigia uma investigação suplementar quanto às suas verdadeiras motivações subjacentes à 

linguagem utilizada. 

 

Essa exigência está inscrita na escritura de Totalidade e Infinito, ela estrutura do 

interior o quadro que essa escritura se esforça em traçar e, nesse sentido, constitui sua 

chave de leitura mais secreta. Podemos então afirmar: o suplemento de investigação 

é um elemento da estrutura de Totalidade e Infinito; ou melhor: a escritura de 

Totalidade e Infinito porta nela mesma a exigência de um suplemento de investigação. 

Outramente que ser é o suplemento investigativo requisitado por Totalidade e Infinito. 

(PETROSINO, 1984, p. 197) 

 

Em Totalidade e Infinito, ao menos em seu espírito, já estaria inscrito o Outramente que 

ser cuja obra portadora desse nome vem, então, colocar às claras através da produção de uma 

linguagem própria, abandonando as oposições binárias próprias do léxico e da gramática 

ontológica ainda atuantes na obra precedente, tornando seu autor radicalmente “surdo às leis e 

à voz do sistema ontológico” recusando, definitivamente à sua lógica. (PETROSINO, 1984, p. 

198-199) 

Outramente que ser representaria, assim, o esforço de levar para o plano da linguagem 

aquilo que já operava, de certa forma, a nível da orientação do pensamento, construindo uma 

arquitetura conceitual não mais pautada na crítica à ontologia e seu sistema, mas na sua 

definitiva suspensão. 

 

A passagem já muitas vezes evocada de Totalidade e Infinito à Outramente que ser, é 

precisamente a passagem que se define não somente pela urgência de apreender o 

lugar da alteridade como rosto, mas ainda de transcrever a palavra, pela urgência de 

apreender os elementos, os nós, a lógica do dizer do rosto; trata-se da tarefa imensa 

de se libertar da palavra e da lógica do ser (e, em última instância, de sua forma mais 

fascinante e mais potente: a da oposição e da diferença) a fim de se educar na palavra 

e na lógica do rosto. Outramente que ser é o lugar mesmo dessa educação [...] 

(PETROSINO, 1984, p. 204) 

 

 

211 Em nota ao início do estudo o próprio Derrida observa que, no momento de sua produção, ainda não haviam 

sido publicados dois textos de Levinas essenciais à compreensão do processo de elaboração da linguagem que 

desembocará em Autrement qu’être, a saber: La trace de l’autre e La signification et le sens em 1963 e 1964, 

respectivamente. Levando em consideração que o texto de Derrida foi publicado originalmente em 1967 e tendo 

em mente que nos textos citados já se podia sentir uma mudança em curso no léxico levinasiano, é possível ao 

menos colocar em questão o verdadeiro teor da dívida que a “virada linguística” da obra levinasiana mantém com 

as críticas de Derrida. 
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O que está em jogo em Outramente que ser ou além da essência diz respeito, sobretudo, 

à proposta de um modo de pensar que, para ser efetivo, precisa encontrar para si uma linguagem 

a qual Petrosino denominou “a gramática ética do real e do pensamento” que torna a obra 

passível de ser lida e meditada em suas intenções mais profundas. Faz-se necessário, então, “se 

deixar educar para poder lê-la, para poder compreender a escritura e a maneira de avançar, nem 

dialética nem lógica. É necessário, então, paciência.” (PETROSINO,1984, p. 205) 

Os termos que serão evocados nessa construção da linguagem ética a qual a obra, ao 

mesmo tempo em que desenvolve e define é por ela determinada – na medida em que essa 

linguagem anima toda a sua produção –, torna definitivamente evidente quão valiosas e 

indispensáveis se apresentam ao filósofo as fontes hebraicas do pensamento.  

Noções como eleição, convocação, expiação, Deus passarão a ocupar um lugar de maior 

protagonismo nas obras filosóficas como se aquilo que esteve desde sempre presente em 

momentos decisivos do pensamento levinasiano sendo, de certa maneira, preterido em relação 

ao léxico filosófico mais próximo da tradição hegemônica, fosse, de agora em diante, 

promovido a locus principal do pensamento permitindo-o enunciar, enfim, o Outramente que 

ser mediante um “progressivo afastamento da tradição ocidental e um recurso cada vez mais 

intenso à terminologia de origem bíblica e ética.” (BRITO, 2002, p. 15) 

Juntamente com a reelaboração quanto ao modo de exprimir-se algumas posições serão 

agora retomadas, intensificadas e até mesmo radicalizadas na tentativa de encontrar um dito 

para o Dizer do outramente que ser. Os comentadores parecem concordar que a elaboração da 

subjetividade como responsabilidade ganha um novo estatuto nessa última fase do pensamento 

do autor fazendo do além do ser, enunciado a partir da Eleidade (Illeité), “lei e estrutura da 

relação ética.” (PETROSINO, 1984, p. 199-200) 

Reforçando esse entendimento, o Prof. Marcelo Luiz Pelizzoli assevera: 

 

Já em Autrement que’être..., o imperativo e a Lei ética contam, antes de tudo, como 

evento ético acontecido, diacronicamente, na própria base de sustentação ou 

constituição da subjetividade, num nível anterior à liberdade, à consciência e ao 

encontro com a causalidade da ética; responsabilidade sem causa, ou seja, “antes do 

aparecer do outro”; certamente, um aprofundamento da noção de criaturalidade, 

corporeidade e psiquismo [...] (PELIZZOLI, 2002, p. 130) 

 

Se antes, em Totalidade e Infinito, o sujeito responsável emergia do encontro com o 

Rosto que, abalando a ordem da Totalidade exprimindo o Infinito de sua exterioridade, colocava 

em questão a liberdade de seu egoísmo, despertando sua consciência moral; em Outramente 
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que ser, a própria estrutura da subjetividade será enunciada em termos de responsabilidade, 

“unicidade insubstituível, um-para-o-outro antes mesmo de ser-para-si” (FABRI, 1997, p. 111).  

Imperativo decorrente “do modo como a pura transcendência afeta a subjetividade, 

privando-a do poder de se assumir na sua autonomia e, consequentemente, de fazer frente ao 

Outro.” (BECKERT, apud, PELIZZOLI, 2002, p. 130) Significa, em suma, a radicalização da 

heteronomia constitutiva do sujeito já presente em Totalidade e Infinito, mas levado a níveis 

hiperbólicos em Outramente que ser. 

 

4.1 O Dizer do outro do Ser 

 

A tarefa assumida nesta obra que expressa as intuições máximas de um pensamento 

gestado ao longo de décadas, é encontrar o enunciado adequado para um Dizer além do ser, isto 

é, além da dicotomia do ser e do nada. A diferença característica do au-delà implica uma 

transcendência que, definitivamente, não se inscreve no interior dessa ordem do Ser a qual 

pertence, ainda, a oposição ser/nada. “Ser ou não ser – a questão da transcendência não está aí” 

(AE212, 2016, p. 14) 

E a solução do problema aí não se encontra, precisamente, porque o Ser em sua essência 

mesma, isto é, em seu puro acontecimento de ser, é interessamento (intéressement) denominado 

por Levinas, emprestando o termo de Spinoza, conatus essendi. Estes termos evocam o 

encerramento próprio do Ser, seu fechamento em si e sua inerente impossibilidade de fazer 

nascer uma verdadeira transcendência, um au-delà. Enquanto condição de possibilidade, o Ser 

e seu interessamento, é o contaus próprio dos entes, a conservação e perseverança em seu ser 

mesmo, fonte, para Levinas, de todo egoísmo, de toda alergia ao outro e princípio gerador da 

guerra, da luta de todos contra todos. (AE, 2016, p. 15)  

O outro do ser só pode enunciar-se, portanto, como desinteressamento 

(désinteressement), isso é, situando-se fora do conatus essendi. O outramente que ser é da 

ordem do Dizer, significância mesma da significação de uma proximidade ou aproximação de 

um ao outro fazendo-se um para o outro. Significância anterior à linguagem enquanto sistema 

de signos, dizer pré-original atando o nó de uma intriga de responsabilidade, interrompendo o 

jogo do Ser. Assim, em forma de questionamento e antecipação, o autor pontua: 

 

 

212 LEVINAS, E. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Doravante apenas “AE” 
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O desinteressamento – sem compensação – sem vida eterna, sem o prazer da felicidade 

– a gratuidade integral – não referir-se-ia a uma gravidade extrema e não à frivolidade 

falaciosa do jogo? Questionemo-nos antecipadamente: essa gravidade em que o esse 

do ser se inverte – não reenviaria à essa linguagem pré-original – à responsabilidade 

de um pelo outro – à substituição de um ao outro e à condição (ou a incondição) de 

refém que assim se desenha? (AE, 2016, p. 17) 

 

O Dizer, no entanto, habita o dito somente ao custo de uma traição. Traduzido em 

linguagem, o Dizer pré-original se faz correlativo do dito subordinando-se ao sistema 

linguístico e à ontologia arcando com o custo exigido para sua manifestação. Linguagem 

auxiliar e necessária que, no exato momento em que se presta a enunciar o outro do ser, o faz 

assemelhar-se a um evento do ser. Não obstante sua função mediadora e insuficiente, não se 

reduz à uma deficiência porquanto é “motivada pela vocação pré-original do Dizer, pela 

responsabilidade nela mesma.” (AE, 2016, p. 18) 

O outramente que ser, enquanto Dizer, significa o pré-original, anárquico (sem começo 

ou origem no ser), indizível e, não obstante, se deixa traduzir pela linguagem que tematiza 

transformando-o em teoria e saber ao preço de sua própria traição. Por isso, o dito que domina 

o dizer que ele enuncia, não pode jamais ser definitivo. É preciso desdizer-se para arrancar o 

outramente que ser das garras do Ser no qual sempre recai devido à traição da linguagem que o 

diz. (AE, 2016, p. 19) 

A busca pelo além da essência, o au-delà, destitui o privilégio da questão que interroga 

acerca do destino dessa evasão, pois o lugar pertence ainda ao ser. Nesse caso, o outramente 

que ser só pode significar como o não-lugar e, tentará demonstrar Levinas, esse não-lugar 

significa a subjetividade ou a humanidade do homem em sua unicidade mesma. 

 

Unicidade onde o fora de si, a diferença em relação a si – é a própria não-indiferença 

[...] sem lugar, sem identidade ideal que um ser extrai do Kerigma identificando os 

aspectos inomináveis de sua manifestação, sem identidade do eu coincidente com o si 

– unicidade se retirando da essência – homem. (AE, 2016, p. 21) 

 

4.2 Enigma e Eleidade213 

 

 

 

213 Neologismo criado a partir da terceira pessoa do singular “Il” para indicar a característica de terceira pessoa 

própria do absoluto do qual advém o Rosto em visitação. 
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No ano de 1963, Levinas publica um artigo fundamental no processo de elaboração da 

gramática ética de Outramente que ser intitulado La trace de l’autre214. Neste texto, retomando 

a questão do Rosto o autor introduz uma nova categoria em suas formulações ao afirmar: “[...] 

a manifestação do rosto é visitação.” O termo indica a maneira como o Rosto encontra-se em 

outrem que está no mundo, inserido em um contexto sem, no entanto, integrar o mundo ou 

reduzir-se ao contexto. O Rosto, repetindo o esquema de Totalidade e Infinito, é aquilo que na 

materialidade é irredutível a ela, transbordando as formas plásticas de sua manifestação. 

(DEHH, 1998, p. 235) 

O Rosto faz sua entrada no mundo a partir de um âmbito absolutamente estranho ou do 

próprio absoluto, marca fundamental da estranheza, por outro lado, sua visitação não se 

converte em revelação, mediante a qual seria desapossado de sua alteridade, de modo que sua 

entrada no mundo se dá à maneira de um vestígio. O vestígio é uma terceira via entre a revelação 

e a dissimulação, geralmente excluída pelas fórmulas dicotômicas que predominam no ser. Não 

sendo indicação de algo, nem revelação ou dissimulação, o vestígio refere-se a um Ausente que, 

por sua ausência, possui um significado no Rosto. (DEHH, 1998, p. 236 e p. 238) 

O vestígio significa como um passado absoluto, imemorial, isto é, impossível de ser 

recuperado por um esforço de rememoração, inconvertível a um presente, portanto, 

irrepresentável por uma consciência. A modalidade de relação que o vestígio determina não 

pode ser mais descrita em termos de retidão, como era ainda o caso em Totalidade e Infinito. 

Na medida em que é passado absoluto, significa para além do ser evocando a ordem da terceira 

pessoa: Ele (Il). 

 

A ordem pessoal a que o rosto nos obriga está para além do Ser. Além do Ser é uma 

terceira pessoa que não se define por si mesma, pela ipseidade. Ela é a possibilidade 

dessa terceira direção de não retidão radical que escapa ao jogo bipolar da imanência 

e da transcendência, próprio do ser onde a imanência sempre ganha da transcendência. 

O perfil que, por meio do vestígio, se apodera do passado irreversível é o perfil do 

“Ele”. O além de onde vem o rosto é a terceira pessoa. (DEHH, 1998, p. 240-241) 

 

A visitação do Rosto significando como vestígio advém da Eleidade para além de 

revelação e dissimulação, essencialmente passado uma vez que a presença do vestígio é já a 

certeza de que algo ou alguém passou. Enormidade, desmesura, Infinito absoluto 

 

 

214 Publicado em Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger e traduzido, na edição portuguesa do Instituto 

Piaget, como O vestígio do Outro, versão que utilizaremos em nossas análises. 
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incompreensível desde a ontologia. “A suprema presença do rosto é inseparável dessa suprema 

e irreversível ausência que funda a própria eminência da visitação.” (DEHH, 1998, p. 241) 

Na condição de Ausente a via fenomenológica estaria interditada à consideração do 

vestígio. A fenomenologia é animada pela compreensão do “aparecer” do ser ou sua 

dissimulação, pela representação daquilo que está – ou esteve – presente a uma consciência, 

portanto, encontrar-se-ia sem recursos para um empreendimento dessa natureza. Não obstante, 

Levinas encontra na própria fenomenologia uma possibilidade no ponto exato onde a mesma 

parece se interromper. 

O nó górdio do problema que nos parece fundamental e que nos interessa reter, de modo 

especial, é o momento em que Levinas põe em questão o estatuto daquilo que é considerado 

por Husserl o mais próprio da consciência, a saber: a intencionalidade. Nos deixaremos guiar 

pelas interrogações do Prof. Ricardo Timm de Souza que se nos apresentam particularmente 

esclarecedoras a esse respeito. O referido professor elabora um conjunto de questões, em dois 

momentos, dentre as quais destacaremos apenas algumas:  

 

[...] a intencionalidade fenomenológica esgota todas as possibilidades de se pensar o 

sentido ‘com sentido’? O próximo passo: é a intencionalidade o único modelo possível 

de Sinngebung? Não se poderia pensar na ocorrência real de uma gênese do sentido 

fora do esquema intencional? (SOUZA, 1995, p. 56-57) 

 

Note-se que se trata de interrogar a fenomenologia em suas bases ou implicações 

últimas. Tivemos oportunidade de mencionar215 que, partindo de questionamentos como estes, 

Levinas descobre uma via para a elaboração de uma noção de subjetividade passiva a partir de 

um elemento situado na própria tematização que Husserl faz da intencionalidade, colocando a 

descoberto uma modalidade passiva de consciência subjacente à sua dinâmica ativa. Levinas a 

chamou de “má consciência” ou “consciência não-intencional”. 

A passividade, neste caso, não significa oposição à atividade, pura e simplesmente. 

Situando-se além da bipolaridade própria do ser o termo significa “a originariedade absoluta do 

passivo em relação à tradicionalmente aceita dignidade do ativo. Uma presença não 

apresentada, onde estar presente significa estar ausente aos poderes da presença da atividade da 

consciência intencional.” (SOUZA, 1995, p. 66) 

 

 

215 Capítulo referente à influência de Husserl e de Heidegger no pensamento de Levinas. 
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Em outras palavras, estamos diante da possibilidade mesma de uma consciência abrigar, 

aquém de sua dinâmica ativa predominante, a presença de uma ausência e que, não obstante, a 

determina desde uma intriga mais antiga que a própria atividade. A descoberta deste elemento, 

significando positivamente na obscuridade da consciência, permitirá a Levinas pensar, a partir 

da fenomenologia, em um sentido distinto da própria fenomenologia. 

Fenomenologicamente pensar significa constituir uma ordem pela qual pensamento e 

pensado – o Mesmo e o Outro – encontram-se abarcados. O reconhecimento da exterioridade 

implica essa correlação. Qualquer dissonância que se anuncie no seio dessa ordem, por mínima 

que seja, deve ser integrada a uma nova ordem. “Assim, é o ‘não-ordenado’ percebido somente 

como o ‘ainda-não-ordenado’ no sentido do ‘ainda-não-subsumido-na-sincronização.’” 

(SOUZA, 1995, p. 72) 

Contudo, a entrada em cena de uma inteligibilidade passiva, portadora de tempo próprio 

e refratária à sincronização, sugere uma outra realidade, uma alteridade que, na condição de 

realidade não-fenomenológica, invade e desestabiliza a ordem imanente, percebida e sofrida 

como essa desordem mesma, em sua plena impossibilidade em acomodar-se à ordem vigente. 

Presença de uma ausência cuja novidade adentra o Mesmo na forma de um Enigma216. 

(SOUZA, 1995, p. 73) 

 

Esta forma do Outro buscar o meu reconhecimento, ao mesmo tempo que conserva o 

seu incognito, desdenhando recorrer ao piscar de olhos entendido ou cúmplice, esta 

forma de se manifestar sem se manifestar, chamamos-lhes – voltando à etimologia 

desse termo grego e por oposição ao aparecimento indiscreto e vitorioso do fenómeno 

– enigma.” (DEHH, 1998, p. 254) 

 

O Enigma define a própria visitação do rosto como vestígio indicando ou fazendo 

pressentir uma ausência. Sua porta de entrada no Mesmo é a dimensão não-intencional, passiva 

da consciência que, subvertendo a intencionalidade, significa como o “abalo ético do Ser”, 

sugerindo os contornos de um novo universo de sentido refratário às análises filosóficas 

correntes. Irrupção ética do Outro a tornar necessária a instauração de um novo modo de 

inteligibilidade, para além do fenômeno e do Ser que só faz trair o seu verdadeiro sentido, 

introduzindo-nos em um domínio meta-fenomênico e meta-fenomenológico. (SOUZA, 1995, 

p. 71) 

 

 

216 A expressão foi apresentada no artigo Enigma e Fenômeno, de 1965, igualmente publicado em Descobrindo a 

existência com Husserl e Heidegger. 
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A interdição da via fenomenológico-ontológica resulta na interdição da linguagem, do 

Dito implicado no processo ontológico de presentificação “das coisas nas coisas reconhecidas 

como tais.” O sentido é remetido para além da linguagem que o enuncia enviando para a 

significação metalinguística da Eleidade cujo conteúdo próprio consiste em “existir e viver fora 

do meu poder racional, falar para além do círculo de minha influência linguística, brilhar na 

independência de minha lógica – raiz do Enigma, anúncio do Infinito.” (SOUZA, 1995, p. 75) 

 

4.3 Subjetividade e Eleição 

 

Enigma: sentido que nos vem da Eleidade desordenando a ordem do fenômeno na 

visitação do Rosto como vestígio. Faz-se necessário que esse sentido não remeta a uma 

eternidade retirada do tempo, comandando-o, de algum modo, de fora. Ao contrário, é preciso 

que no tempo sincrônico, temporalidade da sucessão de instantes, mensurável e recuperável, 

“se assinale um lapso de tempo sem retorno, uma diacronia refratária à toda sincronização, uma 

diacronia transcendente.” (AE, 2016, p. 22-23) 

Uma tal modalidade de temporalização tem a estrutura do Dizer que, pelo poder de 

equívoco217 peculiar ao Enigma que detém o seu segredo, escapa sempre ao Dito que pretende 

englobá-lo à ordem imanente. O Dizer significa, precisamente, na hesitação entre o além (au-

delà) do qual é significação e o retorno ao domínio da essência, poder inalienável e modalidade 

mesma da transcendência. (AE, 2016, p. 23) 

Mas é na subjetividade que a intriga do ser e do outramente ata o seu nó. A intervenção 

da Eleidade, como Enigma, insinua-se na ordem dela já se retirando, chegada que se transmuta 

imediatamente em partida, conservando sua insinuação apenas quando aquele que, intimado 

por sua passagem, se dispõe a perseguir os vestígios que indicam, na proximidade do outro 

enquanto Outro, a direção da transcendência. “A moralidade é a forma do Enigma.” (DEHH, 

1998, p. 261) 

 

Mas o Enigma diz tão explicitamente respeito à subjectividade, pois só ela pode 

conservar a sua insinuação, e essa insinuação é tão rapidamente desmentida quando 

procuramos comunicá-la, que essa exclusividade ganha sentido de uma citação que 

intima apenas um ser, tal como uma subjectividade. Citada a comparecer, chamada a 

uma responsabilidade inalienável – ao passo que a revelação do Ser se faz abertamente 

 

 

217 Em Enigma e Fenômeno, Levinas assim o define: “Fenómenos que dão lugar à desordem, uma desordem que 

se deixa chamar à ordem – é o próprio equívoco do Enigma.” (DEHH, 1998, p. 258) 
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na Universalidade – a subjectividade é a parceira do Enigma e da transcendência que 

perturba o Ser. (DEHH, 1998, p. 259) 

  

A relação com um passado imemorial, não-representável porque nunca foi meu 

presente, tem lugar no “evento extraordinário e cotidiano de minha responsabilidade pelas faltas 

ou infortúnios dos outros [...]”. Responsabilidade que consiste em responder pela liberdade de 

outrem, responsabilidade ilimitada que não parte de minha decisão ou engajamento, lugar do 

não-lugar da subjetividade, aquém de minha liberdade. (AE, 2016, p. 24) 

Situar a responsabilidade aquém da liberdade equivale a retomar a anterioridade ética 

da primeira em relação à segunda, movimento este já operado em Totalidade e Infinito, porém, 

radicalizado em Outramente que ser a ponto de fazer dela o princípio de individuação da 

subjetividade218. Anterioridade a significar a própria Bondade do Bem apelando à unicidade do 

sujeito chamada por Levinas de Eleição. (AE, 2016, p. 195) 

 

O presente é o lugar da iniciativa e da escolha. Mas, antes de qualquer escolha, não 

teria o Bem elegido o sujeito, de uma eleição que é a da responsabilidade do eu, que 

não se lhe pode furtar e que retira dela sua unicidade? Esta anterioridade da 

responsabilidade em relação à liberdade significa a bondade do Bem: o Bem deve 

eleger-me antes de eu poder escolher; o Bem deve eleger-me a mim primeiro. 

(DMT219, 2012, p. 206) 

 

A ideia de eleição nos envia a um dos pontos centrais e mais polêmicos da tradição 

hebraica. Já tivemos a oportunidade de mostrar que uma liberdade nascida de uma base 

heterônoma, da obediência a um mandamento vindo do alto, é plausível desde que se eduque o 

pensamento a pensar na perspectiva dessa tradição. Contudo, evocar o termo eleição confere-

lhe um nível mais elevado de profundidade e radicalidade. 

Na Bíblia, o termo expressa o “apelo do Deus invisível a Abraão, Isaac e Jacob e a cada 

um dos seus descendentes, para que cumpram seus desígnios” e pode, certamente, desvirtuar-

se em um sentimento de orgulho ou de superioridade. Por isso, afirma Chalier, é necessário que 

de um ponto de vista estritamente filosófico, a eleição deva ser pensada a partir dessa 

 

 

218 Remetemos aqui ao nosso artigo A responsabilidade anterior à liberdade em Levinas resultado de uma 

comunicação realizada no IV Seminário Internacional Emmanuel Levinas, ocorrido em 2019, na cidade de Belo 

Horizonte/MG. O trabalho foi publicado nos anais do evento e pode ser consultado em: 

http://site.conpedi.org.br/publicacoes, ISBN: 978-65-00-00045-0. Caderno do GT de Ética, direitos humanos e 

pós-humanismo, p. 65-80. 
219 LEVINAS, E. Deus, a morte e o tempo. Doravante apenas “DMT”. 

http://site.conpedi.org.br/publicacoes
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anterioridade da responsabilidade sobre a liberdade, a fim de evitar falsificações ideológicas de 

qualquer espécie. (CHALIER, 1993, p. 80-81) 

Mesmo no contexto religioso a eleição é, geralmente, interpretada como um aumento 

das obrigações, exigências e responsabilidade. Uma passagem de Ariel Finguerman a respeito 

da interpretação talmúdica da doutrina da eleição pode ser elucidativa:  

 

Como vimos mais acima220, os rabinos não pensavam que os judeus tinham alguma 

superioridade inata em relação aos outros povos. A eleição, diziam, somente 

aconteceu porque Israel aceitou os mandamentos divinos e este status especial cessaria 

mediamente se abandonassem a observância da Torá. Os mandamentos não eram 

possessão exclusiva dos judeus e sim destinados a toda humanidade. 

(FINGUERMAN, 2005, p. 53) 

 

A passagem é interessante por demonstrar a obediência aos mandamentos atrelada, a 

um só tempo, à liberdade – “Israel aceitou os mandamentos” – e à responsabilidade de manter 

a observância dos mandamentos sob o risco de romper o pacto que garante a eleição. Além 

disso, evidencia o alcance universalista da eleição: todos que aceitarem observar os 

mandamentos serão, igualmente, eleitos221. 

Bernard-Henri Lévy, leitor de Levinas, chama a atenção para a ausência da palavra 

“eleito” ou “eleição” na narrativa bíblica inspiradora da doutrina em questão. Segundo o autor, 

o termo utilizado foi “tesouro” – segula, em hebraico – para designar o povo ao pé do rochedo 

e, mesmo assim, a expressão aparece somente após terem sido mencionados todos os “filhos de 

Adão e de Noé”, representando os povos em geral, em caráter de universalidade. (LEVY, 2018, 

p.163) 

Acrescenta ainda que se tal direcionamento específico foi feito, deve-se mais ao fato de 

que o povo em questão se encontrava aberto a aceitar incondicionalmente a proposta antes 

destinada a outros – Esaú, Ismael e “a todos os povos da terra” a julgar por Deuteronômio 14: 

2 – que, supostamente, se recusaram a acatar os termos do acordo. Interessantemente, a maneira 

pela qual Lévy descreve a receptividade do povo de Israel diz muito a respeito das intenções de 

Levinas ao recorrer a esse elemento da tradição judaica: 

 

 

220 “A maioria dos rabinos seguiram a Bíblia (Dt 9-5 e 7:7 e 8) para afirmar que os judeus não tinham nenhuma 

superioridade natural que levasse necessariamente à eleição.” (FINGUERMAN, 2005, p.50) 
221 O autor não desconsidera, certamente, as vozes discordantes e a tensão entre as interpretações nacionalistas e 

universalistas da doutrina da Eleição. Para um maior entendimento recomendamos a leitura integral da Parte I de 

seu livro A Eleição de Israel: a polêmica entre judeus e cristãos sobre a doutrina do “povo eleito”. Trata-se de 

um livro introdutório, em linguagem didática, contudo, bastante elucidativo.  
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Cabe observar, em segundo lugar, que não se trata exatamente de um presente, já que 

ele está submetido a uma condição: é por estar receptivo que esse povo se torna 

precioso; por estar aberto à palavra de Deus que ele é um tesouro; melhor ainda, ou 

pior, esse ser-tesouro está ligado à fidelidade incondicional que esse povo atesta ao 

declarar, alguns versículos mais adiante que primeiro fará e em seguida ouvirá, que 

começará fazendo e um dia, bem mais tarde, ouvirá o que lhe foi pedido para fazer e 

que ele fez. (LÉVY, 2018, p. 163-164) 

 

Perceba-se que a incondicionalidade que impele à prontidão da resposta antes do ouvir, 

poderíamos dizer, do entender ou compreender – anterior à consciência que tematiza e delibera, 

portanto – carrega os contornos daquilo que, em âmbito ético-filosófico, Levinas pretende 

sustentar. 

Posição, vista por muitos como privilegiada – de um privilégio injustificado ou 

autoproclamado, diga-se de passagem – o que ela realmente oferece, dirá ainda Lévy, é uma 

sobrecarga de responsabilidades representadas pelas diversas regras, obrigações, deveres e 

prescrições que constituem a fidelidade do dito povo eleito. Dentre essas responsabilidades 

insere-se o estudo rigoroso da Torá que, embora deva ser lida por todas as pessoas, ao povo-

tesouro a exigência é muito maior. É exigido abordá-la como se ela tivesse “setenta rostos”. 

(LEVY, 2018, p.166-167) 

Nisso reside mais um ponto a favor da universalidade da doutrina, segundo o pensador. 

O termo rosto aplicado à Torá designa, em primeiro lugar, que seu estudo e a apropriação de 

seus ensinamentos faz com que ela ganhe vida, se anime, constituindo uma realidade que pode 

ser tocada, mas jamais capturada, imobilizada e enrijecida222. Por outro lado, a expressão remete 

às pessoas que se dedicam ao estudo da Torá e o modo como este contato pode revelar-lhes seu 

verdadeiro rosto ao propiciar um encontro consigo mesmas. Conclui, então, Lévy: 

 

Isso quer dizer que todas as pessoas, realmente todas, sem exceção, têm seu lugar na 

Torá e encontrarão nela o seu próprio rosto. Isso significa, como está dito, ainda, no 

Êxodo, que Deus não se dirigiu apenas aos homens que estavam ali, naquele dia, ao 

sopé do monte Sinai e aos quais anunciou que seriam a partir daquele instante o seu 

tesouro, mas a todos os que não estavam com eles ali, naquele dia, são objeto da 

mesma redenção. O que se expressa nesse versículo é o “humanismo do outro homem” 

– mais uma vez Levinas. É a altura do Sinai, que está ali para que; no fim de tudo, 

todos os homens o possam escalar com o olhar. (LÉVY, 2018, p. 169) 

 

 

 

222 É digno de nota que essa maneira de conceber as Escrituras está muito próxima da noção de rosto elaborada 

por Levinas. 
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E é neste mesmo espírito universalista que se deve ler o texto levinasiano de 1957 

publicado sob o título Uma religião de adultos223. Neste texto Levinas comenta a doutrina da 

eleição relacionada ao universalismo e à dimensão ética. Segundo nosso autor, a universalidade 

do judaísmo consiste em atrelar o divino à moral e a revelação da moralidade envia ao encontro 

da sociedade humana mediante a qual se é eleito à responsabilidade por outrem constitutiva de 

todo eu humano. (moi humain). (DL, 2018, p. 43) 

Nesse caso, a eleição consiste, de fato, em perceber-se como não sendo igual a outrem, 

não por conta do privilégio que possa constituir a eleição, mas por conta da exigência 

infinitamente maior sobre si mesmo, consequência do excedente de obrigações de que se é 

investido em relação a outrem. 

 

Portanto, não existe consciência moral que não seja consciência dessa posição 

excepcional, que não seja uma consciência de eleição. A reciprocidade é uma estrutura 

fundada sobre uma desigualdade original. Para que a igualdade possa fazer sua entrada 

no mundo, é necessário que os seres possam exigir de si mais do que exigem de 

outrem, que eles sintam as responsabilidades das quais depende a sorte da humanidade 

e que eles se coloquem, nesse sentido, à parte da humanidade. (DL, 2018, p.43) 

 

Salientemos o fato de que, embora este seja um texto publicado em uma obra inserida 

no rol dos trabalhos “confessionais” de Levinas, a maneira como o autor delineia a essência 

ética da doutrina da eleição cujas obrigações vão muito além das regras e obrigações rituais, se 

mostra eminentemente filosófica.  

Que o autor em seguida destaque a condição de encontrar-se “à parte das nações” na 

história de Israel e seu particularismo, em nada compromete o redirecionamento da ideia para 

além da esfera estritamente religiosa. Mesmo porque – e nos encontramos, talvez, em um dos 

principais momentos da tensão entre filosofia e judaísmo em Levinas – o particularismo de 

Israel condiciona a universalidade tornando-se mais uma categoria moral do que um fato 

histórico. (DL, 2018, p. 43-44) 

Que o particularismo possa condicionar ou fundar uma universalidade não nos parece 

com a defesa de uma universalização forçada, seja ela abstração ou imposição, de uma crença 

particular a uma esfera que a ultrapassa, o que seria, em última instância, consentir com a 

violência imbricada na própria intenção.  

 

 

223 LEVINAS, E. Une religion d’adultes, in, Difficile Liberté. 13ª ed. Paris: Le livre de Poche, 2018, p. 27-46. 
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Ao contrário, entendemos essa assertiva de Levinas, bem como tantas outras desta 

natureza enunciadas pelo filósofo, como uma constatação de que o judaísmo, em si mesmo, 

comporta algo que é maior do que ele, assim como na Ideia do Infinito, o judaísmo seria 

portador de uma realidade maior do que ele poderia conter e que, por consequência, transborda 

o domínio do particularismo religioso.  

Em outras palavras, a universalidade habita o interior da particularidade do dado 

religioso e encontra na ética o veio pelo qual pode expandir-se e realizar sua essência universal 

de modo a não ser incompatível com a filosofia, e ser passível de expressar-se em linguagem 

filosófica, preservando sua estrutura formal, mas preenchida com um novo conteúdo. 

Trazendo, pois, do judaísmo para a filosofia, a eleição apela a uma passividade pré-

originária, anterior a toda receptividade, de uma anterioridade tão radical que nem mesmo pode 

ser representada como anterior. O Bem que elege o eu investindo-o de responsabilidade advém 

de um passado imemorial, anterior ao ser e à presença, expressão da diferença absoluta entre o 

eu e o Bem224 como diacronia, isto é, que não integram uma mesma ordem temporal, relação 

sem simultaneidade. Diferença que, apesar de tudo, não resulta em indiferença. 

 

Nisto reside o sentido forte daquilo que se chama diacronia. Uma diferença irredutível 

que não chega a entrar na unidade de um tema, uma diferença infranqueável entre o 

Bem e eu, uma diferença sem simultaneidade de termos desemparelhados. Mas uma 

diferença irredutível que é ainda uma não-indiferença: uma relação com o Bem que 

me investiu intimando-me à responsabilidade por outrem. (DMT, 2012, p. 206) 

 

É a partir dessa desordem causada pelo Bem invertendo o quadro das prioridades e 

destituindo privilégios, que se pode colocar, novamente, o problema da liberdade. Não se trata 

mais de uma autonomia absoluta que precede todo ato em favor de outrem desde a qual “a 

responsabilidade se mede pelos compromissos livres de uma consciência [...]”. Ao contrário, é 

a responsabilidade do eleito que precede as livres decisões. (CHALIER, 1993, p.82) 

O sujeito eleito é interpelado não desde sua consciência que pudesse decidir e aderir à 

responsabilidade, mas desde a relação imediata na proximidade de outrem a partir da 

corporeidade e da sensibilidade225. A consciência chega sempre tarde demais. Ao chegar pode, 

por certo, decidir ignorar a responsabilidade, mas a negação, como sempre em Levinas, é uma 

 

 

224 A essa altura é preciso ter claro que o Bem está atrelado ao Rosto, à visitação, à Eleidade e ao Enigma. É todo 

o movimento descrito anteriormente que cumpre o despertar ao Bem que elege o eu à responsabilidade.  
225A esse respeito todo o capítulo III de Autrement qu’être... tem por objetivo demonstrar essa prioridade da 

sensibilidade em relação à consciência. 
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forma de confirmar aquilo que se pretende negar. Decidir-se negligenciar o mandamento é já 

tê-lo considerado. 

Assignação do eu em sua vulnerabilidade, inevitavelmente exposto a outrem, exposição 

que o torna refém erigindo-se no para-o-outro da responsabilidade até a substituição. Nesta 

formulação o prefixo para significa a proximidade do próximo cujo sentido reside no 

traumatismo acusativo provocado por sua aproximação, inscrevendo a responsabilidade no 

âmago mais passivo da subjetividade, susceptibilidade pré-original à guisa do suportar.  (AE, 

2016, p.194-195) 

Afecção anárquica que estabelece com este sujeito, que eu mesmo sou, uma relação sem 

laço, abrindo no em si da subjetividade uma fissura e operando sua deposição. Outrem, em sua 

proximidade, obriga-me, enquanto sujeito, a abandonar minha posição de conceito 

singularizado, Eu (Moi) em geral, e responder a partir de mim, na primeira pessoa. Diretamente 

interpelado, sou apanhado no contrapé, não tendo outra escolha a não ser responder, a partir de 

meu próprio eu, descubro-me refém, obrigado a suportar todos os outros sem que ninguém 

possa substituir-me nessa obrigação. (DMT, 2012, p.165-166) 

Despertar para uma intriga mais antiga do que a consciência é capaz de representar, a 

intriga entre o Mesmo e o Outro na qual o Outro é outro-no-mesmo, nascimento de um “eu que 

entra na relação de alteridade [...] sempre já aberto a essa alteridade” (ROLLAND, 1984, 

p.179), inquietado por sua responsabilidade para além da preocupação com seu próprio ser e 

sua própria morte, em última instância, capaz de substituir a outrem em sua morte no extremo 

do “morrer por...”226 

 

“Morrer por”, “morrer pelo outro” [...] abertura do humano através do vivente: do 

humano cuja novidade não seria redutível a um esforço mais intenso no seu 

“perseverar em ser”; do humano que, no ser aí, em que “importava sempre ser”, seria 

despertado à guisa de responsabilidade pelo outro homem; do humano em que o “para 

o outro” [...] a inquietude pela morte de outrem precede a preocupação por si mesmo. 

(EN, 2010, p. 233) 

 

Observe-se que a maneira ou o jeito do Outro irromper no Mesmo nem mesmo pode se 

definir como uma presença. Este termo remete à intencionalidade e ao saber, ao trabalho da 

consciência e do tornar presente a si dessa presença na representação. Levinas pensa que a 

 

 

226 Cf. LEVINAS, E. “Morrer por...”, in, Entre Nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 224-

235. 
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melhor maneira de enunciar este evento sem origem no ser, anárquico por excelência, seja por 

meio do termo inspiração.  

Heteronomia gravada no próprio pneuma do psiquismo, no mais profundo interior da 

interioridade do sujeito, atestando a passividade e a vulnerabilidade do Eu no próprio “sofrer 

da sensibilidade para além da sua capacidade de sofrer [...] que se faz em jeito do outro em 

mim”, desemparelhando o eu em sua ipseidade e bloqueando a via de retorno a si. (DMT, 2012, 

p. 208) 

Deve-se, contudo, precaver do risco, sempre presente, de assimilar essa passividade 

radical a uma qualquer submissão ou pietismo simplista, consequências de uma interpretação 

oportunista ou sentimentalista que se possa dar às análises de Levinas.  

Em primeiro lugar porque o sujeito não é refém do outro, mas de sua responsabilidade 

em relação a outrem a ponto de se tornar, dirá ainda Levinas, responsável pelo mal causado por 

ele, principalmente, ao se considerar o terceiro, a partir do qual as relações se complexificam.227 

Significa, antes de tudo, que outrem me concerne, que aquilo que se passa com ele diz respeito 

a mim e que não posso me furtar em responder, o quanto puder, à altura da solicitação. 

Há algo como um “de repente” no momento inaugural da relação ética baseada na 

responsabilidade, injetada em mim pela ancestralidade da alteridade que habita minha 

subjetividade228, me impedindo de restar indiferente à sua solicitação229, no entanto, essa 

passividade pré-original, essa paciência, deve provocar uma resposta positiva que nada tem de 

permissividade, pura e simples, ou servilismo como um convite a um qualquer exercício 

imperialista de dominação. 

Em segundo lugar, Levinas faz questão de registrar que a resposta ao apelo não deriva 

da espontaneidade ou de uma inclinação natural como pretendem os filósofos morais do 

sentimento. O não-assumível da responsabilidade, de uma culpabilidade que jamais foi 

contemporânea de uma falta cometida, é da ordem do contraintuitivo, do não voluntário, por 

 

 

227 Cf. A resposta de Levinas a François Poirié (2007, p. 94-95) 
228 Pensamos aqui, principalmente, em um artigo do Prof. Marcelo Luiz Pelizzoli que sempre se nos afigurou de 

extrema relevância: O Sujeito: paixão e páthos – quando o excesso da alteridade habita o sujeito. Publicado na 

coletânea Éticas em diálogo. Levinas e o pensamento contemporâneo: questões e interfaces. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2003, p. 337-364. 
229 É novamente a Poirié que Levinas responderá ao ser indagado sobre como se deve abordar o outro: “Abordar, 

o que isso quer dizer? De repente outrem deixa de lhe ser indiferente! De repente você não está só! Mesmo se você 

adotar uma atitude de indiferença, você já é obrigado a adotá-la! O outro é algo que conta para você, você lhe 

responde assim como ele lhe dirige a você. Ele lhe concerne.” (POIRIÉ, 2007, p. 87) Nisto também reside o atraso 

da consciência e o despertar como modalidade de acesso à responsabilidade que indica um retardo na percepção 

consciente. 
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isso mesmo, anárquico e sofrido230 como a uma obsessão. O autor o esclarece em uma nota que 

vale a pena aqui reproduzir ao menos em seus pontos essenciais: 

 

Se a obsessão é sofrimento e “contrariedade”, é porque o altruísmo da subjetividade-

refém não é uma tendência, não é a benevolência natural dos filósofos morais do 

sentimento. É antinatural (contre nature), inseparável da persecução a qual nenhum 

consentimento é pensável – anárquico. A persecução remete o eu a si, ao acusativo 

em que se imputa ao Eu uma falta que ele não cometeu nem desejou (cometer) e que 

perturba sua liberdade. O egoísmo e o altruísmo são posteriores à responsabilidade 

que as torna possíveis. A persecução é um traumatismo [...] remete a uma resignação 

não consentida [...] passividade mais passiva que toda passividade, aquém da 

identidade, responsabilidade, substituição. (AE, 2016, p. 195231) 

 

4.4 Responder a outrem: Eis-me aqui 

 

Sabemos, agora, que somos responsáveis desde antes mesmo de o sabermos, de fato. 

Responsabilidade esta que exige prontidão na resposta à interpelação de outrem. No entanto, 

como se efetua essa resposta? Como responder? É o que Levinas questiona, retoricamente, a 

certa altura de Enigma e Fenômeno.  

Responder é preciso. Não há como esquivar-se da responsabilidade. A inspiração, 

maneira do Outro agitar o Mesmo desde seu interior, deteriora as estruturas de uma 

subjetividade fechada em si, posicionada no mundo em sua inabalável presença a si mesma, 

provocando-lhe uma fratura que a depõe de seu próprio núcleo firme onde situava-se como a 

própria origem de seu senhorio sobre si e sobre o universo.  

No entanto, esse descentramento não se faz à guisa de escravização ou alienação. A 

liberdade é mantida, porém, doravante convocada, orientada a partir de outrem consistindo em 

“fazer o que se tem vocação para fazer, em fazer aquilo que mais ninguém, para além de mim, 

pode fazer [...] fazer o que ninguém pode fazer no meu lugar, a liberdade é assim a unicidade 

dessa responsabilidade.” (DMT, 2012, p. 208 e p. 211) 

Ascendência traumática do Outro no psiquismo desfazendo o nó que mantém o sujeito 

atado a seu si-mesmo, a inspiração consiste em uma alteração sem alienação que o expõe e o 

 

 

230 Para uma análise do sofrimento como passividade não-assumível à consciência recomendamos a leitura do 

texto La souffrance inutile publicado em Les cahiers de la nuit surveilliée, p. 329-338. Encontra-se traduzido na 

obra Entre nós: ensaios sobre a alteridade, p. 117-129 sob o título O sofrimento inútil. 
231 Nota de rodapé nº 1. 
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intima, deixando-o sem proteção, sem possibilidade de fuga, vulnerabilidade que, em si mesma, 

situa o Eu, antes de tudo, no acusativo: o eis-me aqui 232original ou pré-original.  

 

Na intimação o pronome eu está no acusativo: significa eis-me aqui. Como se, 

declinado antes de qualquer declinação, antes de qualquer posição no nominativo, o 

eu fosse desperto como possuído pelo outro. Razão pela qual a Bíblia pode dizer: “Eu 

estou doente de amor”. Eis-me aqui, é dizer da inspiração que não pode confundir-se 

com o dom das belas palavras ou com o do canto (a inspiração do poeta não é 

primeira). (DMT, 2012, p. 218) 

 

Putnam esclarece que o eis-me aqui evocado por Levinas remete à palavra hebraica 

hineni composta de dois elementos. A partícula “ni”, ao final, seria uma contração do pronome 

ani que traduz o “Eu”. A partícula inicial “hine”, por sua vez, se traduz como “aqui” utilizado 

apenas para indicar algo que esteja disposto presencialmente significando, portanto, a afirmação 

de uma presença, no caso da utilização levinasiana, significa o apresentar-se de si mesmo como 

estando à disposição do outro. (PUTNAM233, 2008, p. 38) 

Indubitavelmente de ressonância Bíblica a expressão remete, segundo Putnam, ao livro 

do Gênesis, capítulo 22, que narra os eventos de Abraão, pai fundador do judaísmo, e sua 

prontidão em atender o chamado divino ao extraordinário de sacrificar seu único filho. A 

expressão aparece por duas vezes na passagem Bíblica: a primeira, no início, quando da ordem 

para oferecer seu filho em sacrifício (Gn 22, 1-2), e a segunda, ao final, quando ouve a voz que 

lhe ordena que o interrompa (Gn 22, 11-12). 

Em Nomes Próprios234, Levinas precisará que o momento ético da narrativa reside na 

segunda resposta, naquela que atende à voz que lhe ordena não causar o mal, inclusive, 

repreendendo a Kierkegaard por ter enfatizado o primeiro momento quando, na verdade, o 

ponto alto do drama encontra-se em seu segundo ato. Referindo-se ao filósofo dinamarquês, 

dirá: 

 

Na evocação de Abraão ele descreve o encontro com Deus lá onde a subjetividade se 

eleva ao nível do religioso, isto é, acima da ética. Mas se pode pensar o contrário: a 

 

 

232 Pensamos que a maneira como Levinas descreve o dizer pré-original da inspiração como eis-me aqui comporta 

afinidades significativas com o “Sim original” de Rosenzweig. 
233 O autor interpreta o eis-me aqui levinasiano no sentido de um ato de fala (speech-act) colocando-se à disposição 

do outro, talvez na tentativa de conformar a letra de Levinas à filosofia analítica da linguagem. Entretanto, como 

veremos, o eis-me aqui significa, antes, como um Dizer sem Dito, pura significância e sua expressão no Dito, o 

eis-me aqui enunciado, procede, de algum modo, dessa dimensão mais profunda. Não que haja, necessariamente, 

uma sucessão, mas uma distinção que nos parece fundamental. 
234 LEVINAS, E. Noms Propres. Fata Morgana, 1976. Doravante apenas “NP”. 
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atenção prestada por Abraão à voz que o trouxe de volta à ordem ética interditando o 

sacrifício humano, é o momento mais alto do drama. Que ele tenha obedecido a 

primeira voz é assombroso (étonnant). Que ele estivesse em relação a essa obediência 

suficientemente distante para ouvir a segunda voz – eis o essencial. (NP, 1976, p. 90) 

 

O motivo dessa escolha por parte de Kierkegaard, afirmará Levinas, se deve ao fato de 

sua pretensão em ultrapassar o estágio ético, considerado por ele o estágio do geral em que a 

subjetividade se diluiria em uma ordem universal. Por esse motivo não soube perceber que o 

ético, em sua responsabilidade pelo outro, é, em verdade, o princípio de individuação e 

singularização. Pelo mesmo motivo teria desconsiderado o momento em que Abraão intercede 

por Sodoma e Gomorra colocando-se a favor dos justos que, porventura, lá ainda existissem235. 

(NP, 1976, p. 90) 

Jacques Rolland236, por sua vez, indica o capítulo 6 de Isaías como sendo a origem 

bíblica deste conceito ético-filosófico levinasiano. A passagem em questão narra o início de seu 

ministério ao dispor-se a Deus para que fosse enviado em Seu nome. O “eis-me aqui” é seguido 

de um “envia-me”, elemento importante porque introduz a dimensão do profetismo evocado 

por Levinas mais adiante. 

Em sentido filosófico, o eis-me aqui como resposta à exigência de responsabilidade, ao 

vocativo inscrito na unicidade do sujeito, manifesta-se, em primeiro lugar, como propensão ao 

dar, ao dirigir-se a outrem de mãos cheias, remetendo ao agir antes da palavra ou da consciência, 

e à corporeidade enquanto a condição mesma do dar. A subjetividade humana abordada a partir 

da responsabilidade do para-o-outro é de “carne e sangue”. Trata-se de um efeito 

eminentemente concreto. “Dar, é dar o pão arrancado à própria boca; dar tem imediatamente 

uma significação corporal.” (DMT, 2012, p. 218 e p. 220) 

Desse modo, o eis-me aqui antes de se tornar Dito é um Dizer que significa por si a 

partir de uma passividade mais antiga que a passividade antagônica da atividade, uma espécie 

de sujeição pré-original que vota o eu ao outro como sinceridade e gratuidade primevas. O 

Dizer, nesse caso, é significância que não se tematiza, pura exposição que não implica um “ato 

 

 

235 Cf. Gn 18, 22-33. Interessantemente, a Bíblia de Jerusalém, em nota ao versículo 24, oferece uma abordagem 

da importância da responsabilidade coletiva e individual na tradição do antigo Israel apontando outras passagens 

que trazem esse mesmo teor. 
236 DMT, 2012, p. 218. Nota 183. No texto bíblico mencionado a expressão aparece em: Is 6, 8. 
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de se expor”, nascendo de uma iteração própria onde o “Dizer é Dizer do Dizer”237, como um 

abandono ao outro. 

 

Ao Dizer sem Dito, é necessária uma abertura que não cessa de se abrir e que se 

declara como tal. O Dizer é esta declaração. (É preciso denunciar tudo o que se 

constrói como mundo interior, como interioridade). É preciso que o Dizer seja Dizer 

deste mesmo Dizer, Dizer sem se tematizar, antes expondo-se cada vez mais. Dizer 

que volta a si mesmo como se se tratasse de expor a exposição, ao invés de nela se 

manter como num ato de expor. (DMT, 2012, p. 221) 

 

A sinceridade não deve ser considerada um atributo do Dizer, antes, é a sua realização 

indissoluvelmente atrelada ao dar porquanto é ela que permite o expor-se ao outro sem reservas, 

de maneira incondicional. “A mão que dá esgota suas reservas sem nada poder dissimular.” 

(DMT, 2012, p. 222) 

Não obstante sua imediaticidade que prescinde da mediação dos signos linguísticos, o 

Dizer do eis-me aqui, em sua pré-originariedade, é o momento em que se deve buscar a origem 

da própria linguagem. Na condição de sinal enviado a outrem, eis-me aqui significa como 

aquele que emite o sinal confundindo-se com o sinal emitido, em outras palavras, o sinal 

coincide com a doação de si enquanto signo de modo que tudo se passa como se o eu enviasse 

a si mesmo acumulando, a um só tempo, a função de signo e de sinal.  

 

A linguagem não duplica o pensamento. O Dizer é de si testemunho, 

independentemente do destino ulterior em que entrará no Dito em jeito de sistema de 

palavras. Do Dizer, tal como é apreendido no eis-me aqui, podemos nós eliminar todo 

o Dito; o Dizer não é a infância balbuciante do que será o Dito, onde circularão as 

informações. O Dizer sem Dito é sinal dado a outrem, pelo qual o sujeito sai de sua 

clandestinidade de sujeito. (DMT, 2012, p. 228-229) 

 

Em última instância, a sinceridade do eis-me aqui significando como Dizer pré-original 

votando o Eu a outrem na intriga ética do para-o-outro, responsabilidade ilimitada de eleito até 

a substituição, testemunha a glória do Infinito. Tudo o que se disse até aqui da inspiração do 

 

 

237 Pensamos que a maneira como Levinas descreve o Dizer pré-original da inspiração como eis-me aqui comporta 

afinidades significativas com o “Sim original” da criação em Rosenzweig. Assim como o Dizer, o Sim da criação 

em Rosenzweig não foi pronunciado porque anterior ao ser e à palavra. Indica, pois, um evento sui generis que 

apenas pode ser assinalado, mas não tematizado, isto é, não pode ser objeto do pensamento e do conhecimento, e 

essa é sua única forma de inteligibilidade. 
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Outro no Mesmo a partir da proximidade enigmática do Rosto em visitação desde a Eleidade 

para além de ser e não ser culmina na glorificação do Infinito.  

Em sua infinição (infinition), o Infinito não é da ordem do aparecer e da presença 

recusando-se à consciência e ao saber, agitando o sujeito desde um passado mais longínquo do 

que poderia ser recuperado pela memória e, imemorial, se produz na condição de anárquico 

irrompendo no sujeito a partir de uma passividade absoluta, desinstalando-o de seu centro de 

gravidade e interditando qualquer possibilidade de recuo a si. A glorificação do Infinito 

consagra, assim, a expulsão do sujeito para fora de si mesmo em direção a outrem na sinceridade 

da resposta: eis-me aqui. (AE, 2016, p. 225-226) 

Desde Enigma e Fenômeno, Levinas já havia feito desembocar na Ideia de Infinito toda 

a trama na qual o sujeito havia sido enredado a partir da responsabilidade. Somente irrompendo 

do não-lugar que caracteriza o Infinito pode o Rosto, na proximidade do próximo, introduzir a 

desordem no Ser e perturbar o repouso do Eu em si, apelando a um pensamento que, como já 

figurava em Totalidade e Infinito, faz mais ou melhor do que pensar. Atender a essas exigências 

infinitas, isto é, advindas do Infinito, só pode resultar em uma resposta extravagante. É preciso, 

pois, “um ‘pensamento’ que, neste sentido, possa ir além da sua morte”. (DEHH, 1998, p. 262) 

Pensar mais do que é capaz de conter no pensamento, pensar o que imediatamente se 

retira do alcance da consciência tematizante é Desejo que tem sua origem no Desejado e não 

no desejante e que, Levinas precisa ainda, se trata de um movimento que não possui um termo, 

não possui um fim específico, um telos. Colocar o Infinito como o destino do Desejo seria 

incluí-lo novamente na ordem do Ser, torná-lo um objeto que pode ser feito tema de um 

pensamento. Ao contrário, o Infinito jamais integra a mesma ordem do Desejo que, não 

obstante, suscita. Nunca é seu contemporâneo. (DEHH, 1998, p. 262) 

O Infinito significa para além do Ser e se aproxima do Eu a partir de outrem que, embora 

presença material diante do sujeito, contemporâneo ao Eu – um Tu – pelo Rosto, rebenta de 

uma profundidade inaudita no vestígio da Eleidade.  

 

O Desejo ou a resposta ao Enigma ou a moralidade é uma intriga a três: o Eu 

aproxima-se do Infinito indo generosamente em direção ao Tu238, ainda meu 

 

 

238 O esquema aqui apresentado por Levinas com a introdução do Tu se aproxima bastante da esquemática de 

Hermann Cohen. Entretanto, há que se observar que, enquanto para este último, Deus continua existindo, de fato, 

para além do Tu que, por sua vez, malgrado cumprir um papel indispensável na correlação, continua a figurar 

apenas como um momento que reenvia para além dele mesmo. Em Levinas, por outro lado, o Tu refere-se à 

presença de outrem no face-a-face que, em si mesmo, significa para além dessa presença material. Situado além 



267 

contemporâneo, mas que, no rasto239 da Eleidade, se apresenta a partir de uma 

profundidade do passado, de frente, que se aproxima de mim. (DEHH, 1998, p. 262) 

 

Suscitado pelo Infinito o Desejo se dirige ao não-desejável, segundo nova terminologia 

utilizada por Levinas. Não sendo contemporâneo do movimento que o busca, introduz uma 

diacronia, a já mencionada impossibilidade de sincronização, de tematização e de 

representação. O tempo do Eu e o tempo do Outro como Infinito jamais coincidem. O Desejo 

alcança apenas seu vestígio feito Enigma no Rosto de outrem acessando, não 

especulativamente, a Eleidade. Assim, o Infinito abre um abismo na proximidade. (AE, 2016, 

p. 149) 

Essencial não correlação entre pensamento e pensado, Desejo e Desejado – o que 

Levinas designou já em Totalidade e Infinito pelo termo assimetria – “modalidades da 

significação irredutível aos presentes e às presenças, diferente do presente – modalidades que 

articulam a própria desmesura do infinito.” (AE, 2016, p. 150)  

Excesso que traduz a excedência própria de sua glória mediante a qual se produz como 

evento no ser, a vida mesma do Infinito, impedindo a adequação à consciência e a quitação da 

dívida para com outrem de modo que responder as exigências as faz aumentar ainda mais em 

um processo ad infinitum. “O que faz o aumento da obrigação é o Infinito, é uma glória, ou o 

facto de quanto mais percorrida for a distância, mais restar a percorrer.” (DMT, 2012, p. 221) 

Este excesso é o que caracteriza o transbordamento do finito pelo Infinito. Relação sem 

correlação que tem sentido apenas como intriga na proximidade de outrem inspirando-me à 

responsabilidade fazendo rebentar em testemunho aquilo que, em geral, se concebe ao modo de 

uma experiência. O testemunho é o modo como, mantendo a dissimetria, a exterioridade do 

Infinito se faz interioridade na sinceridade do eis-me aqui. (DMT, 2012, p. 225-227) 

 

 

 

do Ser, o Enigma do Rosto no vestígio da Eleidade não remete a um outro plano de existência que o ultrapasse, 

antes, remete a uma dimensão ética que explode qualquer horizonte ontológico e que só se tem acesso na intriga 

enredada entre o Mesmo e o Outro na concretude de minha relação com outrem. É uma diferença sutil de 

abordagem, mas que possui grandes implicações na maneira de proceder de Cohen e de Levinas que julgamos 

importante não perder de vista. O Deus que vem à ideia fazendo a entrada como Infinito não possui, em Levinas, 

estatuto ontológico. A este respeito recomendamos a leitura do tópico e) da 6ª parte do capítulo III de Autrement 

qu’être, intitulado Proximté et Infini. 
239 O termo “rasto” possui o mesmo significado de “vestígio” na medida em que pretende traduzir o “la trace” 

francês. Optamos aqui pelo uso de “vestígio” frequentemente utilizado nas traduções brasileiras de Levinas. Vale 

ressaltar que em espanhol se recorre ao termo “huella” (algo como “pegada”, impressão deixada no solo ao andar, 

em português). 
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A exterioridade do Infinito se faz, de algum modo, interioridade na sinceridade do 

testemunho. A glória que não vem me afetar como representação nem como 

interlocutor ante ao qual ou ante a quem eu me coloco, se glorifica em meu dizer, me 

comandando por minha boca. Mandamento se enunciando pela boca daquele a quem 

comanda. O infinitamente exterior se faz voz “interior”, mas voz testemunhando a 

fissão do segredo interior fazendo sinal a Outrem. (AE, 2016, p. 229-230) 

 

O testemunho é, portanto, a maneira do Infinito ultrapassar o finito de seu próprio 

interior. Dupla significação do in-finito onde este “in” deve ser ouvido não apenas como 

negação do finito, mas como estando no finito, como o infinito em mim. Tal é o ensinamento 

que pode ser extraído da ideia de infinito cartesiana onde a ideia de Deus é posta em nós. (DMT, 

2012, p. 245) 

É pelo testemunho que a glória do Infinito se glorifica na medida em que sua passagem 

pelo finito implica já o extravasamento do mesmo suscitando o Desejo que impulsiona o eu em 

direção ao seu vestígio na sinceridade do Dizer sem Dito significando no eis-me aqui. O 

testemunho é, pois, o anúncio da glória do Infinito na minha obediência à sua ordem que, não 

obstante, ressoa a partir de meu próprio psiquismo, até a substituição ou expiação de outrem na 

sua proximidade.  

 

O infinito não tem glória a não ser pela subjetividade, pela aventura humana da 

aproximação do outro, pela substituição ao outro, pela expiação pelo outro. Sujeito 

inspirado pelo Infinito que, eleidade, não aparece, não é presente, que é sempre já 

passado, nem tema, nem telos, nem interlocutor. Se glorifica na glória que manifesta 

um sujeito para se glorificar na glorificação de sua glória pelo sujeito – desarticulando 

todas as estruturas da correlação. Glorificação que é Dizer que é Dizer, isto é, sinal 

enviado ao outro – paz anunciada ao outro – a qual é responsabilidade pelo outro, até 

a substituição. (AE, 2016, p. 231) 

 

Este modo do Infinito passar pelo finito transbordando-o só pode significar como 

relação ética. É este o campo em que o Infinito pode significar sem se desmentir apelando a um 

sujeito responsável e encarregado por tudo e por todos. Obediente a uma ordem que, embora 

não tenha origem em si, irrompe do seu interior de modo que significa como obediência à uma 

ordem recebida por sua própria voz. Obediência que não é da simples submissão, mas animada 

por uma responsabilidade anárquica mediante a qual sente-se obrigado em relação a outrem. 

Momento em que heteronomia se transmuta novamente em autonomia conciliando, no entanto, 

a ambivalência da diacronia. Neste sentido, o testemunho efetiva-se como profetismo. 

 

Conclusão 
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Ao final deste percurso em que nos propomos a abordar o pensamento filosófico de 

Emmanuel Levinas com atenção aos principais momentos de sua produção ao longo de quatro 

décadas (1934-1974), temos a consciência de que muito ainda precisa ser dito. Entretanto, a 

esta consciência acrescenta-se o sentimento de termos permanecido fiel ao essencial do sentido 

tanto da obra quanto dos objetivos da presente pesquisa. 

Na obra de Levinas, este sentido diz respeito ao humano ou, em uma fórmula muitas 

vezes repetida no decorrer deste trabalho, à humanidade do homem. Sua filosofia procura, 

fundamentalmente, o sentido ético do humano esquecido ou abandonado quando, durante os 

anos em que transcorreu a Segunda Guerra Mundial, o mundo conheceu a vitória da cruel 

desumanidade a que uma longa tradição intelectual não soube prever nem evitar.  

Se os anos que antecederam a catástrofe eram permeados pelo pressentimento de que 

algo absolutamente terrível estava prestes a acontecer – anos nos quais, para um judeu na 

Europa em plena ascensão do antissemitismo, o simples fato de ser se apresentava problemático 

– a eclosão da guerra e, em meio a tantos outros eventos abomináveis que a guerra produz, a 

perseguição nazista e os campos de concentração cuja finalidade era o extermínio puro e 

simples da população judaica, confirmaram as suspeitas e legaram aos sobreviventes a dura 

tarefa de reconstrução civilizacional. 

Período em que a violência e degradação do caráter humano do homem atingiram seu 

auge e permaneceram à espreita mesmo após a guerra, nas múltiplas formas de assassínio que 

mantém o estado de guerra, ainda quando se acredita viver em tempos de paz, e contra as quais 

o pensamento de Levinas se manteve continuamente vigilante. Seu pensamento se ergue dos 

escombros e tenta reencontrar o sentido do humano, sem recair na indiferença em relação à 

pilha de mortos inocentes e sem sepultura na qual se assenta a memória do desastre. 

Mas pensar o sentido, neste contexto, implica colocar em questão o próprio sentido do 

pensar em si mesmo, ou seja, requer a consideração da suficiência ou insuficiência da 

racionalidade pela qual se costumava, até então, definir o humano. Desde os gregos sabe-se que 

o homem se define como animal racional, contudo, as experiências traumáticas da primeira 

metade do século XX tornaram patentes que ser racional não significa, necessariamente, ser 

humano.  

Quando passou a utilizar o saber para produzir extermínio em massa de seus 

semelhantes, quando pessoas que até então se reconheciam como parte integrante da sociedade 

passaram a ser perseguidas, inclusive através de mecanismos legais estrategicamente 

elaborados, sem que isso se apresentasse à razão como um escândalo, o homem deu mostras 

suficientes de que podia ser racional e, mesmo assim, não ser humano.  
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Seria preciso, então, outro modelo de racionalidade que pudesse reinstaurar o humano 

no homem. Uma racionalidade para a qual estas e outras desumanidades ainda persistentes ao 

redor do mundo aparecessem em sua forma real, isto é, como formas aberrantes e inaceitáveis 

de socialidade. Este é, nos parece, o ensinamento maior de toda a obra levinasiana. 

A filosofia de Levinas se constitui, assim, como uma denúncia da desumanização do 

homem divisada, desde seu começo, no pensamento que se define por seu compromisso com o 

Ser. Seus primeiros escritos decorrem da intuição de que há na filosofia do Ser algo que conduz 

à indiferença em relação ao humano. Foi assim que, em 1934, ainda jovem, Levinas denuncia 

a ontologia subjacente ao hitlerismo cuja compreensão do Ser resultava em uma concepção de 

existência e de humanidade, radicalmente atrelada a uma posição no mundo, que deixava de 

fora uma parcela expressiva da população mundial, sobretudo, a população judaica considerada 

demasiadamente aquém dos padrões aceitáveis para merecer um lugar no Ser. 

Um ano mais tarde, acompanhando o avanço da política hitlerista e seus efeitos sobre 

os judeus da Europa, o autor, aprofundando o questionamento do Ser, denuncia sua neutralidade 

bem como o efeito de despersonalização e destituição da subjetividade característico de seu 

processo de ser, introduzindo o sujeito em uma atmosfera homogênea em que as singularidades 

se perdem. É neste espírito que escreve Da evasão, texto no qual anuncia seu projeto de fuga 

do horizonte do Ser. 

Após o fim da guerra e a libertação dos judeus sobreviventes dos campos de 

concentração, dentre eles o próprio filósofo, Levinas retoma o projeto que, a rigor, não havia 

sido abandonado por completo, uma vez que suas meditações continuaram vivas durante o 

cativeiro e foram anotadas em um caderno publicado entre seus escritos inéditos.  

Com a publicação de Da existência ao existente (1947), o filósofo franco-lituano torna 

mais precisa sua concepção de Ser enquanto atmosfera de pura neutralidade e densidade 

homogênea, recorrendo à noção de há (Il y a) ao qual todos os seres determinados são 

reconduzidos, despersonalizados e dissolvidos quando se tenta reduzi-los ao nada. No ano 

seguinte, em 1948, a publicação do ciclo de conferências pronunciadas na instituição criada por 

Jean Wahl sob o título O Tempo e o Outro, além de condensar as análises referentes ao há (Il y 

a), oferecem as primeiras formulações de Levinas referentes ao sentido da evasão, introduzindo 

a reflexão sobre a alteridade. 

Não mais que esboçada nos escritos do imediato pós-guerra, a dimensão da alteridade 

ocupa lugar de destaque na primeira grande síntese de seu pensamento constituindo-se em sua 

obra mais conhecida: Totalidade e Infinito (1961). Nesta fase de maturidade a questão do Ser 
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não é mais colocada explicitamente embora permaneça como pano de fundo indispensável em 

toda sua elaboração.  

A questão do humano, por outro lado, se enuncia, explicitamente, como a relação ética 

entre o Mesmo e o Outro traduzida, concretamente, na relação Eu-outrem, ou seja, entre um 

sujeito, constituído como separado – criado e ateu – desde uma dimensão de interioridade e a 

alteridade radical e irredutível do outro humano que, sendo expressão de si a partir de si mesmo, 

revela-se ao Eu arrancando-o do solipsismo e o faz tomar parte na relação como responsável. 

Em Totalidade e Infinito, apesar da utilização de conceitos ontológicos, a orientação do 

pensamento que engendra a obra, a racionalidade que a constitui de uma ponta a outra, não se 

pretende mais ontológica e sim, ética. Esta, entendida como relação metafísica, precede a 

ontologia e subverte as posições tradicionalmente por ela definidas. Assim, a ética tem início 

em outrem que interpela e solicita o Eu, fixando a prioridade da alteridade em relação à 

subjetividade, situando, desse modo, a responsabilidade em uma posição eticamente anterior à 

liberdade. 

Levinas descreve a alteridade absoluta de outrem a partir da noção de Infinito pensada 

como exterioridade radical, o que está alhures, na outra margem muito embora faça sua entrada 

na ordem do Mesmo, manifestando-se em sua exterioridade mesma, sem deixar-se absorver 

pela interioridade. Enquanto Infinito, a essência de outrem consiste em manifestar-se como 

absolutamente transcendente a partir de sua presença material diante do Eu sem jamais deixar-

se reduzir ou mesmo definir pela imanência. 

Outrem, em sua alteridade, encontra-se irremediavelmente em relação com o Eu. Esta 

relação é designada pelo autor como Ideia de Infinito. Recuperando a estrutura formal da 

definição cartesiana, a Ideia de Infinito permite descrever a relação da consciência com algo 

que esta não pode produzir ou mesmo conter em si; relação de transbordamento, ideia de uma 

realidade outra que a ultrapassa, ideia sempre inadequada cuja modalidade de relação se 

determina por esta inadequação mesma, remetendo ao que se apresenta sempre de uma 

dimensão de altura e instaurando uma assimetria que se compara à relação com Deus. 

Assim, a Ideia de Infinito, relação na inadequação, permite descrever a relação entre o 

Mesmo e o Outro sem que essa relação elimine a separação absoluta que mantém a distância 

ética fundamental entre o Eu e outrem. Aliás, é precisamente a separação que confere à relação 

Eu-outrem seu caráter eminentemente ético. Entretanto, resta ainda ao autor demonstrar a 

situação concreta em que a relação formalmente descrita pela Ideia de Infinito se torna, de fato, 

possível. E Levinas a encontra na situação da linguagem. 
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A linguagem implica, necessariamente, relação. Enquanto instrumento e ato da 

comunicação, exige a existência e a permanência constante de dois polos distintos sob o risco 

de se extinguir a possibilidade mesma da relação. Em outras palavras, só há linguagem porque 

há um emissor e um receptor ambos conservando, no contato linguístico, sua respectiva 

singularidade. De outro modo não haveria comunicação, não haveria diálogo, em suma, não 

haveria relação. 

No entanto, a linguagem que comunica, que estabelece o horizonte comum do sentido 

onde se busca e se oferta a verdade em suas mais variadas modalidades, linguagem que permite 

aos homens a partilha de um mundo comum, assenta-se, por sua vez, em uma dimensão mais 

profunda e primeira: a linguagem que vem de outrem como expressão de si na dimensão do 

Rosto. 

O Rosto denota, em Totalidade e Infinito, o jeito ou a maneira da alteridade de outrem 

pertencente à ordem do Infinito, fazer a entrada na ordem do Mesmo. Este advento no Ser é 

descrito por Levinas nos termos de manifestação ou apresentação de outrem em si e por si, 

manifestação que assiste – no sentido de dar assistência ou suporte – à sua própria manifestação. 

No fundo, o Rosto expressa a humanidade mesma de outrem, sua condição humana essencial, 

inapreensível e irredutível. 

Sendo expressão de si o Rosto é também a primeira linguagem, pois expressa o sentido 

maior a partir do qual tudo o mais adquire sentido. Linguagem primeira que expressa o sentido 

da humanidade do outro ser humano e instaura a ordem ética da socialidade pela qual se 

reconfigura a própria linguagem enquanto sistema de signos e todas as possibilidades de sentido 

por ela engendradas.  

Em sua expressão o Rosto perturba a solidão silenciosa do Eu trazendo a palavra que o 

ordena à responsabilidade. O sentido ético do Rosto é mandamento que, ao colocar em questão 

o Eu em sua liberdade pretensamente incondicional e sempre à mercê da arbitrariedade, o 

remete à sua condição humana fundamental assentada na ordem da responsabilidade que se 

revela eticamente anterior.  

Por conseguinte, Totalidade e Infinito, tomando como referência a relação Eu-outrem, 

procura reinstaurar a humanidade do homem mediante a edificação de uma ética que precede e 

subverte a ontologia, em si mesma desumana, definindo-a como relação metafísica que, 

contrariamente à tradição filosófica hegemônica, não tem início na subjetividade, mas na 

alteridade. O movimento que vai do Eu a outrem é, por isso mesmo, apresentado como Desejo 

suscitado pelo Desejado. Desejo que não se resolve em satisfação e gozo. Desejo que é 

Bondade. 
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Apenas a relação ética concebida nestes termos é capaz de, segundo o ensinamento geral 

da obra, reintroduzir, no mundo, a ordem do humano: em outrem, a humanidade inscrita no 

caráter Infinito e inesgotável do Rosto que traz a exigência ética da responsabilidade; no Eu, a 

humanidade reencontrada nas profundezas do psiquismo de um sujeito erigido como 

interioridade e que, ao ser questionado desde seu interior mais interior que qualquer 

interioridade, se põe em direção a outrem exercendo sua liberdade suscitada e orientada pela 

responsabilidade. 

Sustentado pelo alicerce desta racionalidade ética se pode, então, recolocar questões 

relativas à verdade e à socialidade reinstaurando, eticamente, o conhecimento e a política. Nesta 

nova socialidade, ancorada em bases éticas, intervém toda a problemática da paternidade 

decorrente do Eros e do feminino cujas reflexões tiveram início já em O Tempo e o Outro. 

A relação ética, amorosa e dual por excelência, engendra a dimensão do social em uma 

tensão dialética que obriga a expansão do horizonte estreito da relação Eu-outrem ao terceiro, 

o filho, inicialmente excluído do face-a-face. Primeira violência que situa outrem ao lado do Eu 

como igualmente responsável por este outro em comum complexificando a relação ética que, 

então, clama por justiça e traz a exigência de ressignificação das ordens política e jurídica a 

partir do critério ético da responsabilidade, movimento cujo sentido Levinas não faz mais do 

que indicar em Totalidade e Infinito. 

A última fase de seu pensamento é marcada por uma intensa transformação no modo 

como o autor procura elaborar e transmitir sua filosofia. Enquanto em Totalidade e Infinito o 

projeto consistia na fissão do Ser a partir da relação inter-humana Eu-outrem, invertendo a 

acentuação das categorias ontológicas tradicionais sem, no entanto, romper definitivamente 

com sua linguagem, em Outramente que ser ou além da essência (1974), Levinas se propõe a 

elaborar uma nova gramática, fundar um idioma próprio para sua filosofia, renunciando por 

completo a linguagem da ontologia. 

O resultado desse ousado empreendimento é a introdução de um timbre absolutamente 

novo e estranho aos ouvidos habituados à familiar sonoridade ontológica que sempre imperou 

na tradição filosófica greco-europeia. O autor apresenta, então, um modo de expressão que para 

ser adequadamente inteligível requer, primeiramente, a reeducação do próprio pensar e a 

admissão de uma nova concepção de inteligibilidade que se mantenha significativa malgrado a 

suspensão do horizonte do Ser e suas possibilidades de sentido desde sempre considerados 

essenciais ao pensamento. 

Outramente que ser leva a termo o projeto filosófico anunciado em 1935 relativo à 

evasão do Ser, rompendo não apenas com o modo de pensar ontológico em vista da priorização 
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da racionalidade ética – em operação já em Totalidade e Infinito –, mas também suspendendo 

o uso de suas categorias, mesmo aquele que as pretendia ressignificar desde a nova orientação 

da razão.  

No que diz respeito às pretensões filosóficas propriamente ditas, não ocorre, em seus 

textos tardios, uma ruptura em relação à obra precedente. A questão do humano continua sendo 

sua pedra de toque e esta permanece sendo colocada nos termos da relação Eu-outrem operando 

a partir da distinção entre o Mesmo e o Outro. No entanto, algumas formulações são revisadas, 

precisadas e radicalizadas com esta nova linguagem que se anuncia. 

A responsabilidade como elemento constitutivo do sujeito é exponencialmente alçada a 

um nível mais profundo sendo promovida a princípio de individuação. O Eu tornar-se sujeito 

precisamente pela responsabilidade da qual é investido por outrem. A subjetividade erige-se, 

assim, no acusativo que impele à resposta quando do encontro com outrem que lhe desperta 

para uma intriga mais antiga do que a consciência seria capaz de representar e a memória seria 

capaz de recuperar. 

 Intriga ética que revela uma trama entretecida desde um passado imemorial que não 

deixa ao Eu alternativa a não ser efetuar o movimento em direção ao Outro. A trama ética da 

responsabilidade pensada, de agora em diante, como o Outro no Mesmo constituirá o para-o-

outro da subjetividade vislumbrando o Dizer para além de todo Dito. 

O jeito ou a maneira do Outro fazer entrada na ordem do Mesmo, irrompendo de um 

longínquo passado tomando o Eu de assalto em sua mais profunda passividade, não será mais 

descrita em termos de revelação ou manifestação. Estas noções remetem ainda ao Ser e ao 

fenômeno e se prestam a mal-entendidos os quais se pretende superar desde a nova gramática 

do Outramente que Ser. 

O Rosto não mais se revela ou se manifesta. Sua expressão realiza-se à guisa de uma 

visitação da qual o sujeito tem acesso somente ao vestígio (trace). Desse modo, o Rosto não 

mais “é”, não se trata de defini-lo em termos de Ser, correndo o risco de conferir-lhe um estatuto 

ontológico. Antes, significa na intriga ética do outramente como um Enigma. Assim, o Outro 

que agita o Mesmo, na intriga ética imemorial tecida na passividade aquém de toda atividade 

do sujeito, produz-se como vestígio da visitação do Rosto ou Enigma.  

O Enigma, caráter fugidio e inapreensível do Rosto contido na ideia de vestígio, 

expressa sua Eleidade, isto é, sua exterioridade intransponível, transcendência intraduzível em 

termos de imanência. A relação Eu-outrem, relação de um sujeito diante de um Tu, remete a 

um Ele. A Eleidade não é aquilo que está além do Tu como algo que se encontra atrás ou depois 
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dele, mas significa como o excesso de sentido que transborda do próprio Tu, em outras palavras, 

a Eleidade traduz o sentido inesgotável da humanidade de outrem. 

Dissemos, porém, que o trabalho é animado por um sentido próprio que o atravessa e 

do qual sua escrita é um constante esforço de enunciação com a máxima fidelidade possível. 

Este se refere ao papel exercido pela tradição judaica na elaboração da filosofia de Levinas.  

Sabe-se desde sempre que Levinas nasceu e se criou não apenas em uma família para a 

qual o judaísmo era uma fonte vívida de princípios que regiam a vida de seus membros, mas 

também em uma comunidade onde a tradição judaica regia a própria vida social e ditava seu 

ritmo de modo bastante orgânico. Isso certamente exerceu forte impacto na formação do homem 

Levinas fazendo-se presente, consequentemente, na filosofia por ele desenvolvida. 

Igualmente certo é o fato de que muitas outras experiências se adicionaram ao repertório 

intelectual do filósofo franco-lituano e o judaísmo, por si só, não é suficiente para apreender a 

riqueza de seu pensamento. Por outro lado, o procedimento frequentemente adotado de rebaixá-

lo a um plano secundário e de influência quase insignificante do ponto de vista rigorosamente 

filosófico não faz jus à grandeza deste pensamento tão pouco é aconselhável a quem deseja 

compreender esta filosofia em suas intenções mais profundas. 

Evitando cair na dicotomia estéril tentamos abordar a filosofia de Levinas como sendo 

edificada a partir dos indispensáveis recursos aportados pela tradição judaica. Em outras 

palavras, a pesquisa foi orientada no sentido de considerar a filosofia levinasiana atravessada 

por esta tradição, por sua vez, mobilizada filosoficamente em momentos cruciais de sua 

construção de modo que, sem estes expedientes estranhos à tradição filosófica propriamente 

dita, sua letra se entrega à compreensão com certa precariedade. 

Neste sentido, procuramos apresentar o judaísmo como um fator constantemente 

presente em sua filosofia, acompanhando-a desde seus primeiros passos, sempre considerado 

uma fonte rica em sugestões ao exercício do pensamento. No entanto, a maneira como esta 

tradição foi filosoficamente apropriada pelo autor não permaneceu sempre a mesma, 

modificando-se e intensificando-se na medida em que seu processo de elaboração o exigia. 

Nos textos de juventude, anteriores à eclosão da Segunda Guerra, o judaísmo configurou 

a motivação mesma do filosofar. Não a produção intelectual judaica propriamente, antes, a 

condição histórica vivida pelos judeus à época das primeiras investidas do nacional-socialismo 

contra esse grupo. Em Algumas reflexões sobre a filosofia do hitlerismo, Levinas procura a um 

só tempo desvendar a racionalidade subjacente à adesão coletiva aos ideais nefastos da política 

nacional-socialista e destacar o valor do judaísmo na realização do projeto civilizatório de uma 

sociedade que, naquele momento, o perseguia. 
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Não por acaso, o filósofo opõe ao paganismo hitlerista – que reduz o humano a uma 

posição no mundo e aos elos culturais e de sangue que essa posição determina – o judaísmo e 

sua possibilidade de romper com a fatalidade da existência através do ensinamento do perdão 

e de uma concepção de transcendência suficientemente capaz de alçar o humano para além das 

contingências do mundo e da história. 

Da evasão, publicado em seguida, embora não se ocupe diretamente das questões 

relativas à situação dos judeus nos anos que antecederam a Segunda Guerra, não pode ser 

concebido como um texto puramente filosófico e completamente isento de um engajamento 

frente à perseguição nazista. Com efeito, a descrição da relação com o Ser como 

despersonalização e desumanização assim como o anúncio da urgência em se romper com sua 

posição privilegiada de fundamento da razão, tem como pano de fundo o pressentimento do 

horror que se avizinhava e o sentimento agudo de que esta racionalidade, por um lado, 

apresentava-se incapaz de oferecer uma resposta à altura dos acontecimentos, e por outro, 

oferecia as bases de sua justificação.  

Assim, a evasão do Ser anunciada neste texto de 1935 indicava a guinada do pensamento 

de Levinas em busca de um novo fundamento para a inteligibilidade que o conduziria a uma 

reconsideração das fontes hebraicas. Movimento impulsionado por um pressentimento que 

durante os anos de guerra se tornou uma certeza dolorosa e inesquecível, expressando-se na 

forma de filosofia em seus textos publicados logo após a Liberação. 

Os textos filosóficos publicados neste contexto de juventude foram aproximados de 

outros da mesma época, publicados em veículos destinados ao público especificamente judaico 

onde a questão da ascensão nacional-socialista e seus impactos sobre a condição dos judeus 

aparece como tema principal. Este procedimento contribuiu para demonstrarmos que 

determinados conceitos e fórmulas desenvolvidos nestes textos engajados, por assim dizer, são 

semelhantes quando não os mesmos em operação nos textos assumidamente filosóficos 

evidenciando, assim, a linha tênue que separa as duas atividades intelectuais e relevância do 

judaísmo nas produções filosóficas do autor neste período. 

Publicados após a guerra, Da existência ao existente e O Tempo e o Outro assentam-se 

na evidência inconteste da falência da racionalidade ancorada no Ser e intensifica a necessidade 

de encontrar um caminho de evasão. Nestes textos, o aprofundamento da despersonalização e 

desumanização a qual se é reconduzido quando se entretece uma relação com o ser em estado 

bruto e a realização da transcendência através do encontro com a Transcendência da alteridade 

dão a tônica da reflexão. 



277 

Muitas concepções oriundas da tradição hebraica ajudam a compor as análises nos 

mencionados textos além de que a esta altura Levinas já havia entrado em contato com o 

pensamento de Rosenzweig que exercerá forte influência em sua filosofia a partir de então. 

Dentre as ideias e esquemas de pensamento advindos do pensamento hebraico os seguintes 

pontos foram destacados. 

 A noção de há (il y a) e suas prováveis relações, por um lado, com passagens da obra 

de Rosenzweig acerca da compreensão mítica da relação entre os deuses e o mundo, por outro 

lado, com a narrativa bíblica da criação chegando mesmo a aproximar-se de certa fórmula 

mística relacionada à tradição cabalística luriana.  

A ideia de criação subjacente à concepção da hipóstase como evento no Ser que rompe 

a densidade opressora do há (il y a) fazendo surgir, no anonimato da existência, um existente 

vindo a partir de si mesmo no instante que instaura o drama da temporalidade. Levinas encontra 

na noção de criação, pensada neste contexto do ponto de vista da criatura, um móbil filosófico 

capaz de inverter a marcha da ontologia heideggeriana do ente em direção ao Ser pensando, 

então, do Ser em direção ao ente, isto é, da existência em direção ao existente. 

Na dialética da fecundidade, pela qual Levinas se propõe a indicar a ampliação do ético 

ao âmbito do social através da relação erótica que engendra, a partir do feminino, a paternidade 

e a filialidade, encontra-se outra pedra de toque entre filosofia e judaísmo. Trazendo consigo a 

possibilidade do perdão e da salvação, a fecundidade remete à mensagem judaica do 

messianismo. 

A figura do Messias, surgindo no final de Da existência ao existente, entra em cena 

como a possibilidade de romper com a fatalidade de uma existência atada ao presente apontando 

a direção do futuro. Oferecendo a esperança do porvir o Messias, chamado também de o 

Consolador, não tem a função de trazer a compensação ao sofrimento, mas arrancar o sujeito 

das garras do eterno presente do Ser, onde estaria encerrado e para sempre condenado, 

oferecendo-lhe a oportunidade de vislumbrar um futuro. Salvação que não é um abandono ou 

uma ultrapassagem do presente vivido como horror de ser, mas como renovação do Eu neste 

instante que permite sua renovação no instante seguinte introduzindo o não-definitivo que 

interrompe o encadeamento de seu si mesmo. 

O esquema de uma renovação do instante como acontecimento da Redenção possui suas 

raízes filosóficas na obra de Rosenzweig. Por outro lado, pode-se ouvir ainda o eco da então 

recente provação experimentada pelo judaísmo durante os anos que duraram a Shoah e o grito 

sufocado de esperança, não por um esquecimento do flagelo, mas por uma redenção que viria 
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pela renovação constante de sua memória e no nascimento de uma nova sociabilidade nascida 

da trama ético-erótica da fecundidade. 

A Paris do pós-guerra é também palco de seu encontro com Monsieur Chouchani, 

personagem excêntrico e profundo conhecedor das letras hebraicas, com o qual o filósofo se 

dedica ao estudo do Talmud. Do tempo em que estivera estudando com Chouchani guardou, 

sobretudo, certa maneira de ler, certa postura interpretativa que o acompanhará em todo seu 

percurso intelectual desde então, incluindo a atividade filosófica. Estas aulas foram o ponto de 

partida para que se enveredasse pelos caminhos da meditação talmúdica no Colóquio de 

Intelectuais Judeus de Língua Francesa e que reforçará em seu espírito a certeza de que a Europa 

é composta pelos Gregos e pela Bíblia, sendo assim, nenhuma dessas duas heranças pode ser 

negligenciada. 

A etapa subsequente de sua produção filosófica, época da chamada grande síntese com 

a publicação de Totalidade e Infinito, o pensamento judaico se faz mais decisivamente presente 

na influência exercida por Rosenzweig, sobretudo, pela noção de Totalidade. No entanto, a 

influência de Rosenzweig não se resume a esta intuição certamente essencial à obra. Se pode 

dizer que Totalidade e Infinito, em muitos momentos, retoma certos esquemas de pensamento 

d’A Estrela da Redenção sendo sua presença bastante sensível na maneira como Levinas 

procura desenvolver algumas passagens e conceitos.  

Além disso, a noção de criação ou de ser criado é novamente utilizada na descrição da 

subjetividade concebendo-a, ao mesmo tempo, como ateia. O sujeito, concebido como ser 

criado, extrai sua existência de um outro que si mesmo não podendo, por isso, remontar a 

origem de si. Entretanto, paradoxalmente, seu encadeamento a si o faz como que esquecer sua 

criaturalidade levando-o situar-se no centro e na origem de seu ser-no-mundo.  

Desse modo, Levinas pode conceber um sujeito ateu, ou seja, esquecido de sua 

criaturalidade, de sua dependência de um outro, tomando a si mesmo como princípio da ação 

que tem o mundo à sua disposição como elemento e meio, garantia de sua existência material, 

ao mesmo tempo em que permite criar para si uma existência interior da qual emerge em sua 

liberdade absoluta. 

O encontro com a alteridade de outrem, ao chocar-se com essa fortaleza interior 

chamada de ipseidade ou psiquismo, desperta o Eu para sua existência culpada e egoísta 

provocando-lhe a vergonha como princípio da consciência moral. Doravante, o sujeito se 

descobre constituído por uma responsabilidade anterior e mais profunda do que sua liberdade 

capaz de reorientar sua conduta a partir da interpelação de outrem que se manifesta como Rosto. 
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A operação que subverte a ordem vigente e recoloca a responsabilidade como momento 

inaugural do exercício da liberdade é a mesma que reorganiza a prioridade da própria filosofia, 

situando a ética como anterior à ontologia e consolidando a primazia do Outro (outrem) em 

relação ao Mesmo. Uma vez realizada a inversão é possível, então, reinstaurar o conhecimento 

e a verdade a partir da orientação ética da razão. Nesse sentido, a produção e a busca pela 

verdade constitutivas da autocompreensão do espírito ocidental, em especial o europeu, se 

reorienta desde a perspectiva da responsabilidade fundamental inscrita no Eu pela chegada de 

Outrem.  

Todo este procedimento remete à tradição hebraica para a qual o indivíduo é antecedido 

pela comunidade encontrando-se, desde seu nascimento, envolvido por uma rede de 

compromissos antes mesmo de poder decidir-se por eles. É a tradição judaica, portanto, quem 

oferece o esquema para se pensar uma responsabilidade anterior à liberdade. Do mesmo modo, 

será de sua compreensão da Torá, ou pelo menos do essencial de sua mensagem, que Levinas 

extrairá a primazia do Outro sobre o Mesmo. Segundo o autor, o princípio ético capaz dirigir 

outramente a razão é, primeiramente, um ensinamento bíblico que não havia ainda encontrado 

uma elaboração – que não é simples tradução – filosófica. 

Além de Rosenzweig e sua onipresença ao longo da obra, indicamos também a presença 

de Hermann Cohen em momentos de considerável importância. A noção de separação essencial 

para pensar a relação ética entre seres heterogêneos preservando a heterogeneidade apesar desta 

relação mesma, é uma fórmula presente na obra tardia de Cohen. Este esquema aplicado às três 

instâncias independentes malgrado referir-se uma à outra – Deus, o homem e o mundo – e 

retomada posteriormente por Rosenzweig, constituirá, em Levinas, a separação radical entre o 

Mesmo e o Outro.  

Certa referência a Cohen pode ser lida ainda na insistência de Levinas sobre a assimetria 

da relação ética na qual outrem advém de uma dimensão de altura, de majestade, ordenando à 

responsabilidade. Não obstante ser esta também uma referência a Husserl e ao fato de o objeto 

estar sempre à medida da consciência que o apreende – movimento interditado no encontro com 

a transcendência de outrem –, o direcionamento ético dado à crítica da simetria sugere um 

reenvio menos explícito ao modo como o filósofo neokantiano de Marburgo pensa o contato 

estabelecido entre as instâncias absolutas em si – Deus, homem e o mundo – no sentido de uma 

correlação implicando, por conseguinte, uma reciprocidade.  

Neste sentido, o fato de Levinas delinear a relação Eu-outrem como uma relação sem 

correlação, sem reciprocidade, sustentada pela assimetria incontornável que a configura, pode 

ser lida nesta dupla chave interpretativa funcionando, ao mesmo tempo, como um afastamento 
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tanto do horizonte fenomenológico de Husserl quanto da perspectiva dialógica de Hermann 

Cohen. 

A ausência de uma explicitação a respeito da herança judaica da noção de Rosto se deve 

ao fato de ser este um conceito já bastante discutido na filosofia do autor e receber atenção 

quase imediata de seus estudiosos, o que talvez dispensasse uma abordagem mais detalhada. 

De todo modo, ainda há tempo para breves considerações a seu respeito. 

Imediatamente, essa noção remete à narrativa do êxodo quando Deus vem até Moisés, 

interditando o acesso ao seu rosto (face), permitindo-lhe acompanhar a passagem de sua glória, 

somente. No entanto, esta noção foi também meditada por Maimônides em seus comentários à 

Mishná e posteriormente trabalhado, em sentido um tanto diferente, por Rosenzweig. Este 

último faz uma descrição dos variados aspectos do rosto humano, demonstrando como suas 

múltiplas facetas remetem à face de Deus. 

Ao final das análises de Totalidade e Infinito destacou-se as tímidas reflexões de 

Levinas sobre a eleição e a dimensão profética do encontro ético. Estes conceitos, de origem 

evidentemente judaicas, ajudam a expandir a proposta ética à esfera do social refundada a partir 

da exigência da responsabilidade e do princípio indispensável da separação capaz de produzir 

reinstaurar as relações mútuas sem romper a assimetria. Estes termos retornam na última fase 

do pensamento do autor sendo desenvolvidos de maneira mais consistente. 

Após a publicação de Totalidade e Infinito a escrita de Levinas sofre uma mudança 

brusca, frequentemente atribuída às críticas dirigidas por Derrida. As referidas modificações 

revelam uma apropriação mais intensa e deliberada de noções da tradição hebraica dentre as 

quais foram selecionadas, como fios condutores, a ideia de Eleição e o Eis-me aqui. 

O termo Eleição, devidamente trabalhado e elevado à condição de filosofema, 

significando para além de sua conotação religiosa altamente problemática, refere-se, em 

Outramente que ser, à própria conjuntura da responsabilidade cuja intriga se tece no interior da 

subjetividade desde um passado imemorial, isto é, responsabilidade a qual não se pode remontar 

à origem a partir de um ato de consciência. O acontecimento ético do encontro não faz mais 

que despertar o sujeito para essa trama na qual está desde sempre envolvido como eleito a 

responder responsavelmente por outrem. 

A partir deste conceito, Levinas pode, então, descrever uma modalidade de relação em 

que o sujeito se sinta interiormente obrigado a respeito de outrem sem que essa obrigação seja 

vivida na forma de uma submissão. O apelo do Rosto em visitação tem como alvo o mais 

profundo da humanidade do sujeito, convocando-o a colocar seus poderes à serviço da 

humanidade concernente a outrem. A Eleição diz respeito, desse modo, à instauração da ordem 
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do Bem fruto da reorientação da liberdade do sujeito desde o imperativo ético da 

responsabilidade que reintroduz o humano no Ser. 

Embora não seja simplesmente repetida em seu sentido religioso óbvio, a noção de 

Eleição com a estreita familiaridade com sua herança tradicional. Com efeito, a exemplo do que 

ocorre em outros momentos de seu pensamento, é o sentido religioso que oferece um sentido 

possível que permite repensá-lo e recolocá-lo desde uma perspectiva propriamente filosófica. 

Assim, foi possível apontar que a sobrecarga de responsabilidade, a exigência de abertura e 

disponibilidade são elementos presentes na concepção religiosa da Eleição e são eles que se 

apresentam filosoficamente sugestivo, ao invés da leitura mais comum e controversa de um 

orgulho exclusivista de quem é portador de um privilégio. 

Em estreita relação com a noção de Eleição, o Eis-me aqui traduz o Dizer próprio da 

subjetividade eleita como uma disposição ao outro, um ato espontâneo e imediato de inclinar-

se em direção a outrem, movimento de gratuidade que revela a verdadeira face do humano no 

homem. Nesse sentido, o Eis-me aqui, de resto desenvolvido a partir da leitura de certa 

passagem do livro de Isaías, significa o ser-para-o-outro até o limite da substituição por outrem 

em sua morte. Ocupar-se de outrem mais do que de si mesmo rompendo o jogo egóico da 

fórmula heideggeriana do ser-para-a-morte. 

Importante salientar que ao longo do desenvolvimento da pesquisa buscamos manter a 

centralidade dos temas discutidos e trabalhados pelo autor conforme a problemática 

estabelecida em cada obra e em cada período. Sendo assim, a contribuição do judaísmo para a 

filosofia de Levinas foi referida na medida em que se avançava na análise de cada texto segundo 

seu próprio desenvolvimento interno. Este procedimento foi adotado com vistas a evitar que o 

debate específico de cada obra ficasse prejudicado restando à margem da construção narrativa 

desta pesquisa. 

Entendemos, portanto, que o judaísmo, ao lado da tradição filosófica, constitui uma 

ferramenta imprescindível a Levinas para elaboração de sua filosofia, sem jamais tornar-se o 

tema principal dos textos aqui estudados. Sua preocupação filosófica refere-se ao humano e sua 

reinserção em um mundo devastado pela mais cruel desumanidade. Para tanto o autor se vale 

tanto da tradição filosófica como da tradição hebraica que, atuando conjuntamente sem 

destituírem-se de suas especificidades, tornam possível expressar o sentido ético do humano. 
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