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RESUMO

Busca-se nesta dissertação a contribuição do pensamento levinasiano para a educação,
sobretudo no concernente à relação entre professor (a) e estudantes. O percurso investigativo
pauta-se nas obras do autor, principalmente “Totalidade e Infinito” e “Difícil Liberdade”, e
em textos de comentadores especializados em seu pensamento. A pertença religiosa judaica
de Levinas é um dos alicerces do trabalho, bem como o percurso de sua formação,
evidenciando-se, ainda, o seu arcabouço filosófico de matriz fenomenológica. A ética da
alteridade, pautada na relação inter-humana, é o fio condutor da abordagem do grande desafio
educacional. Para tanto, explicita-se reiteradamente o conceito de alteridade tomada como
instância constituidora de sentido: a ética, enquanto não indiferença pela diferença do Outro, é
a ótica do humano ou filosofia primeira. Tal perspectiva traz nova compreensão do
aprendizado e da construção de si a partir do rosto do Outro, cuja palavra ensina o sujeito a
abertura, acolhimento e responsabilidade por quem o interpela. A educação judaica, para
Levinas, é também um meio possível de perpetuar a atualidade da tradição, desde a formação
dos professores, embora sejam reais as constantes mudanças e avanços nas diversas áreas da
vida. Portanto, as distintas gerações devem encontrar-se em convivência na comunidade
educacional, a fim de se manterem vivos os rituais educativos necessários à formação
humana, os quais conservam a revelação milenar do sentido ético do humano transmitida pela
tradição judaica, além de garantir que a singular vocação do povo do Livro não seja
esquecida.
Palavra-chave: Levinas. Judaísmo. Alteridade. Educação.

ABSTRACT

Search in this dissertation the contribution of thought levinasian for education, especially
concerning the relationship between teacher and students. The investigative route was guided
in the author's works, especially "Totality and Infinity" and "Difficult Freedom", among other
studies with the same tematica. Membership of Jewish religious Levinas is one of the
foundations of the work, as well as the course of their training, showing also its philosophical
framework of Greek Matrix. The ethics of alterity, based on inter-humana relationship, is the
guiding principle of the approach of the great educational challenge. To this end, explicit-if
the concept of otherness constantly taken to instance constituidora of meaning: ethics, while
no disregard for the other difference is the optics of the human or first philosophy. Such a
perspective brings new understanding of learning and the construction of you from the face of
Another, whose word teaches the subject, opening reception and responsibility for whom the
challenges. Jewish education for Levinas, is also a possible way to perpetuate the current
tradition, since the training of teachers, although they are real the constant changes and
advances in various areas of life. Therefore, the different generations must be in harmony in
the community, in order to keep alive the rituals necessary to human formation, educational
which retain the millennial revelation of the human ethics transmitted by Jewish tradition, in
addition to ensuring that the unique vocation of the people of the book is not forgotten.
Keyword: Levinas. Judaism. Otherness. Education.

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO.......................................................................................................................02
CAPÍTULO 1 - LEVINAS E O JUDAÍSMO ....................................................................... 16
1.1 Núcleo Ético-Mítico, Religião e Tradição ...................................................................... 16
1.2 Judaísmos e Talmude ...................................................................................................... 23
1.3 Do sagrado ao santo ........................................................................................................ 32
1.4 Judaísmo e Filosofia ....................................................................................................... 39
CAPÍTULO 2 – PENSAMENTO ÉTICO EM LEVINAS .................................................. 49
2.1 Fenomenologia: Husserl / Heidegger e Levinas ............................................................. 49
2.2 Alteridade e Sentido do Humano ou Alteridade e Subjetividade ................................... 57
2.3 Ética como Ótica ............................................................................................................. 61
CAPÍTULO 3 – LEVINAS E A EDUCAÇÃO..................................................................... 72
3.1 A Nova Escola Judaica no contexto contemporâneo ...................................................... 72
3.2 Educação, alteridade e ética ............................................................................................ 76
3.3 Educação, liberdade e responsabilidade ......................................................................... 91
3.4 Relação Professor/Estudante.........................................................................................100
CONCLUSÃO.......................................................................................................................107
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 113

2

INTRODUÇÃO

A novidade filosófica, no concernente à ética inaugurada pelo autor Emmanuel
Levinas, é desafiadora. Trata-se da ética da alteridade pautada nas relações humanas, na saída
do Mesmo para o Outro, quando o rosto de outrem reveste-se de sentido capaz de despertar a
consciência do eu solipsista. É a ética como ótica, a qual Levinas designou como filosofia
primeira. A construção das relações humanas, proposta por um pensador de grande
envergadura no cenário filosófico, intimamente ligado a suas raízes judaicas. Assim o é por
reconhecer em sua origem a principal referência para existir e desenvolver o seu pensamento.
Tornou-se cada vez mais frequente a menção de suas ideias em publicações de teólogos
cristãos, por ser ele filósofo e intérprete do Antigo Testamento. Ainda assim, o autor não
repudia todas as maneiras de falar sobre Deus, de modo que mostrará em seus escritos como
fazê-lo. Esse tema percorrerá a tarefa deste trabalho e incide na obra de Levinas em todas as
dimensões: suas investigações filosóficas, os ensaios sobre o judaísmo, bem como os
comentários bíblico-talmúdicos.
É preciso mergulhar no pensamento de Levinas para tentar compreendê-lo, o que em
certa medida era o seu desejo, já que ele não falava sobre si. Apenas em poucos textos
mencionou nomes de amigos, professores e escritores, os quais contribuíram de alguma forma
com a sua formação. Por outro lado, escreveu os mesmos em primeira pessoa, atestando a
personificação de seus escritos, por crer na necessidade de exposição de um eu, de nomes
próprios, ou, por que não dizer, de dar um rosto às reflexões suscitadas, a fim de imprimir a
sua marca, um jeito levinasiano de filosofar. Concedeu, em encontros pontuais, algumas
entrevistas capazes de promover o face a face – esquema fenomenológico da ética - num
quase diálogo, segundo a estrutura essencial de pergunta e resposta e nas quais desenvolve de
maneira sucinta o vigor do seu pensamento. Sua preocupação com a responsabilidade dada
com a proximidade do Outro é permanente em face da sua herança religiosa judaica e da sua
filosofia construída como o caminho do êxodo, que parte do Mesmo para o Outro. Busca
enfatizar a desumanização do homem quando preso ao enraizamento de sua terra natal. Sua
obra intenta lutar contra generalizações capazes de destruir a alteridade do outro.
Diante disso, inicia-se o percurso do presente trabalho atentando para a formação
escolar e religiosa de Levinas. O enfoque da mesma está no judaísmo de tradição talmúdica
vivido ativamente por ele desde a infância. Para tanto, adentrou-se em suas principais
categorias: Totalidade, Ética, Outro, Alteridade e Infinito, as quais foram desenvolvidas com
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o objetivo de entender a sua fenomenologia, de modo a tornar possível pensá-lo pela via da
educação como sociedade entre a humanidade e Deus que se dá por meio da relação interhumana.
O fio condutor para o desenvolvimento deste trabalho partiu do olhar sobre os
judaísmos, Deus, o Talmude1 e seus respectivos comentários, com a finalidade de ampliar a
reflexão sobre as raízes do pensamento de Levinas, considerando a singularidade do seu olhar
sobre a religião. Por isso, faz-se necessário trazer ao conhecimento do leitor os principais
dados biográficos, pormenorizando o contexto histórico e a relação de Levinas com a
filosofia, ressaltando-se a sua vivência na calamidade da guerra, ponto alto da injustiça e da
violência, quando um homem é submetido por outro, aniquilando-o.
Emmanuel Levinas nasceu na República da Lituânia, no ano de 1906, e foi educado,
como era de costume entre as famílias judias da localidade, nas culturas judia e russa, tendo
acesso inclusive à europeia. Portanto, aprendeu as respectivas línguas. Seu pai era dono de
uma livraria na cidade, proporcionando assim, desde muito cedo, acesso às obras de grandes
autores, como Tolstoi, Dostoievski e Gogol. Aos seis anos de idade, o pequeno Levinas
entrou para uma escola a fim de aprender o hebraico com todas as suas características. Era o
hebraico moderno, assim chamado por trazer imagens nos livros, como ele costumava
explicar, livre da “prisão”, quer dizer, das fórmulas religiosas. Esse aprendizado era algo
comum na época, uma vez que a sua cidade natal, Kovno, localizava-se na Europa Oriental,
onde o judaísmo provou elevado grau de desenvolvimento. Logo, era comum encontrar
sinagogas e escolas direcionadas para o ensino do idioma hebraico, a leitura da Torá e os
estudos talmúdicos.

Quando se pronuncia a palavra Lituânia talvez não se saiba que ela designa uma das
partes desta Europa Oriental, onde o judaísmo conheceu seu mais elevado
desenvolvimento espiritual: o nível do estudo talmúdico era bastante elevado e havia
toda uma vida baseada nesse estudo e vivida como estudo. (POIRIÉ p. 52, 1992
apud COSTA, 2000, p. 32).

Ainda assim, vale ressaltar a relação entre o Estado russo e a comunidade judaica que,
apesar de ser relativamente tranquila, dava-se num regime no qual os judeus não eram
cidadãos, ou eram considerados cidadãos de segunda classe, de modo que restringiam sua
ocupação às cidades de fronteira, pois, para morar em Moscou, devia-se gozar do que era
chamado de dignidade especial, quer dizer, ter frequentado universidade ou ser comerciante
de primeira linha, restringindo-se assim as possibilidades de emancipação e desenvolvimento.
1

Talmude: significa, segundo raiz hebraica, estudar, aprender. É chamado também de Torá Oral, por ter a mesma
autoridade para os judeus que a Torá escrita, isto é, a Bíblia hebraica. Cf. Cap V(Bucks, p.38,1997)
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A formação intelectual de Levinas foi bastante influenciada pelo judaísmo, pelo
aspecto dialético2 do pensamento rabínico e nas interpretações das interpretações talmúdicas,
o que despertou nele grande interesse pelos livros além da literatura russa.
No ano de 1914, aos oito anos de idade, Levinas vivenciou a Primeira Guerra
Mundial, a qual forçou sua família a emigrar para a Ucrânia, onde ele cursou três anos no
Liceu, dando continuidade aos estudos, e depois retorna para a Lituânia.

No Liceu não havia aula de filosofia, mas havia o que Levinas denomina abundância
de inquietude metafísica. Os temas do amor e da transcendência tinham um lugar
central em toda essa literatura que despertou e conduziu Levinas pelos caminhos da
filosofia. (COSTA, 2000, p. 34).

No ano de 1917, vivencia a Revolução Russa3 sem ser militante, porque não podia
abrir mão dos estudos por causa da tradição familiar. No entanto, a experiência adquirida com
a guerra desperta seu interesse pela Europa Ocidental, desconhecida até então para ele. Desse
modo, acabou mudando-se para Estrasburgo, na França, por levar em consideração o prestígio
do idioma francês. Uma vez lá, entrou em contato com grandes nomes do mundo filosófico.
Ainda lá, foi aluno de Husserl e Heidegger, trabalhou por dezoito anos na direção da Escola
Normal Israelita, em Paris, ensinou no “Collegè Philosophique”, dirigido por J. Wahl e
também publicou seu livro mais conhecido: “Totalidade e Infinito” no ano de 1961, além de
ter lecionado na Universidade de Poitiers, dentre outras.
Na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939, habilitado para o serviço militar,
voluntariou-se como intérprete do alemão e do russo, contudo foi feito prisioneiro durante a
ocupação da França e levado para o campo de refugiados de “Stammlager”, na Alemanha,
lugar onde permaneceu durante cinco anos junto com outros judeus. Todavia, protegido pela
Convenção de Genebra4 sobre os prisioneiros de guerra, teve um destino bem diferente do
dispensado à sua família. Durante o tempo cativo, não tinha notícias do ocorrido na guerra no
exterior daquele campo de refugiados. No cativeiro, trabalhou diariamente na agricultura e no
corte de lenha, dedicando o tempo livre às leituras de obras filosóficas não lidas até então.
Firmou laços de amizade com outros oficiais franceses, como Michel Dufrenne e Paul
Ricoeur, também cativos. Tal período contribuiu, em certa medida, para a valorização da
2

Dialética é uma palavra com origem no termo grego dialektiké e significa a arte do diálogo, a arte de debater,
de persuadir ou raciocinar. http://www.significados.com.br/dialetica. Acessado em: 29 de setembro de 2014.
3
“Na minha infância, nutri-me com a cultura russa, mas também estive próximo dos textos bíblicos. Li bastante
cedo a Bíblia em hebraico. Lia também Dostoievski. Vivi por muito tempo na Ucrânia, em Kharkov. Era criança,
tinha doze anos durante a Revolução russa, e vi esse acontecimento enorme, dramático, através de aspectos
muito corriqueiros.” (Martins, Lepargneur. 2014 p.13)
4
Levinas foi instalado num acampamento de refugiados em cabanas especiais para prisioneiros judeus, sendo
proibida qualquer forma de culto.
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autenticidade do humano em seu pensamento. Também deu início ao seu texto De l’Existence
à l’Existant – Da Existência ao Existente. Com o término da guerra, soube das perdas
familiares (pais, irmãos, sobrinhos, tios etc) e reencontrou sua esposa, protegida pelas irmãs
vicentinas.
A experiência bélica marcou a sua infância e juventude o que, não por acaso,
colaborou significativamente com a sua percepção sobre o judaísmo, inclusive após a reclusão
no campo de refugiados no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Tal experiência foi
impactante na vida e no pensamento de Levinas. Enquanto recluso, sentiu na própria carne a
negação de sua condição humana, de modo que mudou a sua forma de conceber a filosofia e
também o judaísmo, compreendendo a fundo a sua identificação judaica e articulando esta
com a sua tarefa filosófica. A partir dessa conexão, dedica-se não somente como judeu
filósofo, ativo nos anuais Colóquios de intelectuais judeus, mas também como filósofo judeu.
O judaísmo pós-cristão, assim denominado por ele, será a principal característica do seu viver
e de sua obra, consentindo em alguma medida na inter-relação entre ambas confissões, mas
respeitando-se as devidas peculiaridades de cada uma. A sua aproximação com os livros o
levou a dar destaque à relação entre o livro e o humano, em virtude das reflexões suscitadas
pelos autores e textos sobre suas experiências existenciais. Talvez por isso seja tão forte a
relação dos judeus com o “Livro dos livros”. Nele, a maior ênfase é dada aos mandamentos,
de modo a não se distinguirem as partes ética e religiosa, por tudo pertencer a Deus. “[...] O
judaísmo dá destaque a uma série de qualidades eticamente boas: generosidade, hospitalidade,
boa vontade para ajudar, honestidade e respeito pelos pais.” (Almeida, 2013. p. 5).
No cenário filosófico francês do pós-guerra, estavam Camus, Sartre, Merleau- Ponty,
Gabriel Marcel, Martin Buber e Levinas, este último com o seu livro “O Tempo e o Outro”.
A formação humana de Levinas, aliada ao seu pertencimento religioso, instiga o olhar
do mesmo sobre a heterogeneidade e a lida cotidiana de uns com os outros.

PROPOSIÇÃO DO PROBLEMA

Desde a Revolução Industrial até os dias atuais, é possível afirmar todo avanço da
humanidade, em sua organização, através das muitas técnicas auxiliares na comunicação, na
geração de energia e das máquinas transformadoras dos postos de trabalho. Na proporção em
que se dá a ascensão humana no desenvolvimento com as máquinas, vivenciou-se os efeitos
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negativos deste que acabaram por desembocar em duas grandes guerras. A confiança no poder
de escolha individual regulado pela razão foi abalada após longos anos de modernidade
distante da religiosidade tida como paralisante. O mundo, com o desencanto das velhas
tradições, acreditava ter afastado os motivos mais graves de sofrimentos. No entanto, chega-se
ao século XXI ainda sem rumo, na tentativa de encontrar a falha dentro de tanto
desenvolvimento. Pontuam-se as relações humanas como fonte de desencontro e problema
atual, pois, com o advento das tecnologias, o humano foi transformado em sujeito possuidor e
coisa possuída. A mudança começa, pois, no próprio Eu. Alguns grupos humanos, os quais
tiveram mais acesso as novas tecnologias, conseguiram atingir o objetivo de deixar o mundo à
sua semelhança, com alto custo para tantos outros grupos, já que se mata e/ou não se faz nada
para impedir a morte dos semelhantes. Nesses grupos, o humano esqueceu a própria
humanidade, se é que em algum momento da história ele se deu conta desta humanidade em
si, tornando questionável o avanço tecnológico também utilizado na potencialização do poder
de destruição.
Assim, importa ter um bom entendimento sobre o pensamento levinasiano no que se
refere às relações humanas para refletir sobre as possibilidades de esse pensamento contribuir
com o ambiente escolar, principalmente na relação entre o professor e os estudantes, já que,
na escola, espera-se que se consolide o aprendizado de viver na coletividade. A importância
dada à relação inter-humana na filosofia de Levinas serve como farol na educação. Mas esse
pensador não seria muito severo na questão da responsabilidade ao trazer para o sujeito toda
responsabilidade? Ele afirma em sua obra “Ética e Infinito”: “O eu tem uma responsabilidade
a mais do que todos os outros.”(LEVINAS, 1982, p.91). Não estaria aqui um pensamento
entranhado de religiosidade? Pensando o cenário educacional atual inserido em
competitividade e homogeneização dos grupos, qual caminho traçar através desse pensador
para a educação? Ou, como buscar uma referência educacional no qual os seres humanos se
reconheçam como tais e percebam uns nos outros o traço singular de humanidade em que o
respeito e a responsabilidade são possíveis? Qual a influência da religião na educação?
Outro problema de relevância atual e também motivador desta pesquisa é o
desencontro observado nas relações humanas com destaque para a sala de aula e o contexto
escolar como um todo.
A preocupação com o humano é muito forte na construção do pensamento de Levinas,
conforme foi observado em sua obra. Importa o seu sentido, sua alteridade e como as pessoas
lidam umas com as outras. Como os jovens são educados para entender os grupos diferentes,
ou os diferentes de todos os grupos? Essa pergunta pode ter uma possível resposta a partir do
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entendimento do pensamento levinasiano, pautado no judaísmo. Foi a partir da educação
judaica, também, que se formaram os princípios e fundamentos do pensamento de Levinas,
por isso o autor acreditava na importância de compartilhar esses conhecimentos. Ora, esse
mesmo ensinamento do judaísmo vai além da educação religiosa, tocando o cotidiano dos
seus seguidores.
O estudo da língua hebraica é importante para o entendimento da essência judaica,
segundo o próprio Levinas. Para tanto, foram criadas na França escolas de tempo integral
onde é ensinado o hebraico. Mas, há dificuldade em aproximar a juventude desse estudo,
talvez por distanciar-se do meio em que vive. Falta o sentir judeu para vivenciar a sua cultura.
O Ocidente não tem o mesmo entendimento acerca dos textos talmúdicos. A oração é difícil
de ser compreendida pelo fiel e pelo filósofo, mas está no centro dos estudos judaicos, pois é
através dela que se vive a experiência de unidade de um povo, ainda que disperso pelo
mundo.

METODOLOGIA

Optou-se como estratégia investigar a questão da educação a partir do pensamento de
um filósofo contemporâneo que mantenha vínculo de pertencimento com alguma matriz
sapiencial religiosa, atestando-se desse modo que o discurso filosófico e o pertencimento
religioso não são, em princípio, excludentes. Para esse fim, foi escolhido Emmanuel Levinas,
por tratar-se de um filósofo de inspiração judaica que oferece uma rica contribuição à
compreensão da educação a partir da categoria de alteridade, atendendo à proposta da
pesquisa. O interesse da pesquisa centra-se na articulação de reflexão filosófica e confissão
religiosa (no caso de Levinas, confissão judaica) e a contribuição que daí pode advir para a
compreensão da questão educacional. Deste modo, concentra-se no objetivo de investigar a
contribuição da matriz judaica na Filosofia da Educação de Emmanuel Levinas e na
contribuição desta dissertação para a educação. Também busca-se explicitar a contribuição da
matriz sapiencial judaica em seu pensamento, bem como refletir sobre o sentido do humano
como relação com a alteridade, investigar a concepção educacional de Levinas à luz da
categoria de alteridade, além de viabilizar a análise da relação professor/estudante a partir do
pensamento do filósofo escolhido pela pesquisa, no caso, Levinas.
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Diante da proposta de trabalho e do autor escolhido, foram selecionadas as obras dele
mais pertinentes ao tema, uma vez que nem todas as obras poderiam ser utilizadas em virtude
da vastidão de temáticas abordadas. Assim, optou-se por obras que melhor retratassem o seu
pensamento, a sua origem, a sua formação e matriz hebraica. Foram escolhidas também obras
de outros autores que auxiliassem na compreensão de Levinas tais como Márcio Luis Costa,
Luís Carlos Dalla Rosa (Tese), Luciano Costa Santos, Adriana Maria Ferreira Coutinho
(dissertação), Marcelo Luiz Pelizzoli, François Poirié, Benedito E. Leite Cintra, Benjamim
Hutchens, René Bucks, Luiz Carlos Susin, Ulpiano Vázquéz, Rodrigo Ramos de Almeida
(artigo), José Tadeu Batista de Souza (artigo), Márcia Eliane Fernandes Tomé (artigo),
Miguel Baptista Pereira (artigo), Paul Ricoeur, Ricardo Timm de Souza, Ana Guiomar
Teixeira Calazans (dissertação), Marcelo Fernandes Pereira (dissertação), Edson Carvalho
Guedes (Tese), Marcelo Fabri (Tese) e, a partir desse movimento, buscou-se uma relação
possível com a educação.
Fez-se a seleção de obras introdutórias à biografia e pensamento de Levinas, como o
livro de Márcio Luis Costa, “Levinas, Uma Introdução”. Considerou-se também a obra de
Levinas “Ética e Infinito”, na qual é registrada uma síntese de sua produção teórica em
formato de entrevista para Phillippe Nemo, assim como o livro “Totalidade e Infinito”,
também de sua autoria. Foi utilizado ainda “O Discurso Sobre Deus”, de Ulpiano Vázquéz
Moro, dentre outras obras. Todas essas obras citadas são basilares para esta pesquisa.
Segundo Levinas, o humano se tece no movimento do Mesmo em direção ao Outro,
sem que este retorne jamais ao Mesmo. O deslocamento do mesmo para o Outro exige
generosidade radical daquele que vai em direção ao Outro, exigindo deste Outro a ingratidão,
pois a gratidão levaria o movimento à sua origem, o que não deve ocorrer a fim de evitar-se a
espera de uma recompensa por um ato qualquer. Segundo Souza (1999, p.52). “O Outro é,
para Levinas, esse ‘aquilo’ que, a rigor, não é ‘aquilo’, nem ‘isto’, é ALGUÉM”. Alguém que,
na sua condição de alteridade, se apresenta solicitando um entrar em relação, um pôr-se frente
a frente, num verdadeiro face a face, sem que haja a possibilidade de assimilação de um pelo
outro, respectivamente.
Outras obras foram consultadas, como “Entre Nós: Ensaios Sobre a Alteridade”,
“Humanismo do Outro Homem”, “De Deus que Vem à Ideia”, “Do Sagrado ao Santo”,
“Novas Interpretações Talmúdicas”, todas de Levinas. E ainda “O Sujeito Encarnado”
(Luciano Santos), “O Homem Messiânico” (Luis Carlos Susin), “Sentido e Alteridade”
(Ricardo Timm), “A Bíblia e a Ética” (René Bucks). Pesquisou-se também artigos do próprio
autor e de estudiosos de sua obra, teses e dissertações, livros e ensaios para dar suporte à
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pesquisa e à compreensão do seu pensamento com fito no desenvolvimento de uma filosofia
da educação a partir da obra de Levinas. Todos os escritos consultados são pequenas partes da
construção da leitura inspirada para o entendimento do pensamento do autor, ponto
fundamental para propor o uso dos três pilares da pesquisa, a saber, judaísmo, alteridade e
educação. Em cada obra, é possível aprofundar o estudo conceitual, já suposto o
conhecimento da biografia e contexto no qual o autor estava inserido e suas influências. O
estudo desse material é necessário para a assimilação gradativa do conteúdo, dada a
complexidade e diversidade temática. Por isso, foi de suma importância uma seleção
qualitativa do material encontrado para alcançar o objetivo. Portanto, o empenho pessoal trata
da apropriação das leituras realizadas como instrumentos de trabalho. Os temas serviram de
partida no fichamento das obras escolhidas.
O trabalho pauta-se no olhar teórico-metodológico com apoio na análise de conteúdo
de comunicações de Bardin e também da revisão bibliográfica. A análise de conteúdo segue
os seguintes objetivos:

A ultrapassagem da incerteza; e o enriquecimento da leitura: Se um olhar imediato,
espontâneo, é já fecundo, não poderá uma leitura atenta, aumentar a produtividade e
a pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou
infirmam) o que se procura demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo
esclarecimento de elementos de significações susceptíveis de conduzir a uma
descrição de mecanismos de que a priori não detínhamos a compreensão. (BARDIN,
1977, p. 29).

A delimitação de tempo e espaço de análise e o recorte da questão trabalhada numa
dissertação de mestrado fazem-se necessários para o bom desenvolvimento do trabalho, em
virtude da amplitude do pensador escolhido. Por esse motivo, foi escolhido o tema da ética à
luz da matriz judaica do autor, ambientado nas relações em sala de aula. Ainda que o autor
não seja de grande tradição na educação, traz a possibilidade de um diálogo proveitoso. Desse
modo, o contato com as leituras sugeridas enriqueceu o desenvolvimento deste viés
educacional na obra de Levinas, posto ser a análise de conteúdo um método diretamente
ligado ao tipo de interpretação que se pretende para o objeto, no caso, o pensamento filosófico
levinasiano. Tal análise trouxe um leque de possibilidades com vasto campo de aplicação.
Assim, seguiram-se as seguintes regras baseadas na leitura de Bardin (1977, p.36):
homogeineidade, ou seja, não misturar as ideias do texto aleatoriamente sem a divisão das
respectivas categorias, funções e/ou linhas de pensamento e, para isso, é imprescindível a
leitura atenta, investigativa; exaustividade, quer dizer, esgotar o texto em toda sua dimensão,
fazendo a leitura atenta de todo o material proposto sem recortes indevidos; exclusividade,
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entendida como a correta classificação do conteúdo abordado, não classificando o mesmo
elemento em categorias diferentes; objetividade, ligada às unidades de contexto. Essa regra
guarda o cuidado com o significado dos termos, evitando ambiguidade; adequação ou
pertinência, direcionada à realização do conteúdo com o objetivo da pesquisa.
A ética desenvolvida na obra de Levinas é perpassada pelo conceito de alteridade. Foi
estabelecido um diálogo exitoso com os escritos do autor para a compreensão do seu
pensamento, aqui articulado ao legado judaico, ponto essencial ao desenvolvimento deste
trabalho. Outra metodologia seguida é a matriz fenomenológica por estar intimamente ligada
à construção do pensamento levinasiano e contribuir com a filosofia da educação a partir de
seu pensamento. Na obra “Descobrindo a Existência com Husserl e Heidegger”, ele aponta
para a importância do movimento da alma sem integração com o Outro, bem como a relação
entre o Mesmo e Outro sem assimilação entre as partes, quebrando a relação do tipo sujeitoobjeto, respeitando a sua diferença. Ao deparar-se com o absolutamente Outro, vivencia-se a
relação ética. Ora, para Levinas, a fenomenologia é um método, no entanto aberto,
ininterrupto e adaptável ao contexto a ser estudado, por isso utiliza-o na perspectiva da
alteridade, rompendo com a representação noético-noemática. Tal método não se deixa
deduzir como ocorre na matemática por ir além da representação e do seu objeto teorético,
pois a visão direta do objeto, nesse caso, de acordo com Levinas, é impossível. Em
“Totalidade e Infinito”, ele declara: “A apresentação e o desenvolvimento das noções
utilizadas devem tudo ao método fenomenológico”. (LEVINAS, 2013, p.16).

A metodologia do trabalho fenomenológico está também na origem de algumas
ideias que me parecem indispensáveis a toda a análise filosófica. É o novo vigor
dado à ideia medieval de intencionalidade da consciência: toda a consciência é
consciência de alguma coisa, não é descritível sem referência ao objecto que ela
‘pretende’. Focagem intencional que não é um saber, mas que, nos sentimentos ou
aspirações, é, com o seu próprio dinamismo, ‘afectivamente’ qualificada.
(LEVINAS, 1982, p.24).

Ainda que tenha aprendido com Husserl e Heidegger sobre o método fenomenológico,
Levinas acaba por utilizar-se dele com a singularidade da sua própria investigação, partindo
da alteridade e desdobrando-se no sentido ético.
O traço dominante, que determina mesmo aqueles que hoje não se dizem mais
fenomenólogos, consiste no fato de que, ao remontar a partir do que é pensado para
a plenitude do próprio pensamento, se descobre, sem haver aí implicação alguma de
ordem dedutiva, dialética ou outra, dimensões de sentido cada vez novas.
(LEVINAS, 2008, p.125).
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Levinas é considerado o introdutor da fenomenologia na França por ter traduzido as
“Meditações Cartesianas de Husserl”, tornando-se seu herdeiro direto. Por isso, o pensamento
levinasiano guarda em sua filosofia, além da hermenêutica, o método fenomenológico, que é
essencialmente aberto, por não ligar todos os seus adeptos às teses formalmente enunciadas
por Husserl. Levinas usa a fenomenologia como ponto de partida, no entanto, essa, como
fruto do seu entendimento e da sua tradução do mundo à luz da sabedoria judaica, leva-o à
ética como a melhor expressão da alteridade. A passagem da fenomenologia para a ética
ocorre sem ruptura, posto ser a linguagem a ponte entre o fenômeno e o rosto, sendo essas
duas modalidades do sentido. Em “Ética e Infinito”, Levinas recusa uma fenomenologia do
rosto porque ela descreve o que aparece, e o acesso ao rosto é essencialmente ético, por isso
mesmo o olhar voltado para o rosto também não traduz uma fenomenologia, por não ser ele
conhecimento e percepção. Em suma, o Outro, por não ser um objeto, não pode ser reduzido
às suas características sensíveis.
A tradição hermenêutica, existente no século XX e marcante na obra levinasiana, fazse presente na atenção à experiência humana, em particular no modo de visar o Outro, esse
que se apresenta sem deixar-se assimilar. No pensamento de Levinas, a hermenêutica do
humano se mostra abrindo o horizonte ético:
Nós sempre nos movemos num determinado horizonte. Este, por sua vez, move-se
conosco. Do ponto de vista filosófico, isto significa que o diálogo é a capacidade de
nos transportarmos para o lugar de onde o outro fala. [...] E esta é uma situação ética
por excelência. (DALLA apud GADAMER, 1999, p. 455).

A hermenêutica tem como ponto de partida, na obra de Levinas, três elementos: o
texto bíblico talmúdico, o leitor e a interpretação. Um tripé familiar ao estudo judaico, por ser
esse a base do aprendizado nas escolas rabínicas, aliado às críticas e questionamentos capazes
de trazer sempre novos pontos de vista sobre temas diversos. A participação individual dos
leitores nos estudos talmúdicos é primordial para dar voz à multiplicidade de interpretação de
cada texto lido. Essa relação do sujeito com o texto, que solicita desse último uma
interpretação, é aberta por estar além dos conceitos ou de qualquer outro determinismo e
constituir uma leitura única e particular. Um texto sempre terá algo novo a dizer para cada
leitor que debruçar-se sobre ele, portanto essa hermenêutica vai além da explicação textual ou
de um método lógico. Nela, encerra-se abertura para o texto, guardando sua dimensão ética
pela abertura ao Outro inserido na palavra escrita, renovando-se o sentido da relação entre o
leitor e o texto continuamente. É com esse fio condutor do pensamento levinasiano que a
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pesquisa se dispõe a pensar um novo sentido para a educação, de modo que ela esteja baseada
no respeito à alteridade e movida pela relação ética.
O presente trabalho visa conhecer o pensamento levinasiano, com a sua origem
judaica como pano de fundo, e a sua relação e implicações com a educação. Para isso,
percorreu-se um caminho através dos objetivos especificados ajustados para abarcar a
pesquisa em proximidade com as ideias do autor Levinas. Foi conduzido com empenho para
aprofundar-se ao máximo no pensamento desse autor de envergadura notável. Óbvio ser esse
um intento ousado para o prazo limitado de um trabalho de mestrado. Por isso, o caminho
pensado para sua construção baseou-se em três pontos principais: matriz sapiencial, alteridade
e educação.
Com rigor, busca-se compreender a pertença religiosa do filósofo, sua formação
escolar, bem como o ambiente social e político de sua época. Assim sendo, considera-se
oportuno dividir o trabalho em três capítulos interligados. São eles: “Levinas e o Judaísmo”,
“Pensamento ético em Levinas” e “Levinas e Educação” (capítulos 1, 2 e 3, respectivamente),
como partes do todo, com o genuíno intento de apresentar ao leitor o pensamento de Levinas a
partir da sua matriz sapiencial judaica até uma possível contribuição no campo educacional.

JUSTIFICATIVA

O projeto e a pesquisa surgiram a partir de dois pontos observados na sala de aula, na
qual, eu5 era a professora da disciplina Filosofia. Observei a rejeição dessa disciplina e a
intolerância à diversidade por parte de alguns estudantes, principalmente, os de confissão
religiosa, em sua maioria estudantes adeptos de igrejas neopentecostais. O preconceito e a
visão estereotipada do professor (a) dessa disciplina, inclusive sobre o possível ateísmo do
mesmo (a), fomentou a minha discussão ao observar a não aceitação da disciplina por parte
dos discentes e também por seus responsáveis, causando-me espanto e dificuldades
pedagógicas. A resistência do grupo ao diferente torna as relações dentro do ambiente escolar
hostis. O que, em certa medida, me fez refletir sobre a intolerância em seus diversos níveis e
modalidades. Então, senti-me motivada a utilizar a própria filosofia como suporte para tentar
reverter o quadro estabelecido. O entendimento depreciativo que sobra à disciplina Filosofia
5

Na justificativa é utilizada a primeira pessoa para melhor embasar a motivação do projeto e posterior pesquisa,
resultando na presente dissertação.
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por parte dos discentes é fruto do desconhecimento proporcionado pela ausência de planos
educacionais pautados em sujeitos capazes de ler, refletir, interpretar e argumentar textos e os
seus contextos experienciados.
Assim, buscou-se um pensador capaz de atender ao desafio de afirmar a sua fé e ainda
assim filosofar com embasamento, um filósofo de grande porte e de raízes religiosas, capaz de
construir um pensamento profundo a partir de sua matriz sapiencial-espiritual. Ora, a
construção filosófica levinasiana encaixa-se nesses requisitos, inaugurando um novo modo
filosófico de pensar a ética. Após seu encontro e encantamento com a filosofia de Heidegger,
Levinas passa a confrontá-la, passando a reconsiderar a tradição filosófica ocidental com base
na cultura judaica. Ele centraliza a questão da alteridade no desenvolvimento do seu
pensamento, contrapondo-se à cultura moderna ocidental com a proposta ético-filosófica
baseada na ideia do Outro e nossa relação com o mesmo, pondo a ética como centro de sua
Filosofia. Conforme afirma em “Totalidade e Infinito”: “A ética é a ótica”. (LEVINAS, 2013,
p. 10).
A escola está localizada num determinado contexto social de sua época, reproduzindo,
em certa medida, costumes, ideias, preconceitos, bem como a utilização de equipamentos do
tempo do qual faz parte. Nela, há grande diversidade humana, incluindo professores,
funcionários, gestores e estudantes. Cada qual desempenha seu papel, relacionando-se com os
outros. Ocorre ser a escola um núcleo de aprendizado além dos conteúdos das disciplinas, já
que ela é propiciadora de relações amistosas e também conflituosas. Geralmente, a
diversidade se mostra na sala de aula com tribos, grupos diversos que se manifestam aqui e ali
sobre temas recorrentes, principalmente os mais atuais, sendo perceptível a intolerância ou,
em alguns casos, o desrespeito ao diferente, seja no gênero, na religião ou na política.
Percebe-se, na sala de aula, a presença dessa diversidade e a relação dela com o professor. O
mediador de conhecimentos está inserido, no seu ambiente de trabalho, na relação crucial para
o bom andamento de suas aulas: a relação entre professor e estudante. Relação essa, por
vezes, pautada por desânimo, descaso e desrespeito mútuo. Talvez, falte a essa relação o olhar
atento para o humano além dos papéis desempenhados e das tecnologias utilizadas. As
relações são, muitas vezes, efêmeras como a avalanche de informações da internet, frias como
os avatares usados nas redes sociais, expostas às mudanças constantes que encobrem o outro
diante de mim.
A educação é um dos elos desta pesquisa, que intenta pesquisar a contribuição sob a
luz judaica do pensamento de Levinas. O interesse perene pela educação é consolidado na
crença de ser ela um dos meios de mudança na estrutura social. Ocorreu com a cultura judaica
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a dispersão e assimilação pelo Ocidente, dificultando sua transmissão às novas gerações,
perdendo-se em livros antigos e símbolos arcaicos tidos como relíquias familiares.
Trazendo para o contexto brasileiro, a educação como desenvolvimento contínuo
afasta-se do modelo petrificado desde os tempos de colônia. Quando “(...) a educação formal
era essencialmente ilustrativa, servindo mais para a reafirmação dos rituais de poder e
legitimação da ordem senhorial, do que para qualquer tipo de aporte”. (MATTA, 2013, p. 68).
E, na atualidade, o que mudou? O foco da educação não foi radicalmente alterado, ainda que
haja casos diferenciados em um ou outro projeto pedagógico. As condições escolares em
prédios similares a presídios, sob forte vigilância e normas rigorosas, com conteúdos fechados
e preparados para adestrar os estudantes para o ingresso nas universidades ou para formar
técnicos, de acordo com a classe social, variando igualmente o tempo de cada curso. Segue-se
com a tentativa de acompanhar a modernização do sistema escolar, mantendo-se as antigas
relações sociais, nas quais a diferença é motivo de submissão. Como se as relações sociais não
pudessem ser alteradas.
Para Levinas, o primeiro compromisso do Mesmo é com o Outro que, no rosto,
solicita algo. A significância ética do rosto exige justiça social, desdobramento das
necessidades ou fragilidades humanas. No rosto ocorre a revelação divina, logo, se não há
justiça, a violência e a injustiça desmentem a revelação de Deus. O cuidar um do outro é
condição para a realização da justiça: “Tornamos presente a justiça divina na terra ao nos
preocupar com a injustiça sofrida por outros, estes vítimas num mundo organizado pela razão
universal, que não vê o indivíduo singular”. (BUCKS, 1997. p.163).
A educação voltada para o pessoal contribui com as relações inter-humanas de
maneira mais eficiente do que a educação individual.
No primeiro capítulo deste trabalho, é iniciado o percurso no labor da construção da
matriz sapiencial do pensamento levinasiano a partir da religião, com ênfase no judaísmo, a
importância do Talmude e os seus respectivos comentários, sem esquecer a singularidade do
olhar de Levinas sobre esses aspectos. O capítulo perpassa a ideia dele de santo e de sagrado,
por serem categorias ligadas a um modo de vida vivenciado desde a infância do mesmo em
seio familiar, no qual recebeu as primeiras regras de sua tradição religiosa que será justaposta
à sua formação escolar e à tradição grega. O respeito e admiração por ambas matrizes
culturais inspiram-lhe a promover uma aproximação recíproca e, posteriormente, a propor em
sua obra uma terceira via.
No segundo capítulo, segue-se o desenvolvimento do pensamento ético em Levinas,
formado em diálogo com a fenomenologia de Edmund Husserl e Heidegger, mestres
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auxiliares do seu próprio arcabouço fenomenológico-filosófico, com sua preocupação com a
subjetividade e a alteridade humana.
No terceiro capítulo, pretendeu-se, com base na filosofia de Levinas e a partir de sua
matriz sapiencial-espiritual judaica, desenvolver uma vertente educacional com uma análise
das relações firmadas dentro do contexto escolar, com ênfase na relação de professor e
estudante, embora não se diminua a importância dos demais envolvidos no universo da
aprendizagem institucional. É preciso rever os resultados do individualismo, pois reproduz em
miniatura na sala de aula a convivência desconexa do macro que, nesse caso, é a sociedade.
Buscou-se mostrar a contribuição da inspiração do pensamento levinasiano para a relação
professor/estudante no contexto educacional atual.
Emmanuel Levinas, o filósofo inspirador deste trabalho, não escreveu uma filosofia da
educação, mas acredita-se ser possível considerar suas ideias em perspectiva pedagógica.
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CAPÍTULO 1 - LEVINAS E O JUDAÍSMO

1.1

Núcleo Ético-Mítico, Tradição e Religião

Segundo o olhar judaico levinasiano, a ética, como modo de relacionar-se com o outro,
organiza ou direciona as experiências da comunidade de seres humanos. Ao se considerar a
humanidade, pensou-se, neste caso, nos grupos aos quais Levinas fazia parte (judeus e
europeus ocidentais), como modo de ser dentro do vasto universo conhecido, corre-se o risco
de anular as particularidades possíveis. O progresso é eminente. No entanto, parece necessário
guardar as tradições, marcas de diferentes civilizações, o que não significa repudiar a
civilização moderna universal. De acordo com Ricoeur, em “História e Verdade”, a marca –
desta civilização moderna universal – é a técnica, esta difundida pelo espírito científico que
unifica a humanidade em nível bastante abstrato, puramente racional, e que, nessa base, dá à
civilização humana seu caráter universal. Independentemente do lugar, se o conhecimento
necessário for compartilhado, os resultados serão obtidos de maneira que a tecnologia
difundida e compartilhada no planeta segue dissolvendo as culturas particulares, as que
singularizam um povo, também chamadas nacionais, dentre as quais a cultura judaica está
inclusa, principalmente no que concerne a sua religiosidade. Ainda na obra “História e
Verdade”, no texto nomeado “Civilização Universal e Culturas Nacionais”, Ricoeur traz a
percepção sobre a tensão vivida entre o progresso visto como mensageiro de mudanças e o
ajuste na sobrevivência da herança cultural existente, a qual é tocada simbolicamente, ainda
que indiretamente. Dá-se uma pressão sobre toda a sociedade, influenciando na adesão ao
novo, o que significa a caracterização da civilização pela expansão técnica e da ciência,
concomitante ao abandono da tradição, ou das marcas de um povo, seu patrimônio cultural
preterido como conhecimento inferior.
Fomentar a universalização da civilização humana, por um lado, acarreta
desvalorização das culturas tradicionais, ligadas ao legado de determinados povos, podendo
mesmo fomentar a massificação. Por outro lado, exterioriza a consciência da existência de
uma única humanidade embora essa seja portadora de núcleos ou raízes de grandes
civilizações, de onde é aprendida uma interpretação da vida, o que Ricoeur chamou de núcleo
ético mítico: “Núcleo criador das grandes civilizações, das grandes culturas, esse núcleo a
partir do qual interpretamos a vida e que denomino por antecipação por núcleo ético mítico da
humanidade”. (RICOEUR, 1968, p.283).
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O mesmo questiona: “Para entrar na via da modernização, será preciso lançar fora o
velho passado cultural que tem sido a razão de ser de um povo?” (Ricoeur, 1968, p. 283). É
sabido que a pluralidade cultural não deixa as culturas imunes às trocas após o contato inicial.
Permanecer na própria cultura praticando a relação com as outras civilizações faz parte da
ética anunciada por Levinas. Tal prática envolve a relação de cada sujeito com o próprio
passado, mas também a descoberta de que existem culturas e não apenas a cultura conhecida
desde o berço. O reconhecimento dessa pluralidade das culturas evidencia a certeza do outro
ser um não eu, por ser de outro modo e que um povo compõe uma cultura, entre outros povos
com culturas diversas. Reconhece-se a ilegitimidade do monopólio cultural, o que supõe estar
ligado à educação, pois, pelo menos no Ocidente, é comum a educação pautar-se em projetos
homogeneizadores, prezando por uma única cultura. Essa descoberta fica a meio termo entre
valorizar a cultura própria e saber da existência de outras culturas apenas diferentes. Ricoeur
(1968, p. 285) continua com mais questionamentos: “1.º Que é que constitui o núcleo criador
de uma civilização? 2.º Em que condições pode tal criação ter prosseguimento? 3.º Como é
possível um encontro de culturas diversas?”. A partir dessas questões, retoma-se o que
Ricoeur chamou de núcleo ético-mítico, pano de fundo da cultura de um povo. Esse conceito
abarca muito além dos valores de determinada sociedade ou civilização, quer dizer, perpassa
tanto a literatura escrita como a filosofia, contudo, os símbolos, os valores e costumes
descobertos implícitos na vida diária também ficam em evidência, mesmo sutilmente, nas
instituições tradicionais. A leitura da vida nesta ou naquela localidade se dá sob a perspectiva
de quem vê. É inquietante pensar na diversidade de linguagens e culturas, ou seja, na
pluralidade humana. Então, Ricoeur sinaliza a importância e contribuição da manutenção dos
valores, com uma personalidade própria, diante da modificação feita pelo consumo.
Na obra “Difficile Liberté”6 é tratada por Levinas a fragilização da cultura judaica,
fato que o preocupa, ainda mais após a assimilação vivenciada na França. O conceito
levinasiano de cultura é especificado nesse mesmo livro: “Conjunto de verdades e formas que
respondam às exigências da vida (espiritual), uma vez que envolvam a história e estejam
presentes nas inteligências.” (LEVINAS, 1976, p.370). Por conseguinte, torna-se vital, para
Levinas, a extração de possíveis ensinamentos contidos em textos judaicos a partir da reflexão
sobre eles, o que leva o mesmo a concluir sobre a importância de elevar o judaísmo ao
estatuto de ciência. Quando Levinas expõe tal pensamento, requer do leitor maior atenção à
seleção de textos do livro “Difficile Liberté”, no qual expõe muito do seu pensamento acerca

6

Coletânea de Estudos Judaicos, Emmanuel Levinas, 1976.
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da educação judaica, especificamente. Ora, sugerir o estatuto de ciência ao judaísmo pode
confundir o entendimento sobre o pensamento levinasiano. Isso, porque a ciência afirma a
identidade, por ser reducionista, confrontando a alteridade proposta por Levinas. No entanto,
o estatuto de ciência destacado por ele, refere-se à seriedade com que devem ser lidos os
textos talmúdicos. Afirmou Levinas: “Nunca os textos talmúdicos foram tomados a sério no
Ocidente. Eles abrem um diálogo inacabado com um mundo reposto em questão.”
(LEVINAS, 1976, p.372) Fica, portanto, exposto a necessidade de rigor, disciplina e a
pesquisa perene nos textos talmúdicos. Sem, por ventura, deter-se apenas em um estudo
filológico de suas fontes. Não se trata de distanciar-se das regras institucionais da sociedade
ambiente:
Para manter uma lei na liberdade, a educação judaica não se apossa na coação do
Estado totalitário; associa às ideias generosas a disciplina do rito, e um recuo diante
de si e da natureza. Práticas que agradam a Deus na medida em que salvaguardam o
humano no ser humano. Pode haver aqui algum “particularismo”
teológico/axiológico, mas nenhuma limitação aos deveres cívicos e pertencimentos
nacionais. (LEVINAS, 1976, p.400-401).

O rito, na cultura judaica, é de vital importância, não para manter sujeitos engessados
no padrão de seus ancestrais, antes como ato sublime com a finalidade de orientar. Ele é
constituído por regras coletivas e individuais incorporadas aos gestos, à linguagem bem como
à postura corporal, conservando aspectos de tradições ancestrais através da simbologia. Ora,
além das leituras talmúdicas e sagradas, o rito pedagógico traduz, em certa medida, o espírito
da lei através dos gestos diários na experiência da própria cultura que perpassa (e ultrapassa) o
espaço escolar, a casa, a sinagoga. Assim, participa da formação humana com os seus
símbolos e valores.
Tanto Ricoeur quanto Levinas compreendem a importância da sustentação dos pilares
dos valores e da cultura imersos em múltiplas possibilidades oferecidas com as mudanças no
modo de vida. Para tanto, Levinas acredita na formação humana através da educação, porém,
não somente a chamada educação formal, mas, desde o seio familiar, seu primeiro núcleo de
aprendizado, pois, diante da pressão homogeneizadora, muitas vezes, avassaladora para
algumas culturas, seria o conhecimento sua mais confiável oposição. Nesse caso, não somente
para o judaísmo aqui tomado como referência por ser a pertença levinasiana, mas para todas
as culturas que vivenciam as ondas de mudanças proporcionadas pela homogeneização
cultural contemporânea.
Uma cultura deve renovar-se para manter-se viva. Nesse caso, estão inclusas todas as
manifestações culturais, portanto, é de suma relevância ter escritores, pensadores e líderes
espirituais capazes de dinamizá-la, o que, não coincidentemente, Levinas assumiu com
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seriedade em toda sua obra. Com efeito, sua origem é lembrada nos trabalhos filosóficos ou
religiosos, e sua abertura para o legado de outros não o impediu de continuar difundindo a
tradição a qual pertence. O judaísmo é parte de sua marca como autor. Outra articulação entre
o texto “Civilização Universal e Culturas Nacionais” (1968) e o arcabouço filosófico
levianasiano se encontra na afirmação:
Diria mesmo que só uma fé que integra uma dessacralização da natureza e transfere
o sagrado para o homem pode assumir a exploração técnica da natureza; da mesma
forma só uma fé que valoriza o tempo, a mudança, que põe o homem em posição de
senhor em face do mundo, da história e de sua vida, parece estar em condição de
sobreviver e de durar. Do contrário, sua fidelidade não será mais que um simples
adôrno folclórico. O problema está em não simplesmente repetir o passado, mas de
enraizar-se nêle para inventar sem cessar. (RICOEUR, 1968, p. 289).

O sagrado, de acordo com a tradição judaica, não pode estar na natureza, por tratar-se
das aparências desviando da transcendência divina, algo semelhante à feitiçaria, mas pode ser
encontrado na epifania do rosto do Outro, que é portador do vestígio da eleidade: “A eleidade
é a origem da alteridade do ser, da qual o em si da objetividade participa, traindo-a.”
(LEVINAS, 2002, p. 67). O Outro ser humano se insere entre o Ele absoluto e um Eu,
vivenciando-se a intrigante ética a três. Antes, conforme Susin, é importante perguntar: “Que
dimensão é esta, concretamente, da qual vem o Outro? [...] vem ‘desde além’ e não é
fenômeno, não é atual, não é identidade.” (SUSIN, 1984, p.240). Contudo, o Outro divino,
por ser quem é, subtrai-se, não se permitindo ser conhecido. A origem de onde parte esse
“Outro” de alteridade diversa (do Outro humano), instaura um modo trinitário de relações.
Ele, sendo o absolutamente transcendente em terceira pessoa, está para além de tudo,
inclusive da linguagem, das presenças e do tempo. O respeito a essa transcendência, motiva a
busca do absolutamente ausente e sempre passado. Existe uma ligação pelo Olhar (ou rosto7)
com este “terceiro” (eleidade). Aqui, segundo Susin (1984, p. 242), “o outro, levinasiano –
diverso das coisas e Olhar sem mitos – fala de um Deus pessoal como Ele.” Faz-se importante
ressaltar que este Ele como terceira pessoa é inalcançável, pois: “A referência a Ele é indireta,
7

Rosto ou visage: é o “modo como o Outro se apresenta ultrapassando a ideia de Outro em mim.” (LEVINAS,
2013, p.21). Se a relação com um rosto é determinada pela percepção, pelas qualidades sensíveis a descrever e
pelo que se vislumbra e identifica, não estamos falando propriamente do rosto, pois o que lhe é original é
justamente o que não se reduz a percepção (cf. EI 89-90)[...] O rosto é o próprio sentido, o qual não se determina
pelo crivo das mediações lógico-semânticas e referenciais, ou pelas condições e possibilidades de um cogito.
Incontido, infinito, será inteligível em outro âmbito que o da adequação à visão – ‘o rosto fala’, leva-nos a
transcender o ser como correlativo de um saber (cf. EI 92 e HH 48). A fala do rosto constitui o modo de vir
detrás de sua aparência ou forma, ‘sua manifestação é um excedente (surplus) sobre a paralisia inevitável da
manifestação’ (HH 48). Porque escapa à adequação e ao captar intencional o rosto é também nudez e
despojamento, ab-soluto e estranho. É como rosto que o ser humano escapa à generalidade, à espécie, à
categorização e à queda na totalidade; o rosto diz do ser como exterioridade, do sentido que o pensamento não
aclara. (PELIZZOLI, 1994, p.86)
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na relação a um outro- o Olhar – que me está face-a-face. [...] Tal face-a-face ocorre diante de
outro homem, jamais diretamente diante de Deus, que aí permanece Ele”. (SUSIN, 1984,
p.242)
Susin aprofunda o entendimento da eleidade:

A terceira pessoa na ele-idade não é caminho para alcançar a Ele, pois a inutilizaria
tornando-a num Tu. É ao contrário, o vestígio de quem não se importa e nem tem
intenções de “presentemente” ser alcançado para se tornar um Tu, e, portanto um
vestígio de quem não deixou sinais, ou melhor, de quem apagou os sinais, pois seu
desígnio se revelará diverso de um jogo de absconditus-revelatus. (SUSIN, 1984, p.
243).

Desse modo, a eleidade, por ser vestígio da terceira pessoa, não pode ser o horizonte
ou fundamento de algo, por isso Levinas evita a palavra divindade, já que a eleidade não faz
ponte para levar a Ele (O Eterno). De acordo com Susin (1984, p. 241) “O Um, ausente
deixando um vestígio, é ‘Ele’. E o seu vestígio, a partir do qual brilha e visita o Olhar, é a
eleidade”. Este ‘Ele’ é a terceira pessoa, que está além de quem fala e da própria linguagem.
Saliente-se que o rosto não é a imagem de Deus, pois ser a Sua imagem significa encontrar-se
em seu vestígio, único modo que se mostra:

Sartre dirá, de maneira notável, embora cessando a análise cedo demais que o Outro
é um puro buraco no mundo. Ele procede do absolutamente Ausente. Mas sua
relação com o absolutamente Ausente do qual ele vem não indica, nem revela este
Ausente; e, mesmo assim, o Ausente tem uma significação no rosto. Mas esta
significância não é para o Ausente uma maneira de se dar um oco (creux) na
presença do rosto; isto nos conduziria ainda a um modo de desvelamento.
(LEVINAS, 2012, p. 61).

Em certa medida, a eleidade e a bondade estão ligadas devido à impossibilidade da
relação direta com Ele (O Eterno ou Ausente). Ora, Ele se faz acessível a partir da justiça feita
a toda e qualquer pessoa. Daí decorre o apelo ético levinasiano, pautado na bondade, sendo
essa, composta de justiça e responsabilidade, constituindo o único caminho possível para
aproximar-se dEle. Nisso consiste a “irretidão” do relacionamento devido à assimetria da
relação, que convida à bondade quando acontece o face a face com outro ser humano. Então, é
possível afirmar que o infinito e o bem - a transcendência - guarda a distância que não se
deixa englobar pela razão no Mesmo diante do Outro. Esse último faz sentido na bondade sem
medidas, sendo vestígio no encontro com o Outro humano, articulado como mandamento e
ética. No concernente ao plano pedagógico, Levinas revoluciona com a perspectiva ética,
posto ser essa um novo modo de conhecer a si diante da diversidade cultural vivenciada na
perspectiva relacional.
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O outro, então, Olhar nu e pobre, não é símbolo nem mediação para ir além dele
num salto que o torna obsoleto, mas está no mandamento do infinito, no envio do
‘Ele’, como dom da bondade do bem, e deste modo somente, é sua imagem: ‘O
Deus que passou não é o modelo do qual o Olhar seria a imagem. Ser à imagem de
Deus, não significa ser o ícone de Deus, mas encontrar-se no seu vestígio (...) ir ao
encontro não é seguir este vestígio que não é um sinal, é ir em direção aos outros
que estão no vestígio.’ (SUSIN, 1984, p.245).

Nessa relação, o movimento se dá de um além para cá e não de cá para lá, reafirmando
uma ligação de amor, na qual o dom deixado para o Mesmo foi o Outro, com o intuito de ser
amado por esse que o recebe, a saber, o Mesmo, como já estava previsto no mandamento de
amor, “não matarás”.
Não há como chegar a outrem por mim, faz-se necessário que uma ordem seja dada,
imbuída de uma responsabilidade anterior a tudo. Sendo assim, ir para Ele não se dá seguindo
o seu vestígio, uma vez que vestígio não é um sinal e está além das coisas, mas sim em ir para
os outros, os quais mantêm-se no vestígio da eleidade, que é incalculada e fora das
reciprocidades, mas dá sentido ao ser. Segundo LEVINAS (2010, p.82), “O vestígio não é
uma palavra a mais: é a proximidade de Deus no rosto do meu próximo”. A nudez do rosto o
retira do mundo, desenraizando-o. Desse rosto que solicita, vem o infinito que obriga o
Mesmo a responsabilizar-se se pelo primeiro (pelo Outro, pelo homem [mulher] diante de si).
Oportunamente, é constatada a aliança com Deus na responsabilidade descrita acima, posto
que o infinito é dotado de alteridade inassimilável. Deus tem a anterioridade original em
“relação a um mundo que o não pode alojar.” (LEVINAS, 2010, p. 82). Assim, a relação, a
qual é Desejo, com o infinito, se dá na proximidade. O Desejo, nesse contexto, pode ser visto
como “pensamento que pensa infinitamente mais do que pensa” (LEVINAS, 2010, p. 82):

O desígnio de Ele permanecer Ele é que Ele é o bem, e a bondade sem egoísmo e
sem interesses é a relação ao outro que está em abundância do vestígio do bem – na
eleidade. Esta é a essência do drama a três no reino do bem. Transcendência
absoluta e bem se reclamam. (SUSIN,1984, p.243).

Na humanidade, como já foi dito, existe a singularidade, muito embora não se possa
deixar de registrar que também há semelhanças, afinal, trata-se da mesma espécie, a
humanidade independe das alteridades possíveis e, desse modo, também é possível o encontro
entre culturas, sem ser necessariamente mortal para os envolvidos. A grande aventura é
descobrir o que sobra após ocorrer a compreensão de outra cultura, o que não significa
aniquilar ou dominar tal cultura. Como fica o sujeito afetado pela cultura oposta? “Para eu ter
diante de mim um outro que não eu, é preciso que eu seja eu.” (RICOEUR, 1968, p. 291).
Existem estudos filosóficos sobre a interculturalidade viáveis para reflexão ao questionamento
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acima citado por Ricoeur. Ainda que a categoria de interculturalidade não seja desenvolvida
nesta dissertação, tomaremos como suporte Raúl Fornet-Betancourt8. Esse autor traz o
conceito de interculturalidade presente no cotidiano, o compartilhamento da vida e da história
na relação entre as pessoas, e as pessoas e as coisas, fomentando o diálogo sem imposição,
antes, sugere experimentar a vivência não homogênea de outros grupos humanos.
A relação inter-humana é primordial para o viver ético proposto por Levinas, herdado
do seu aprendizado judaico irradiado para todas as esferas da vida, portanto, indo muito além
da sinagoga, o que reafirma a relação com o Livro (a Escritura) dos livros, portador de regras
necessárias para o bem viver. Nesse contexto, insere-se a alteridade como propulsora de
relações, ainda que assimétricas, com ímpeto suficiente para incitar o movimento do Mesmo a
partir da face do Outro que solicita, consolidando aí o sentido humano. As desigualdades
socioculturais, ou estruturação social pautada em exclusão de minorias, injustiça e
homogeneização, a consciência das diferenças de toda ordem e a própria diversidade humana
clamam por novos encaminhamentos educativos.
É Levinas, um pensador judeu que carregou com ele a sua tradição, declarou o que
segue em entrevista a Poirié:

Mais uma vez, isso pode significar: o senhor é crente, pratica alguma religião, mas,
em todo caso, não enquanto pensador. Porque o religioso significa: será que na sua
casa, em seu pensamento, intervém as verdades da revelação adquirida de uma vez
por todas como verdades que constituem a base de sua vida filosófica? Creio que
não. Mas pode haver também aí – eu me repito – sugestões, apelos à análise ou à
pesquisa nos textos religiosos, isto é, na Bíblia9. (grifo do autor) Ao lado da filosofia
grega, a qual promove o ato de conhecer como o ato espiritual por excelência, o
homem é aquele que busca a verdade. A Bíblia nos ensina que o homem é aquele
que ama seu próximo, e que o fato de amar seu próximo é uma modalidade da vida
que é sentida ou pensada como tão fundamental – eu diria mais fundamental –
quanto o conhecimento do objeto e quanto a verdade enquanto conhecimento de
objetos. Nesse sentido aí, se estimamos que essa segunda maneira de engendrar o
pensamento é religiosa, eu sou um pensador religioso! Eu penso que a Europa são a
Bíblia e os gregos, mas é a Bíblia também que torna necessários os gregos.
(POIRIÉ, 1962, p.105).

Quando Levinas pensa a religião, não o faz falando sobre teologia ou especificando a
crença em alguma deidade. Entende religião como ética, quer dizer, relação ética dada entre o
8

Raúl Fornet-Betancourt nasceu em 1946, em Holguím, Cuba. Apresenta-se como habitante do mundo, vivencia
culturas de diversos países e seu pensamento se molda pela “mescla” de teóricos das mais variadas teses. Assim
de um lado recebe influência dos teóricos europeus e equilibra com influências de pensadores latinoamericanos.
(LIMA, Rodrigo Viana de. DIÁLOGOS – Revista de Estudos Culturais e da Contemporaneidade, nº 9,
maio/junho 2013, p. 101/113.
9
TANAK: a Bíblia do Judaísmo ou Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica começou a ser escrita por volta do ano
1000 a.C, sobretudo sob o governo do Rei Salomão. Foram quase dez séculos de escritas, reunidas em três
categorias de escritos, sendo a segunda subdividida em duas seções. Com as iniciais das três categorias – Torá,
Nebiim e Ketubim– forma-se a palavra TaNaK . É com esse nome que os judeus se referem à sua Bíblia. Não se
fala em “testamento”.
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Mesmo e outrem com sua alteridade, a qual sugere a responsabilidade com este outro alguém
como mandamento ético manifestado no Rosto. A ética pensada por Levinas está diretamente
ligada às relações humanas e ao serviço realizado de uma pessoa para outra. Importa
realmente a ação de cada um no mundo.
Religião vem do latim “religare” e tem o significado de religação. Essa religação se
refere a uma nova ligação entre o homem e Deus. Os judeus seguem o judaísmo, uma das
religiões monoteístas mais antigas de que se tem notícia, na qual Jesus Cristo não é visto
como Filho de Deus. Tem como livro sagrado a Torá10, também conhecido como Pentateuco.
Seus cultos são realizados em sinagogas, ademais, é considerado um modo de viver.
Consequentemente, o aprendizado é iniciado no lar, com fito de agregar toda a família. De
origem judaica, Levinas foi educado de acordo com a tradição religiosa familiar e encontrou
na ética, mais que regras de conduta, antes o modo de vivenciar a religião como relação do
Mesmo com o Outro.

É indispensável ter em mente que Levinas não entende por ética o sistema de
critérios para o agir moral: ‘Nós pensamos que primordialmente ética significa a
obrigação perante o Outro, que ela nos leva à Lei e ao serviço gratuito que não é um
princípio técnico.’ ( EDE, 225 apud BUCKS, 1997. p. 101).

A tradição grega e hebraica lhe serviu de estímulo de partida. Posteriormente, o meio
termo entre as duas tradições lhe deu base para a formação de uma terceira via, algo novo
próprio da sua reflexão. A sua proposta foi construir uma ponte entre a Grécia e Jerusalém,
pois assim unificaria seu pertencimento filosófico e religioso através de sua base hebraica
tendo a Bíblia como livro essencial ainda que não considerasse as verdades reveladas como
postulados filosóficos, negando, portanto, o status de pensador religioso. Talvez, tenha sido
um profeta secular. Numa entrevista a Poirié (1992), Levinas esclarece:

Ao lado da filosofia grega, a qual promove o ato de conhecer como o ato espiritual
por excelência, o homem é aquele que busca a verdade. A Bíblia nos ensina que o
homem é aquele que ama seu próximo, e que o fato de amar seu próximo é uma
modalidade da vida que é sentida ou pensada como tão fundamental – eu diria mais
10

Torá – É a “Lei de Moisés”, contida nos cinco primeiros livros da Bíblia, reunidos pelos judeus alexandrinos
sob o termo grego Pentateuco (“cinco volumes”). A palavra Torá figura na Bíblia mais de 220 vezes e se enraíza
no verbo hebraico iaro, “lançar”, “projetar”. A citação desse verbo em Jó 38,6 é tida como a sua melhor
definição: “projetar os alicerces de um edifício”. A tradução corrente de Torá por “Lei” tem origem na versão
dos Setenta, nome da primeira tradução da Bíblia, completada em Alexandria no século II a.C. (tem esse nome
porque, segundo a lenda, teria sido realizada durante vários anos por um grupo de 70 sábios). O mais extenso dos
salmos, o 119 (nas versões grega e latina da Bíblia, 118), um hino de louvor à Torá em forma de acróstico, com
vinte e duas estrofes encabeçadas pelas vinte e duas letras do alfabeto hebraico, a define em sua mais ampla
acepção, como a totalidade da lei divina, guia para a caminhada do homem neste mundo. Nonas interpretações
talmúdicas, Levinas, 2002, p. 108.
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fundamental – quanto o conhecimento do objeto e quanto a verdade enquanto
conhecimento de objetos. (POIRIÉ, 1992, p. 105).

A formação e descendência judaica de Levinas são refletidas nos seus escritos não
apenas marcantes, mas também originais e, por que não dizer, desestabilizadores. A
originalidade do seu pensamento está na abordagem do discurso filosófico a partir do Outro,
em sua alteridade: “O marco de referência deste outro modo de pensar é a língua hebraica, a
que Levinas está ligado desde a infância”. (COSTA, 2000, p. 10). Os versículos podem ter
várias interpretações, pois cada judeu é único e cada escuta feita contém particularidades
pessoais, portanto, cada ouvinte é importante para a significação, já que cada um traz a sua
interpretação própria. A letra, a partir do idioma hebraico, está sempre à disposição para
ensinar acrescentando ao que já foi aprendido, principalmente quando é feito o comentário
sobre o seu entendimento. A letra é o traço da aparição do espírito. É interessante saber que o
alfabeto11 hebraico tem valor numérico. A relação entre o número e a letra apoia a reflexão e
o método para aprofundar-se no sentido oculto da Bíblia hebraica. Então, tendo cada letra de
uma palavra seu valor numérico, essa palavra tem o valor total das letras que a constituem. E
a aproximação de palavras de mesmo valor numérico estimula a pesquisa e a reflexão.

1.2 Judaísmos e Talmude
Existem alguns tipos de judaísmo, oriundos das origens étnicas e religiosas dos judeus.
Há judeu originário da Europa Central, conhecido como Askenazi, e judeu com raízes na
Espanha e no Oriente Médio, chamado de Sefardita. Constituindo, portanto, dois grupos
distintos. Há ainda outros tipos de judaísmo12:
 Os Ortodoxos: formam o maior grupo na maioria dos lugares, com exceção dos
Estados Unidos. São os que acreditam na Torá e no talmude como revelação divina ao
povo israelita. Por isso, são consideradas autoridades para estabelecer as diretrizes e
tradições do judaísmo.

11

Alef-Beit –alfabeto hebraico, O Hebraico é uma língua semítica da família das línguas afro-asiáticas, na qual
foi escrita a Bíblia (bem como a Torah e a Tanack) conhecida por toda a civilização ocidental. Lê-se e escreve-se
da direita para a esquerda como na maioria das línguas orientais. “O alfabeto "Alef-Beit"  אלפביתé composto por
22 letras alfa numéricas, no hebraico os números são as letras e as letras equivalem a números, daí o estudo da
Kaballah, que é o estudo do significado numérico das palavras escritas na Torah.”
(http://conhecerojudaismo.blogspot.com.br/2011/08/licao-1-o-alfabeto.html acessado em 22 de outubro de 2015)
12
A informação sobre os tipos de judaísmo foi baseada no site: http://www.netluz.org/fntextos/fnt/fnt56.htm.
Acessado em: 21 out 2015.
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 Os Ultraortodoxos: são os que têm as leis religiosas, obediência restrita, sem abertura
para outras possibilidades. Deste modo, organizam-se seguindo seus próprios
costumes, em comunidades afastadas. Representam um dos grupos que cresce,
consideravelmente, entre os judeus. Preferem o nome temeroso (haredi), ao termo
ultraortodoxo.
 Os Conservadores: formam um grupo entre os ortodoxos e judeus renovados ou
reformados. São conhecidos também como masorti.
 Os judeus renovados e o judaísmo humanístico: no início do século XIX, na
Alemanha, iniciou-se o movimento da Reforma, no qual estão inseridos os judeus
adaptados à vida moderna mantendo sua tradição e fé, incluindo as novas descobertas
sobre os primeiros judeus. Concebem a Torá e o talmude como inspiração divina na
escritura de humanos.
 Os judeus reformados: compõem o grupo que crê nos textos da Torá e do talmude,
acrescentando apenas que podem ser reinterpretados para adaptar-se aos novos tempos
e espaços de modo que homens e mulheres podem sentar juntos, embora mantenham
muitos elementos do judaísmo que são conservados como imutáveis. A principal
característica é a justiça social, levando muitos judeus reformados a tornarem-se
líderes de movimentos ativistas políticos. Os judeus reformados são maioria nos
Estados Unidos e têm forte presença também na Grã-Bretanha, com um modelo mais
tradicional que o dos Estados Unidos. O movimento liberal da Grã Bretanha
assemelha-se ao movimento reformado.
 Os reconstrucionistas: assim como o judaísmo humanístico, são movimentos
modernos oriundos da América do Norte que não seguem os elementos sobrenaturais
encontrados em outros tipos de judaísmo.
Não por acaso, Levinas pertenceu à tradição talmúdica. “A sua família pertencia ao
judaísmo Mithnagued13, que continua a linha talmúdica mais racional do judaísmo e se opõe
ao Chassidismo14, que cultivava um contato com Deus por meio das circunstâncias da vida
cotidiana” (BUCKS,1997).

13

Mithnagued: “oposição” Essa perspectiva judaica surgiu a partir da experiência de interpretação talmúdica em
oposição ao chassidismo, que considerava o sentimento religioso e a oração espontânea superior ao ritualismo
judaico e aos estudos talmúdicos.
14
Chassid: “piedoso”. O judaísmo chassídico, chassidismo, judaísmo hassídico ou hassidismo (do hebraico
חסידים, Chasidut para os sefardim; Chasidus para os asquenazes: "piedosos" ou "devotos") é um movimento
surgido no interior do judaísmo ortodoxo que promove a espiritualidade, através da popularização e
internalização do misticismo judaico, como um aspecto fundamental da fé judaica. Essa vertente não deixou de
existir ao longo de praticamente toda a história judaica. Hoje, no entanto, o uso do termo "chassidismo" ou
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Defendeu sua opção, afirmando que:

O misticismo nos submete a forças ocultas incontroláveis, o que não parece estar de
acordo com o espírito da Escritura que pretende nos levar a uma “religião adulta” de
gente livre de qualquer forma de escravidão. Nesse sentido, há afinidade entre a
Bíblia hebraica e a filosofia ocidental que pretendia libertar-nos da submissão aos
mitos. A mentalidade que predomina no Talmude é a mesma que inspirou a filosofia
grega: a rejeição ao misticismo. (BUCKS, 1997, p.197).

Levinas pleiteia a necessidade de deixar os ídolos e toda forma fantástica de explicar a
vida, em outras palavras, tomar dos deuses e de suas fábulas as mensagens formadoras do
humano, por mais ricas em aspectos psicológicos que fossem. O grego permitiu-se deixar os
oráculos para basear-se na razão em detrimento do mítico/místico. Isso porque o pensamento
mítico apela à magia, ao sobrenatural, para explicar e vivenciar a realidade. Passou-se a
buscar as explicações do eu para o mundo em si próprio, com o pensamento filosóficocientífico.
Levinas, após experimentar como prisioneiro o sofrimento profundo juntamente com a
solidariedade da dor, foi inspirado nos estudos talmúdicos por seu mestre Chouchani, o qual
era dotado de grande dialética, capaz de relacionar a interpretação talmúdica com outros
textos de maneira clara e didática. Os ensinamentos dele tocaram profundamente o
pensamento de Levinas, de modo a guiá-lo a dedicar-se, também, a textos religiosos. Então,
escreveu comentários ou interpretações do Talmude que foram apresentados em assembleias
dos judeus intelectuais da França. A esta dissertação também interessa saber a particularidade
de Levinas na interpretação da Escritura, isso porque, a partir do seu olhar, foi iniciada uma
nova concepção hermenêutica15, o que o posicionou numa polêmica sobre os métodos de
interpretação bíblica. Tradicionalmente, havia a preocupação com a contextualização
histórica, bem como a limitação à linguagem utilizada no texto.
Para Levinas, é preciso ir além da interpretação literal da Lei, pois há um tratado ético
na Bíblia, acentuando-se o vínculo entre a vida e os direcionamentos bíblicos, por ser o acesso
para relacionar-se com Deus: “Aquele que deseja chegar a Deus deve passar pela experiência
ética como ótica do divino, o que não acontece sem antes uma forte referência ao
mandamento da Torá.” (ALMEIDA, 2013, p. 6).

"hassidismo" que é aplicado se restringe à tendência desenvolvida na primeira metade do século XVIII, na
Europa Oriental - com o rabino Israel Ben Eliezer, mais conhecido como Baal Shem Tov - em reação ao
judaísmo legalista ou talmúdico, mais intelectualizado.
15
Hermenêutica é uma palavra de origem grega e significa a arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou
discurso. http://www.significados.com.br/hermeneutica/. Acesso em: 29 de set 2014.
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Observados esses pontos, era passível de equívocos a interpretação da mensagem
bíblica: “O estudo da Torá faz parte das obrigações religiosas do judaísmo, sendo considerado
um dos caminhos que levam a Deus”. (SS apud BUCKS, 1997, p.182). Todavia, considerar
apenas a mística da leitura popular torna insuficiente o entendimento da Escritura,
principalmente para os judeus adaptados à civilização atual, que veem a Bíblia hebraica como
um livro ultrapassado. Por isso, o autor acreditava “na necessidade da interpretação da
Escritura através da racionalidade filosófica, universalmente acessível”. (BUCKS, 1997,
p.183). A leitura bíblica não é um ato qualquer, fazendo-se vital para exercer a humanidade e,
por este motivo, necessita de interpretação.

A transcendência que ocorre na vida humana, confrontada com o outro, é fixada por
escrito. A Escritura em si é letra morta. Ela começa a retornar à vida de onde
proveio por meio da interpretação e nas inúmeras leituras que dela são possíveis. A
exegese de certa forma é a vida da Escritura. (BUCKS, 1997, p.190).

É imprescindível a contribuição do leitor, por meio do esforço pessoal nas
interpretações, para manter viva e evidente a mensagem advinda dos textos sagrados.

A relação ao livro e não ao mundo caracteriza o modo de ser de um tipo de razão
judaica, que, lendo e comentando a Bíblia, se viu referida ao imemorial da criação e
investida da vocação messiânica da responsabilidade e da imolação pelo outro, como
meta última do sentido da criação. A recepção da Tora, oposta à verdade como
desvelamento, aparece assim como o antecedente de todo o pensamento.
(PEREIRA, 1996, p. 245).

O contato com o Livro desde a infância, nas escolinhas dominicais, aliado ao convívio
religioso familiar, tornou natural o contato de Levinas com suas raízes, permitindo a relação
dialógica com a Escritura e levando ao entendimento de sua herança cultural, dando vida às
tradições e as letras.
Segundo Levinas (2002), Talmude é aquilo que se estuda ou ensina. Depois da Bíblia
hebraica, é o mais famoso livro dos judeus. Etimologicamente, significa “estudo”. É uma
abreviatura da expressão Talmude Torá (“estudo da Torá”). Divide-se em Michna (q.v.) e
Guemara (q.v.), com diversos tratados:

Michna é a primeira parte do Talmude (q.v.), e trata da hermenêutica das decisões,
doutrinas e leis religiosas da Torá (q.v.). De início, repetidas oralmente (“estudo”,
“repetição” é, etimologicamente, o sentido da palavra Michna), essas interpretações
acabaram compiladas, ordenadas e codificadas pelo rabi Judá Hanassi (v. Braita).
Acompanhado de artigo indefinido (“uma Michna”), o termo também pode ser
aplicado a cada uma das interpretações. (LEVINAS, 2002, p. 104).
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Primeiro, a palavra Talmude referia-se apenas à Guemara (q.v.), comentário por
escrito das discussões levantadas pela Michna (q.v.). Mais tarde, veio a abranger ambos os
conjuntos. Ao todo, são 63 livros de leis, éticos e históricos, escritos pelos antigos rabis
durante sete séculos até sua primeira publicação, que data de 499 d.C., nas academias
religiosas da Babilônia, onde vivia na ocasião a maior parte dos judeus. A esse Talmude da
Babilônia soma-se o Talmude de Jerusalém, nomeado, com o outro, de acordo com o lugar em
que foi redigido: “O Talmude (...) é, nos seus 68 tratados, um texto imenso de mais de 3.000
páginas em fólio, acrescido de comentários e de comentários de comentários.” (BUCKS,
1997, p. 195). O imenso livro Talmude é o resultado da transmissão oral feita pelos rabinos16,
que significa mestres, aos seus discípulos. A principal tarefa dele era explicar ao povo e aos
estudantes, nos centros de estudo, a aplicação da Torá.

Segundo a sabedoria rabínica, nada é mais grave do que ensinar em presença de seus
mestres. A maestria do mestre e a dignidade do aluno – e os deveres – começam no
exato ponto em que um elemento isolado do saber é comunicado de espírito a
espírito. (LEVINAS, 2002, p.11).

O leitor escuta e confia na sabedoria que vem do mestre, por ser entendido como a
ideia que vem do Outro, uma ordem do Infinito. O Talmude é também chamado de Torá oral
e o intento é tornar legíveis as ideias da Torá escrita, conservando o estilo dialógico entre
mestres e discípulos: “A distinção Lei Oral e Lei Escrita, por um lado, e a distinção HagadáHalacá, por outro, constituem como os quatro pontos cardeais da Revelação judaica”.
(AV,1977 apud BUCKS, 1997, p. 194). Entende-se Halacá como conjunto de condutas
formadoras das leis práticas. Halaká17 ou Halahá é a Lei judaica. O termo designa a coleção
da tradição legal judaica, mas também pode ser empregado designando uma decisão legal
específica. Há ainda uma terceira forma de transcrição dessa palavra hebraica: halachá.
Enquanto o Hagadá é constituído da parte teológico-filosófica. Hagadá é um termo hebraico
que significa “narração”. É o nome do livro mais popular da literatura judaica, que apresenta,
em forma de antologia, em esquema simples e impressionante, a origem do judaísmo. É lido
na noite da véspera da Páscoa, liturgicamente denominada Seder. O pai relata ao filho a
história do Êxodo. Os mais antigos manuscritos preservados da Hagadá remontam ao século
XIII, embora a prática de narrá-la seja muito mais antiga.

16

Rabi – “Meu mestre”, em hebraico. Inicialmente, o título era dado a um doutor da Michna (q.v.), aos rabinos
que a explicavam e comentavam. Mais tarde, o tratamento estendeu-se ao chefe espiritual de uma comunidade
judaica, ou pessoa erudita nas leis judaicas.
17
A definição de Hagadá e Halaká foi extraída do livro Novas interpretações Talmúdicas, Lévinas, 2002, p. 102.
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A interpretação da Escritura sob a luz judaica depende da tradição fixada no Talmude.
Segundo Levinas, “o Talmude está infinitamente mais próximo da mentalidade
contemporânea, pois elabora a mensagem bíblica num espírito racional”. (QLT, 1971 apud
BUCKS, 1997, p. 192).
Os doutores do Talmude interpretam as palavras a partir de uma letra, de sua raiz ou
pela homofonia, e os textos são interpretados minunciosamente, baseados na crença de que
todo conteúdo da Bíblia hebraica é palavra divina.

Do ponto de vista filosófico, Levinas pergunta se o homem, animal dotado de
palavra, não é antes de tudo animal capaz de inspiração, animal profético, passível
de ser solicitado por um sentido, que transcende as criações da sua linguagem e, por
isso, lhe vem de fora. Consequentemente, há que perguntar ‘se o livro, enquanto
livro, antes de se tornar documento, não é a modalidade sob a qual o dito se expõe à
exegese e a chama e em que o sentido imobilizado nos caracteres rasgava já a
tecitura, que o retém’. (PEREIRA, 1996, p. 246).

Assim, o esforço na busca de sentido na Escritura vai além do significado mostrado no
texto. A base do Talmude são os comentários dos comentários, quer dizer de participação
ativa. Logo, o Livro é passível de diversas interpretações, principalmente em hebraico, por
não ter pontuação. De acordo com Martins, Lepargneur (2014, p.21), “Passa-se de um assunto
a outro sem transição; da opinião de um rabi passa-se para outra opinião, diferente, sem
síntese nem sistematização, sem veredito final, porque cada dia vem sua própria experiência”.
Daí decorre o prestígio do estudo constante, pois ele traz a renovação de ponto de vista
sobre o mesmo tema. Significa dizer que há renovação em cada época disposta à leitura.
Nesse caso, o interesse individual fortalece o aprendizado coletivo.
De acordo com as explicações de Levinas (2002), uma lição talmúdica é iniciada pela
formulação de algumas teses, chamadas Michna. As teses da Michna, formuladas pelos
mestres tanaim, anunciam-se de forma soberana e, muitas vezes, sem referência à Escritura,
pois se baseiam numa tradição oral à qual, tanto quanto a revelação escrita, atribui-se uma
origem sinaica.
Ademais, “a Michna é seguida de um texto chamado Guemara” que

[...] com frequência se estende por numerosas páginas e que reproduz as discussões
e os desenvolvimentos que suscitam, entre os doutores rabínicos mais tardios (do
século III ao século VI), chamados amoraim, os ensinamentos fundamentais dos
tanaim.18 (Levinas, 2002, p. 13).
18

Tanaim – Palavra aramaica. É o plural de Taná, que significa “ensinante”, ao pé da letra, e é usada no próprio
Talmude (q.v.) para designar os doutores da Lei que deram origem à Michna (q.v.), sua primeira parte.
Primitivamente, tanaim eram todos os eruditos do tempo rabínico. Pela classificação do Talmude, o período dos
tanaístas vai do fim do século I d.C. até a morte do rabi Judá Hanassi (259 d.C). Os tanaístas, ao contrário dos
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Guemara pode ser definida como um complemento ou ampliação da Michna (q.v.),
que busca interpretar. É a segunda parte do Talmude, redigida em hebraico e aramaico (a
palavra “Guemara” é aramaica). Levinas a define especificamente como a “consignação por
escrito das discussões levantadas pela Michna”. (LEVINAS, 2002, p. 102)
Desse modo, a própria interpretação faz parte da palavra de Deus, tornando essencial a
participação individual no estudo da Torá, o que não fomenta interpretações aleatórias e
solitárias, mas, antes, o confronto de ideias, espírito da tradição talmúdica: “Talvez o estilo
talmúdico cuja interpretação nos custa tanto é precisamente também essa luta contra a retórica
(AV,44), que Levinas chama também a luta com o Anjo ou contra o angelismo.” (AV, 1977
apud BUCKS, 1997).
Por não ter manual de interpretação, a orientação é dada pela tradição, direcionando as
discussões para um mesmo sentido. Há, por isso, desacordo entre duas escolas perpassando
todo o Talmude, a escola de Hillel e a escola de Sjamai:

Surgiram com isso duas Escolas: a de Hillel e a de Shammai. Hillel era mais
flexível e condescendente; enquanto que Shammai era mais preciso e rigoroso, no
tocante as questões oriundas da prática da Toráh. Há um consenso que hoje deve-se
observar a Escola de Hillel, ou seja, da flexibilidade e da condescendia. Já que o
Eterno nosso D'us tem o atributo de ser flexível e condescende. Isto porque a
humanidade por estar em estado de imperfeição necessita da flexibilidade
(misericórdia). Ao passo que, ao chegar à era messiânica, quando o mundo estiver
mais "maduro", então entrará a observação da Escola de Shammai, cuja prática e
ensino serão com precisão e rigor. Por isso que a Ortodoxia no mundo moderno que
é hoje, deve exercer a flexibilidade e a condescendência, visto que a natureza do
comportamento humano é totalmente diferente daquela época em que a vida era
mais longa, o tempo era mais remoto, e havia uma maior pre-disposição para regras
mais rígidas. Onde se aplica de forma mais adequada à escola de HILLEL. Quando,
porém, a era messiânica for implantada, as pessoas estarão mais sedentas, mais
necessitadas de sorver os ensinamentos de forma mais "dura", mais precisa. Porque
aí será verdadeiramente uma escolha consciente e centrada na convicção de que o
único remédio para a cura da alma, serão os preceitos da Toráh. (...) Na era
messiânica se introduzirá os ensinamentos da Escola de Shammai, porque o povo
estará com sua alma voltada de forma introspectiva, em razão do enorme vazio que
se darão conta por terem negligenciado nos tempos de total liberdade de expressão,
andar por caminhos que não lhes trouxeram a cura e as respostas que tanto a suas
almas
ansiavam
obter.
(Disponível
em:
http://judaismohumanista.ning.com/forum/topics/a-escola-de-hillel-e-de-shammai.
Acesso em: 22 out 2015).

E, sobre o desacordo, o Talmude declara: “Umas e outras são palavras do Deus vivo”.
(BUCKS, 1997, p. 196. Grifo do autor). É um livro dependente das participações individuais

amoaritas (v. amoraim), ligam-se ao Talmude de Jerusalém, não ao da Babilônia. (Novas interpretações
Talmúdicas, 2002, p. 107)
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nos debates sobre os temas propostos na Torá escrita, mantendo “seu estudioso em contato
com a própria vontade divina.” (AV, 1977 apud BUCKS, 1997, 196).
Além do Talmude, a tradição judaica contém a vertente mística expressa através da
Cabala19 e do movimento místico popular do Hassidismo, ao qual pertencia Martin Buber. Tal
corrente judaica foi iniciada por Israel ben Eliezer de Mesbitsch e era centrada no espírito
comunal. É válido salientar a crítica de Levinas a Martin Buber20 por ele não se ligar à
tradição talmúdica, deixando-se orientar pela própria consciência, distanciando-se um pouco
da história de Israel.
O Hassisdismo surge como um movimento dentro do judaísmo da Europa Oriental,
criado na Ucrânia em meados do século XVIII. Encontrava resistência por parte do judaísmo
ilustrado moderno, por esse não reconhecer os valores do misticismo e do sentimentalismo,
até que judeus residentes na Rússia trouxeram um novo viés, mais voltado à história do povo
vivo, com menor destaque para os paradigmas da religião ditados por filósofos e religiosos,
com o tom ameno que influenciou a literatura judaica, preocupando-se com a apresentação do
Hassidismo como fenômeno espiritual.
A peculiaridade da hermenêutica do Talmude, tomado como mestre por Levinas, é o
seu caráter ético e heterogêneo, que difere da racionalidade da tradição filosófica. É nessa
leitura talmúdica que Deus é pensado através do outro homem, sendo esse um modo de ser e
não uma mediação entre o homem e Deus. O Ocidente se afastou da leitura das Escrituras e
deixou de dar sentido ao humano, talvez por isso a hermenêutica levinasiana cause
estranhamento. Chalier (1993):

[...] ora, diz Levinas, são os livros que ajudam essa vida a emergir dos limbos que a
retém escrava, e que a fazem descobrir, no mais íntimo de si própria, a força de velar
pela preocupação do humano, tanto nas horas tranquilas como naquelas em que o
ódio prevalece. [...] a vida interior [...] ela consiste em opor a infinita nudez da
consciência moral à imunidade ambiente. Esta interioridade não é um dado da
natureza, ela alimenta-se de uma leitura de textos cujo sentido transcende os
sofrimentos e manifesta-se igualmente na exterioridade, como pudemos ver nos
campos de concentração onde alguns [...] souberam preservar a centelha do humano
até o último instante. (CHALIER, apud TOMÉ, 2010).

A leitura do Talmude convida e provoca seu leitor a refletir sobre o próprio
movimento na vida, tocando profundamente a sua alma, salientando a ética como tema
principal bíblico. De maneira peculiar, M. Blanchot cita a originalidade do Judaísmo, no
19

Cabala - A palavra significa “tradição” e designa o conjunto das doutrinas místicas judaicas. Num sentido
mais restrito, designa o sistema místico-filosófico que teve origem na Espanha do século XIII, vindo a ter
influência acentuada na vida judaica. Novas interpretações Talmúdicas, Levinas, 2002,p. 101.
20
BUBER, Martin. Ediciones Porteñas, 1978.
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artigo “Fenomenologia e Transcendência” (PEREIRA, 1996), no qual o próprio universo é
menos enigmático que a biblioteca composta por uma série prodigiosa de livros, de onde seus
seguidores encontram as regras e verdades da vida. (1996, p. 246). Nele é mostrada a
superação do cuidado de si para adentrar o caminho do Outro que é necessitado, apátrida,
desenraizado, convocando o homem para ser o lugar pelo qual passa o sentido, pois o Livro é
a base, desligando o humano da terra natal e dos cultos locais, libertando-o das amarras do
mundo.
O método utilizado por Levinas para leitura do Talmude se divide em dois momentos:
a leitura do texto como está escrito, sem confrontá-lo no primeiro momento; no segundo,
traduzir o sentido da leitura em situações / questões contemporâneas: A Escritura se explica
na vida, ao mesmo tempo em que a vida mostra-se na Escritura. É uma leitura “em que a
passagem comentada esclarece o leitor sobre sua preocupação atual (singular ou comum à sua
geração) e na qual reciprocamente o versículo se renova a partir dessa claridade” (AV, 1977
apud BUCKS, 1997, 203). A este movimento do leitor, Levinas chamou de “a essência
homilética do texto”:
A hermenêutica que Ricouer designa como ‘a decifração mesma da vida no espelho
do texto’ é, a sua maneira, praticada aqui” (AV, 203); cf. LEVINAS, 94: “As
fórmulas lacônicas e as imagens, as alusões e quase o ‘piscar de olhos’, nos quais
esse pensamento se exprime no Talmude, só poderão liberar seu sentido se os
abordarmos a partir de problemas e situações concretos da existência. (AV, 203
apud BUCKS, 1997)

O sentido da interpretação talmúdica ultrapassa o sentido literal, o que é chamado de “para
além do versículo” por Levinas. “E este para além significa transcendendo o sentido óbvio e
evidente, que se inscreve na essência do ser, na qual a linguagem ressoa.” (BUCKS, 1997,
p.203).
Levinas direciona sua leitura talmúdica para a interpretação filosófica, no intuito de
traduzir a linguagem bíblica para a razão, detendo-se sobre problemas concretos como o
perdão, a mulher, a juventude, a fome, a revolução, entre muitos outros. Seu esforço filosófico
na leitura talmúdica vai de encontro ao racionalismo, que via um grande abismo entre a
filosofia e a Bíblia hebraica. O modelo de interpretação da Lei escrita e oral é a ética, pois,
tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, tentam orientar o comportamento humano em relação
ao Outro pelo qual somos responsáveis: “Se a Bíblia trata da Revelação, relação com uma
Transcendência que não poderá se transformar numa imanência, encontramos na ética o
modelo de uma relação desse tipo”. (BUCKS, 1997). Para Levinas, é a ética o principal tema
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da Bíblia hebraica e ele vê nela o caminho de acesso ao religioso: “O judaísmo pretende ser
uma religiosidade da pessoa adulta, livre de qualquer resquício de mitologia”. (BUCKS,
1997). Nota-se as vantagens do modelo ético de interpretação da Bíblia hebraica: a ética
dispensa métodos especiais por ser uma experiência universal, garante o religioso sempre
alerta no cuidado com o Outro, deixa as pessoas livres do domínio de forças ocultas, nela há
heteronomia que leva à autonomia real.
Levinas utiliza a hermenêutica em seu pensamento como a busca do sentido
demonstrado na relação entre o leitor e o texto. Desse modo, mostra o encontro do texto com
o leitor- Outro que pergunta, provoca e espera uma resposta. O mesmo texto que solicita a sua
leitura ordena a sua interpretação.
A linguagem religiosa, a interpretação do mundo a partir dos ensinamentos do Livro,
causa estranhamento para os nãos religiosos, ou seja, para o mundo secularizado, o que torna
a ética uma forma mais próxima desse entendimento.

1.3 Do sagrado ao santo
O judaísmo consiste em “seguir o Altíssimo, tendo apenas fidelidade ao Único e
desconfiando do mito pelo qual se impõe o fato consumado, o constrangimento do costume e
do terror e o Estado maquiavélico” (LEVINAS 44; AV, 171 apud BUCKS, 1997,p.44). O
seguimento de Deus é central na espiritualidade rabínica. Mas, como seguir um Deus que não
conhecemos?

O seguimento do Deus transcendente se manifesta em primeiro lugar em algo
negativo, numa forma de ateísmo: uma irreverência a tudo o que é sacralizado neste
mundo pelos ritos e mitos que devem ser objeto de desconfiança. (BUCKS, 1997, p.
44)

De alguma forma, esses mitos e ritos, ainda que tidos como sagrados, retiram Deus do
foco religioso, tornando-O cada vez mais fosco, perdendo-se parte do que há de divino no
mundo à face do humano que, por toda parte, solicita algo do outro, às vezes, um gesto
simples capaz de ultrapassar o individualismo.
Para Levinas, a verdadeira religião implica a abolição da violência no diálogo
interpessoal (cf. LEVINAS,15ss apud BUCKS, 1997, p.44). Talvez, fosse essa uma medida
eficaz no descontrole de grupos complexos, no desafio educacional, em âmbitos familiar e
escolar, de convivência com a pluralidade.
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De modo curioso, relata Levinas, em seu texto “Dessacralização e Desencantamento”,
parte de sua obra “Do Sagrado ao Santo”:

Sempre me perguntam se a santidade, quer dizer, a separação ou a pureza, a essência
sem mistura que se pode chamar de Espírito e que anima o judaísmo – ou à qual o
judaísmo aspira – pode permanecer num mundo que não seria dessacralizado.
(LEVINAS, 2001, p.98)

No entanto, antes de prosseguir, faz-se necessário esclarecer o que vem a ser o sagrado
sob a perspectiva levinasiana. No contexto proposto, o sagrado é uma penumbra, o outro lado
do real, “o nada condensado em mistério, bolhas do nada nas coisas”, porém tomado por
grande prestígio. O sagrado é comparado à feitiçaria, tomada, segundo Levinas, como: “prima
irmã, senão irmã do sagrado, (...) é a mestra da aparência”. (LEVINAS, 2001, p.98). É o que
provoca ilusões, o olhar para além daquilo que é possível ver. Continua Levinas: “É a
curiosidade que se manifesta quando é preciso baixar os olhos, a indiscrição a respeito do
Divino, a insensibilidade diante do mistério, a claridade projetada sobre aquele cuja
aproximação exige pudor.” (LEVINAS, 2001, p. 104).
A palavra “feitiçaria” em hebraico escreve-se kechafim, que significa Contestação da
Assembleia do Alto ou do Absoluto por conter as letras “k”, “ch”, “f”, “m” em sua formação.
As vogais não tratadas nesse idioma. Daí resulta o entendimento da feitiçaria como a
Contestação do Absoluto, o que é inadmissível para a crença judaica, que prega ser Deus a
única realidade, sem poder haver outro dEle.
Neste aspecto, é pontuada uma perspectiva singular do judaísmo, o que não pode ser
tomado como verdade absoluta, uma vez que em outras religiões o conceito de feitiçaria
revela-se de outra forma. Cabe, aqui, indagar ao pensamento levinasiano sobre como é
possível vivenciar a alteridade diante da diversidade dos grupos humanos. Se, assim como o
judaísmo, outras culturas também diferem em diversos aspectos. O mesmo ocorre para a
vivência religiosa, um dos motivos causador de desinteresse por parte dos estudantes com a
disciplina Filosofia. Isso há de ser o cuidado para que motivações religiosas e tradições
culturais não se tornem motivo de segregação. O sagrado, bem como a feitiçaria, tem
interpretações múltiplas de acordo com a religiosidade do grupo humano que o define. Por
isso, salienta-se que a perspectiva do sagrado exposta nesta dissertação é concernente ao
judaísmo, o que não o desvaloriza em outras manifestações religiosas.
O sagrado não é bem visto pelo judaísmo, pela maneira que está disposto no mundo.
(LEVINAS, 2001) “A sociedade verdadeiramente dessacralizada seria, então, uma sociedade
na qual cessaria esse embuste da feitiçaria (ilusão), difundido por toda parte, que antes
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alimenta que desaliena o sagrado. A verdadeira dessacralização tentaria separar positivamente
o verdadeiro da aparência, talvez até separar o verdadeiro da aparência essencialmente
misturada com ele”. Levinas completa seu pensamento dizendo: “A feitiçaria seria então um
fenômeno de perversão, absolutamente estranho ao próprio judaísmo. É o sagrado dos
outros.” (LEVINAS, 2001).
O judaísmo é uma religião sem promessas, inserida num mundo onde as causas justas
podem fracassar, onde o bem pode transformar-se em mal, onde há dificuldade por parte
desse mesmo mundo, ainda que não seja desprovido de razão, em reconhecer o bem em
qualquer uma de suas modalidades ou mesmo onde não há amor entre os seres humanos.
A santidade para Levinas:

Refere-se ao rosto de outrem ou na santidade de minha obrigação como tal. Deste
modo, pode ser entendida como ética – comportamento em que outrem, que lhe é
estranho e indiferente, que não pertence nem à ordem de seus interesses nem àquela
de suas afeições, no entanto lhe diz respeito. (...) Relação de uma outra ordem que
não o conhecimento em que o objeto é investido pelo saber, aquilo que passa pelo
único modo de relação com os seres. (POIRIÉ, 1962, p. 84)

O ideal de santidade ou o apelo da santidade não são substituídos pelas possíveis
recompensas. Embora não se precise ser santo para reconhecer a santidade, não cabe aos
homens (mulheres) reivindicá-la, por não serem santos. É fundamental a compreensão do
pensamento religioso de Levinas:

(...) a consideração de sua crítica ao sagrado, pois, a seu ver, este implica a diluição
da ideia de infinito e, com isso, o sequestro da eleidade de Deus e da separação da
subjetividade, inviabilizando a constituição do sentido ético da religião. (SANTOS,
2009, p.245)

O sagrado, para Levinas, é a experiência de participação no mistério divino, é o
transbordamento do eu no divino. Ao tentar diminuir ou anular a distância entre ambos,
resulta no equívoco do sagrado. Isso ocorre devido à supressão da transcendência divina, pois
ela apresenta-se através de imagem, a qual, supostamente, poderia aproximar a plenitude:

A santidade que o judaísmo busca não deve nada nem ao mundo sagrado nem ao
mundo dessacralizado no qual sempre degenera o sagrado, alimentando-se de sua
própria degenerescência; a santidade que Israel busca nada tem a ver com o reino do
deus mortal cuja morte o judaísmo nunca ignorou, para ele consumada há milênios.
A santidade que ele quer vem-lhe do Deus vivo. (LEVINAS, 2001, p. 129)

Susin (1984) traz o sagrado visto de maneira positiva por Levinas quando este é santo,
separado, “Deus e o homem que convidam à relação ética”. Prossegue:
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O sagrado – mesmo com o nome de religião – é uma ilusão espiritual tão
contraposta ao santo como na arte a imagem pode dissimular, inverter, expulsar e
impedir a realidade. Mas no sagrado há o agravante da confusão entre eu e Deus, e
entre os deuses míticos do elemental e Deus.” (SUSIN, 1984, p. 173)

Para Levinas, há diversos motivos para a humanidade recorrer ao sagrado. Isso
porque, a partir dele, há o fomento de interesses econômicos que possibilita manipulação da
crença alheia. Para tal, a magia está presente como “usurpação do divino”, dando aos objetos
a “aparência do sagrado”, porém, com falso valor.
Há, de acordo com Levinas, profunda obscuridade no sagrado, menos ainda o vestígio
ou preparação para Deus: É uma perversão que vai em direção contrária a Deus – em direção
ao elemental – mas com o agravante de ser uma verdadeira inversão entre eu e Deus, inversão
que satura todo caminho e torna impossível uma relação ao Deus verdadeiro.” (SUSIN, 1984,
p. 174)
A santidade se dá no respeito aos homens (mulheres), na vida responsável e nas
relações humanas, porque a santidade vem do Outro. Santos (2009):
Cortando o fio da participação, a ideia de infinito expulsa o sujeito “para fora do ser
(...) para além da visibilidade idolátrica”, livrando-o do fechamento na totalidade
auto-referente e obstando a integração da diferença na identidade. É a “brecha” na
imanência, por onde Deus pode vir à ideia. (SANTOS, 2009, p.249)

Para tanto, Levinas julga salutar a secularização que se desfaz das aparências,
permitindo que as coisas busquem seu lugar de origem, “a eleidade divina, a unicidade do
sujeito e a alteridade de outrem.” (SANTOS, 2009, p. 249). Ainda sobre a ilusão da feitiçaria,
ele continua:
Nenhuma coisa é tão idêntica a si própria. A feitiçaria (ilusão – grifo nosso) é isso, o
mundo moderno, nada é idêntico a ele. Ninguém é idêntico a ele, nada se diz, porque
nenhuma palavra tem sentido próprio, toda palavra é um sopro mágico; ninguém
escuta o que você diz; todo mundo supõe, por trás de suas palavras não ditas, um
condicionamento, uma ideologia. (LEVINAS, 2001, p.116)

A relação entre o Infinito e o finito demonstra que o primeiro se relaciona com o
segundo afetando-o, ainda que incompreendido. Na obra “Totalidade e Infinito”, Levinas
menciona a liberdade da subjetividade, a qual está em relação com “o excedente sempre
exterior à totalidade”, posto que a totalidade não pode preencher a medida do ser. Logo,
apresenta-se o conceito de infinito exprimindo a transcendência em relação à totalidade,
incapaz de moldá-lo. Por outro lado, compreender o ser como exterioridade à experiência de
diversas ordens na vida, associadas à totalidade em que estão mergulhadas, direciona para a
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compreensão do sentido do infinito: “A relação com o infinito não pode, por certo, exprimirse em termos de experiência – porque o infinito extravasa o pensamento que pensa.”
(LEVINAS, 2013, p. 11). Deus é retirado da objetividade para que a responsabilidade do
Mesmo para com o Outro prevaleça. A sensibilização com o Outro é vivenciada na
corporalidade:
A sensibilidade é, em Levinas, a dimensão na qual se tece o nascimento do Outro no
mesmo até a substituição do mesmo pelo Outro; este nascimento é o que torna
efetivamente possível o sentido da ética enquanto relação com a alteridade de
outrem e, nessa medida, faz nascer o próprio sentido do humano como tal.
(SANTOS, 2009, p. 24).

É uma abertura para o Outro, devido à grandiosidade da relação inter-humana, guardiã
da afirmação do humano no mundo. O compromisso traduzido em responsabilidade é
inspiração. Isso porque o eu ou o Mesmo não sabe exatamente de onde surge essa obrigação,
que só aumenta à medida que é cumprida. Dessa forma, o ser humano finito fixa parceria com
o Infinito, pois sua autenticidade ocorre nesse compromisso com outrem:

A metafísica, a relação com a exterioridade, ou seja, com a superioridade, indica, em
contrapartida, que a relação entre o finito e o infinito não consiste, para o finito, em
diluir-se no que lhe faz frente, mas em permanecer no seu ser próprio, em ater-se a
ele, em atuar cá embaixo. (LEVINAS, 2013, p. 288).

Quando o ser é pensado como exterioridade, o infinito é compreendido como Desejo
desmedido do infinito, o qual apela para a separação, afirma Levinas em sua obra “Totalidade
e Infinito”. Essa separação carrega com ela os traços da limitação, da finitude, assegurando o
transbordamento do infinito em relação ao ser – de todo o Bem produzido na relação social,
geradora do excedente do Bem sobre o ser.
Levinas pensa a criatura independente de Deus, com separação tamanha que o
ateísmo surge como condição natural. Entende-se por ateísmo “uma posição anterior
tanto à negação como à afirmação do divino, a ruptura da participação a partir da
qual o eu se apresenta como o mesmo e como eu.” (LEVINAS, 2013, p. 46).

Por conseguinte, a Criação, em sua filosofia, desautoriza a teologia do sagrado por
mostrar uma real separação entre Criador e criatura. É na aproximação que o Mesmo se
descobre como criatura, ou seja, de uma só vez separado do Outro e dependente dele. A
palavra de Deus, que é o rosto de outrem, vem do Outro como imperativo e a comunicação
entre eles dá início ao caminhar ético. “É certamente uma grande glória para o criador ter
posto em pé um ser capaz de ateísmo, um ser que, sem ter sido causa sui, tem o olhar e a
palavra independentes e está em si.” (LEVINAS, 2013, p. 46).
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Levinas, segundo Susin (1984), discorre sobre o ateísmo original como ideia de
independência, por marcar uma separação entre causa e efeito e criatura e criador. É estar
posto no mundo para gozá-lo, desligado do infinito, da eternidade, da divindade, ou mesmo da
ligação com um criador. O ser humano não se reconhece conectado com os elementos
divinizados, a terra ou as forças da natureza por não sentir-se parte dela:
Para Levinas, esta é uma exigência da religião autêntica, que não se funda sobre os
elementos naturais nem sobre o pensamento. Religião só poderá ser fruto de uma
revelação não-natural, entre ab-solutos, com tal respeito que será possível inclusive
ser recusada. (SUSIN, 1984, p. 48).

A relação ética é uma intriga na qual o terceiro está envolvido, o Outro do Outro. A
responsabilidade do um por outrem não exige reciprocidade desse último e faz-se elo entre o
Mesmo, o Outro e o terceiro. Sua ordem flui no compromisso ético, no qual o traço do infinito
apresenta-se. Com o surgimento do terceiro, a ética passa a ser moral, por organizar o
comportamento social e os deveres civis. Todavia, Levinas pensa essa moral como
organização sociopolítica como meio de manter a sobrevivência humana, entre os diversos
grupos existentes, fundamentado na responsabilidade de um pelo outro. A partir do
surgimento do terceiro, capaz de revelar sempre a existência de outro que lhe é próximo, é
ampliada a experiência de relações até o infinito, multiplicando a responsabilidade. Nesta
persperctiva, Levinas sinaliza a justiça como suporte para a vivência da solidariedade e da
fraternidade. Segundo Bucks (p.133), “É no compromisso ético que a ordem é percebida”. A
ética surge no contexto levinasiano a partir da suspeita sobre a moral, se não seria ela uma
farsa, feita para subjugar o Outro ao Mesmo. Por isso, Levinas aponta a ética como filosofia
primeira, com o rosto como mandamento exigente de responsabilidade. A criação de
instituições capazes de gerir a vida em comunidade envolve o grupo humano ao qual ela
pertence, dos mais próximos aos mais distantes. Para tanto, a linguagem servirá de
instrumento de ligação. A chegada do terceiro clama pelo social e pelo político. Seguida pelo
questionamento sobre a igualdade entre as pessoas na filosofia levinasiana, pautada na ética
da alteridade e na assimetria das relações: “O outro é plural, é ‘muitos’ e ‘todos’. Esta não é
uma dimensão posterior que me chega depois da relação a um singular, pois é somente graças
à multiplicidade dos muitos outros que o outro não se torna um tu.” (SUSIN, 1984, p. 409). A
responsabilidade com o terceiro passa a ser justiça com o ausente. Isso porque a
responsabilidade sobre um outro estende-se sobre os outros desse outro primeiro, e o terceiro
possui igualmente seus outros, também inclusos na minha responsabilidade. Na medida em
que surge o terceiro em meio à pluralidade mencionada, a justiça transforma-se em equidade,
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regularidade da responsabilidade incessante, quer dizer, igualdade ética. Reafirmando a
responsabilidade de um pelo outro. O terceiro já me vê nos olhos de outrem, quando a
linguagem utilizada é a justiça, porque é outrem a epifania do rosto que abre a humanidade,
pois é nele que está o pobre, o estrangeiro, o necessitado, o que padece, traduzido como
expressão facial. Rompendo a ordem, com a sua irredutível presença, sem deixar-se
interpretar. Todos os citados, portadores de diferentes mazelas, referem-se igualmente ao
terceiro: “A presença do rosto - o infinito do Outro – é indigência, presença do terceiro (isto é,
de toda humanidade que nos observa) e ordem que ordena que mande.” (LEVINAS, 2013,
p.208). É a partir da expressão do rosto que se dá a relação social, na apresentação do Outro
ao Mesmo. Esse rosto está para além da estética, ou sua simples imagem, pois se faz
significação, sentido da existência do Outro que vê.
A dedicação do Mesmo ao Outro é nomeada por Levinas como Dizer, já distinto do
Dito. Bucks (1997, p.132) – “O Dizer é a pura auto expressão, anterior a qualquer
comunicação de um tema num Dito.”. Em outras palavras, o Dito é o enunciado, expresso
enquanto o Dizer é a expressão originária. A pessoa é fundamentalmente Dizer. Quando a
presença do Outro toca o Mesmo, é iniciado o sentido no mundo. Levinas, em “Ética e
Infinito”, esclarece sobre o Dito, numa entrevista a Philippe Nemo:
Sempre distingui, com efeito no discurso o dizer e o dito. Que o dizer deve implicar
um dito é uma necessidade da mesma ordem que a que impõe uma sociedade, com
leis, instituições e relações sociais. Mas o dizer é o facto de, diante do rosto, eu não
ficar simplesmente a contemplá-lo, respondo-lhe. O dizer é uma maneira de saudar
outrem, mas saudar outrem é já responder por ele. É difícil calarmo-nos diante de
alguém: esta dificuldade tem o seu último fundamento na significação própria do
dizer, seja qual for o dito. É necessário falar de qualquer coisa, da chuva e do bom
tempo, pouco importa, mas falar, responder-lhe e já responder por ele. (LEVINAS,
1982, p.80).

Susin (1984) descreve o Dito como “lugar da ontologia e do saber acabado.” É a
ressignificação da linguagem sob a perspectiva levinasiana, de modo que o Dizer se põe ao
lado da ética e o Dito ao lado da ontologia, como a linguagem do ser identificando isso ou
aquilo; expõe a dinâmica da razão capaz de identificar o Outro como conceito, quer dizer,
reduzir o Outro à lógica do Mesmo. O Dito coincide com a ontologia, o ser, e com a
linguagem como sistema, com seus símbolos, signos, jogos de linguagem. O ser torna
possível o sentido bem como o compartilhamento da linguagem; o Dito, este verbaliza o ser.
Por outro lado, o Dizer tem significação além do Dito; pode anunciar, através do rosto de
outrem, o infinito; é anterior à linguagem e ao mundo, dá-se no que foi classificado como
linguagem pré-original, que vem a ser não falada; que não é comunicação de significados,
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mas constituição subjetiva e intersubjetiva; é o ser para o Outro como o que constitui e define
o humano, sendo o seu Dizer a expressabilidade. Com a presença do Outro, dá-se incessante
movimento que traz ao conhecimento um Dizer ético, pois o rosto se põe em relação no face a
face.
A solicitação do Outro é o enigma na significância da Transcendência portadora de
total Diferença. É no rosto, perturbador da ordem normal, que se encontrar o traço, enigma.
“Ser à imagem de Deus não significa ser o ícone de Deus, mas encontrar-se em seu traço
(BUCKS,1997, p. 121/ HAH,63)”. Traço significa: marca, risco, pegada, vestígio, rastro.
Muito embora o autor lhe atribua significado distinto, de maneira a traduzi-lo como marca
deixada pelo Infinito: “O traço não é o resíduo de uma presença” (BUCKS, 1997, p. 119);
pode ser entendido como o vestígio divino que se manifesta no rosto do Outro que ordena ao
Mesmo, convocando a sua responsabilidade.
Não há simetria nas relações humanas. A altura de onde fala o Outro me obriga sem
exigir que faça o mesmo por mim, desfazendo o espaço homogêneo de alguma maneira e
revelando a presença de Deus no apelo do rosto que solicita justiça, posto que, na relação
social, vivencia-se a religiosidade. A fenomenologia do rosto é novidade, pois a raiz do
sentido está também nas relações sociais, mas pincipalmente nas relações interpessoais e não
mais na pura definição do que é e/ou em sua representação apenas. Visto ser o rosto dialógico
e fenomenológico quando se faz acolhimento. O rosto que ordena não permite a representação
do seu infinito, por isso se abstém das interpretações conflituosas.
O sentido do divino se mostra no rosto do Outro. Não como mediador de Deus, mas
por meio do qual a Palavra do Eterno revela-se:
A ideia de Deus e até o enigma do termo Deus – que se descobre vindo não se sabe
de onde nem como, e já circulando, enorme, à guisa de substantivo, entre os termos
de uma língua – insere-se, para a interpretação corrente, na ordem da
intencionalidade. (LEVINAS, 2010, p. 96).

Toda devoção a Deus solicita outra diferença capaz de separar o vivido do tematizado
e representado na intencionalidade, isso ao pensar na religião horizontal. O respeito ao Eterno
perpassa o respeito ao humano, pois, antes mesmo das paisagens, o judeu conhece o humano.
O rosto, segundo Levinas em “Difficile Liberté”, torna o mundo inteligível para os judeus:
“Que a relação com o divino atravesse a relação com os seres humanos e coincida com a
justiça social – eis todo espírito da Bíblia judaica.” (LEVINAS, 1976, p.36).
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1.4 Judaísmo e Filosofia

O judaísmo é compreendido a partir de suas tradições literárias. A sua compreensão
depende das Escrituras hebraicas em sua Bíblia chamada Torá. É através desse livro, a Torá,
que se dá a ligação do destino histórico do povo judeu21, ligando história, religião e conduta
em sociedade.
No século IV, com o Edito de Milão, quando o cristianismo foi oficializado, os judeus,
em minoria, foram marginalizados. Passaram de perseguidores dos cristãos, para perseguidos.
O Novo Testamento foi utilizado ideologicamente no decorrer da história para justificar o
antissemitismo e o rompimento com a sinagoga por parte dos judeus cristãos, que
consideravam Jesus crucificado como o Messias e discriminavam os judeus que não aderiam
ao cristianismo. Foi no ano 70 d.C., no nono dia do mês hebraico de Av, que o judaísmo
perdeu a coerência nacional e se fechou em torno do Talmude e da Escritura. Desse modo, os
judeus passaram a ser perseguidos quando não tolerados pela diáspora europeia, forçando as
vivências das tradições judias em ambientes fechados ou que seus adeptos se convertessem ao
cristianismo, religião oficial do Estado. Somente com a Reforma Protestante, no final do
Século XVI, mais especificamente no dia 31 de outubro de 1517, quando a cristandade foi
perdendo o monopólio, a situação dos judeus começou a melhorar. No entanto, no interior da
comunidade existiam divergências de toda ordem, a partir do momento em que grandes
nomes judeus, como Baruch Espinosa, concebem Deus de maneira incompatível com a
tradição pelo viés do panteísmo e do conceito da physys.
Depois da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Francesa, em 1791, legitimou
o princípio da tolerância religiosa, dando plena cidadania aos judeus, o mesmo ocorrendo em
outros países. Tal medida foi tomada não sem interesse, pois foi condicionada pelo
surgimento dos Estados-nações após a Revolução Francesa:

21

O “povo escolhido de Deus” como é nomeado o povo da Bíblia, recebe três denominações: hebreus, israelitas
e judeus. Sendo hebreu, a designação dada a Abraão, o primeiro a ser assim chamado na Bíblia, (por ter sido ele
quem iniciou este povo) e posteriormente os seus descendentes. Assim permaneceu até a mudança do nome de
Jacó (por Deus), filho de Isaque; Os israelitas foram assim denominados após o encontro de Jacó, filho de
Isaque, com Deus. Quando Isaque passou a chamar-se Israel, modificando também o nome do povo, a partir dos
descendentes dos 12 filhos de Israel (Jacó), que geraram as 12 tribos; Os judeus foram assim chamados com
referência à tribo de Judá. Mais precisamente devido a grande quantidade de pessoas oriundas da tribo de Judá
formando o povo (hebreu/israelita) que voltava do cativeiro. São denominados “judeus” os seguidores do
judaísmo, bem como, os descendentes que ainda restam desse povo. Na atualidade são comumente chamados de
judeus ao contrário dos nomes hebreus e israelitas que são raramente usados.( Disponível em:
http://www.esbocandoideias.com/2011/06/o-que-significa-hebreus-israelitas-e.html. Acesso em: 22 out 2015)
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Somente poderia satisfazer às novas e maiores necessidades governamentais a
fortuna combinada dos grupos judeus mais ricos da Europa ocidental e central,
confiada por eles a banqueiros judeus que, por conseguinte, como banqueiros
precisavam de coletividades judaicas organizadas como fontes de captação do
dinheiro, e as apoiavam nesse sentido. Cf. Origens do Totalitarismo, p. 35 (BUCKS,
1997, p.40).

Diante desse processo de “aceitação” social, os judeus passaram por uma espécie de
“assimilação” cultural. Isso significava o abandono de suas raízes judaicas, contribuindo com
a perda de sua identidade. Nesse movimento, houve alguns judeus dedicados ao método
histórico-crítico das Escrituras, nos quais o judaísmo era estudado como simples relíquia do
passado. Abordados desse modo, os textos não transmitiam seus ensinamentos, não
cumprindo seu papel original, sendo vistos como velhos manuais de uma antiga civilização,
agora peça de museu familiar.
Nesse período, na Europa oriental, formou-se um contra movimento organizado por
jovens judeus, pelo fato de aquela localidade estar menos influenciada pelas ideias do
Iluminismo. Lá, havia escolas rabínicas e a tradição era transmitida também numa casa de
oração para judeus de todas as classes estudarem os textos religiosos e não apenas lê-los como
documentos antigos. No entanto, o judaísmo se reduzia à vida privada, quando na realidade
necessitava ser levado para a vida pública. A ida dos judeus da Europa oriental para a Europa
ocidental não foi suficiente para conter a perda de suas tradições. “Para a maioria, o judaísmo
foi-se reduzindo a algumas recordações de família, alguns costumes religiosos pouco
significativos, algumas músicas populares, algumas receitas culinárias”. (cf. LEVINAS,318
apud BUCKS, 1997, p.41).
Após a perseguição na Alemanha e o genocídio na Segunda Guerra Mundial, a fé
religiosa foi abalada na civilização europeia, ocasionando o renascimento do interesse dos
judeus sobreviventes, profundamente marcados pelo holocausto e por suas próprias tradições.
O judaísmo renascia, no retorno às próprias fontes, com a literatura rabínica do Talmude. Essa
leitura das Escrituras Sagradas ao modo judaico é tida como essencial para Levinas para
recuperar a identidade perdida, pois, através destes estudos, aprendiam-se os ensinamentos
para a vida, deixando para trás a visão dessas leituras como documentos antigos. Na França,
Levinas torna-se um dos principais promotores deste movimento como diretor por dezoito
anos da “École Normale Israélite Oriental” – ENIO. Foi quando esmerou-se na formação de
professores de francês judeus para a bacia mediterrânea e hospedou em sua escola o amigo e
mestre Chouchani com quem aprofundou a leitura do Talmude. No pós-guerra, o autor
dedicou muitos estudos ao judaísmo, entre os anos de 1949 e 1976. A visão do judaísmo que
Levinas desenvolve é fruto de reflexão de muitos anos sobre a Escritura hebraica e o
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Talmude. De algum modo, a filosofia de Levinas tenta explicar as condições necessárias para
o entendimento das Escrituras: “A questão de Deus está intimamente ligada à vida humana. A
Escritura para o judaísmo não é um livro que nos leva diretamente ao mistério de Deus, mas é
antes de tudo Torá, Lei, regra de vida.” (BUCKS, 1997, p.44).
Ocorre que, por intermédio da Escritura, o judaísmo toma consciência do Deus
transcendente que se concretiza na luta contra os ídolos opositores da realização da
humanidade em sua dignidade e, por isso, opõe-se aos mitos terrenos como os costumes, o
Estado, a autoridade, o destino, entre outros pontos venerados que, para o judaísmo, levam a
humanidade à escravidão e/ou subserviência.
“Conhecer a Deus é saber o que se tem que fazer”. (MORO, 1982, p.213). Tal
conhecimento é possível através das relações humanas, carregadas do vestígio do Altíssimo
aprendido através do estudo do Livro. Assim, o sentido se dá na relação ética entre os
homens, já que “a ética é a ótica do divino”. (LEVINAS, 2013, p. 213). É através do próximo,
o Outro, que o divino se manifesta. A relação entre o ser humano e Deus depende da sua
relação com outrem. Verdades do Antigo Testamento perdem-se no Novo, por isso os judeus
não aceitam este. É por intermédio da Lei que se dá o relacionamento entre o judeu e Deus,
por ser ela o caminho verdadeiro para isso. Deus não é um ser, mas comunica a Palavra.
Os escritos de Levinas com o judaísmo como objeto de estudo subdividem-se entre os
ensaios sobre o judaísmo e os comentários talmúdicos. Assim sendo, algumas oposições
fundamentais foram pontuadas dentre as características de sua produção: a filosofia como
oposição à teologia, a tradição bíblico-talmúdica em oposição à tradição grega, Metafísica
contrapondo-se a Ontologia e Ética em oposição a Fenomenologia. Todavia, a maior
opositora da tradição bíblica não é a filosofia, mas a teologia, segundo nosso autor, por essa
não evidenciar a relevância do compromisso ético com o Outro, pelo menos não com a
mesma ênfase da tradição judaica. A sua construção filosófica conflitua com a tradição
ocidental, porque Levinas aceita somente a Bíblia hebraica, discordando inclusive do termo
“tradição judaico-cristã”, devido a sua posição frente à teologia, sempre vista como cristã. Daí
decorre a sua crítica à filosofia ocidental balizada pelo cristianismo. Ele reduzirá o teológico
ao ético.
Alguns críticos, como Alain Badiou22 e Slavoj Zizek, localizam seu trabalho no
âmbito teológico, o que ele nega por não querer, nem poder. A partir de seu livro “Totalidade

22

Nascido em 1937 na cidade marroquina de Rabat, um dos principais filósofos franceses da atualidade.
Lecionou filosofia entre 1969 e 1999 na Universidade de Paris-VIII. É professor emérito da École Normale
Supérieure de Paris, onde criou o Centre International d’Étude de la Philosophie Française Contemporaine.
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e Infinito”, seu pensamento adquire mais notoriedade, sempre com o esforço de firmar-se
reconhecidamente como filosófico. Entretanto, a questão sobre Deus é marcante em sua obra.
A questão de Deus é inseparável da filosofia de Levinas, porém com outro enfoque em
relação à teodiceia ocidental. Seu intento é mostrar essa marca (de Deus) no humano,
independentemente do discurso religioso comum ou mesmo da teologia. É Ele (Deus) o mais
além na filosofia de Levinas a exigir uma outra maneira de falar sobre Ele para, enfim, se
poder renomeá-lo. Com a publicação da obra supracitada, as questões da linguagem, da
subjetividade, da ética e da filosofia de maneira geral, estarão inseparáveis dessa ideia.
Esforçou-se em minimizar ou anular a oposição entre o Deus bíblico e o dos filósofos, entre
razão e fé, por crer que os termos ditos opostos falam a mesma linguagem.
Para o autor, a filosofia ocidental, como foi difundida, e a teologia destroem a
transcendência. A linguagem religiosa corrente é frágil, talvez por isso esteja submetida à
filosofia. Há evidente valorização do fazer filosófico para o encontro com a divindade sob os
moldes judeus, já que fora da razão são improdutivos os discursos religiosos. A investigação
levinasiana intenta dizer ou revelar a marca de Deus no homem, sem utilizar como meio a
teologia. A linguagem ética dá o sentido para falar da metafísica e sobre o Infinito de Deus.
Faz críticas profundas à dubiedade do homem ocidental que adere à filosofia e aos profetas
igualmente. Todavia, não defendeu o duelo entre Atenas e Jerusalém. Por conseguinte,
defende a filosofia como uma tarefa auxiliar do que está além, do Nome de Deus, da
“outramente que ser”, não meramente subordinada à teologia ou à política.
Em contrapartida, o trabalho do autor recebeu críticas, além da acusação, por parte de
alguns filósofos, de seu discurso ser teológico, enquanto os religiosos lhe negam tal status.
Ambos não consideram a mudança proposta que expõe o cunho religioso como ética. Desse
modo, a compreensão da noção ética desenvolvida por Levinas é a questão central de sua
obra. Ética é o termo empregado em seu discurso para contrapor-se à ontologia, em especial a
de Heidegger. Assim, conforme amadurece esse pensamento, chega a afirmar a ética como a
ótica do espírito e que a filosofia primeira pode ser chamada de ética – relação pessoa a
pessoa. Desse modo, modifica a relação impessoal sujeito-objeto e possibilita a experiência da
religião primitiva, a qual se dá no encontro com Outrem. Ora, a justiça se dá no frente a
Slavoj Žižek nasceu na cidade de Liubliana, Eslovênia, em 1949. É filósofo, psicanalista e um dos principais
teóricos contemporâneos. Professor da European Graduate School e do Instituto de Sociologia da Universidade
de Liubliana, Žižek preside a Society for Theoretical Psychoanalysis, de Liubliana, e é um dos diretores do
centro de humanidades da University of London.
(Disponível em: http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/Autores/visualizar/alain-badiou. Acessado em: 28 de
abril de 2016)
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frente, pois nas relações interpessoais (com o Outro) faz-se a relação com Deus. Logo, em
Levinas, a dimensão do divino abre-se a partir do rosto humano:

Outrem é o próprio lugar da verdade metafísica e indispensável à minha relação com
Deus. Não desempenha de modo nenhum o papel de mediador. Outrem não é
encarnação de Deus, mas precisamente pelo seu rosto, em que está desencarnado, a
manifestação da altura em que Deus se revela. (LEVINAS, 2013, p. 68)

A relação metafísica é a ideia do infinito revelada em cada rosto, retratando, portanto,
o comportamento ético. Deus ou O Eterno é vivenciado na ética da alteridade, pautada nos
pilares Rosto, Transcendência e Infinito. A convergência dos três pontos basilares ocorre do
seguinte modo: o rosto significa a presença de outrem irredutível ao Mesmo, extravasando a
ideia do infinito viabilizada no encontro (na relação). A exterioridade de cada pessoa é
mantida pela própria ideia de infinito.
“A essência do sagrado não é neutra, senão a luz que permite pensar e dizer o que a
palavra Deus pode designar”. (MORO, 1982, p. 58). A Revelação divina está no ser humano,
mais especificamente no Outro, ou seja, não é um conteúdo objetivo. O sobrenatural começa
no ser humano que é responsável pelo Outro, é ele o ouvinte da Voz, motivo da Revelação. O
sobrenatural pode ser entendido como a relação entre o ser humano e Deus, ou uma
modalidade dela; começa com o homem, cada um, único e particular, como o conteúdo e
acontecimento da Revelação. A relação com o Dizer de Deus, para Levinas, só pode se dar
através da ética. “A relação com o outro homem é uma modalidade da relação com Deus”.
(MORO, 1982, p.75). A palavra Deus é utilizada com os predicados direcionados aos homens,
por isso, Levinas evita utilizá-la em seus escritos. No judaísmo, Deus libera-se do sagrado: “A
ordem ética não é preparação, senão o acesso mesmo à divindade”. (MORO, 1982 p. 129).
Entre os anos de 1929 e 1978 são perceptíveis duas áreas temáticas diferentes nos
escritos de Levinas. A saber, filosofia (a parte mais extensa) e o judaísmo. Quando se dedicou
aos escritos filosóficos, o fez em dois momentos, divididos nos estudos sobre Husserl e
Heidegger, dando continuidade a eles com a sua investigação filosófica pessoal.
Há em seu trabalho forte oposição à ontologia, uma vez que o autor compreendeu sua
pesquisa filosófica como metafísica, sendo fundamento da relação ética. E assim o é, por ser o
modo possível de investigação da subjetividade humana que é contato, portanto, relação.
Deste modo, liga-se metafísica e subjetividade humana. Para tanto, serão abordados em
seguida três conceitos fundamentais no pensamento levinasiano. São eles, ontologia, ética e
metafísica.
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A Ontologia heideggeriana tem como interesse o ser em geral ou o ser do ente. É este
ser do ente o objeto da Ontologia. Embora, para acessá-lo seja necessário que este revele-se
previamente. Assim, a relação com Outrem vem após a relação com o ser em geral, onde o
Outro é reduzido ao Mesmo. A despeito disso, Levinas afirma ser a ontologia uma filosofia
do poder de injustiça. A percepção do mundo sob a ótica ontológica ocorre a partir de si,
inclusive na compreensão do outro: “O ser antes do ente, a ontologia antes da metafísica – é a
liberdade (mesmo que fosse a da teoria) antes da justiça. É um movimento dentro do Mesmo
antes da obrigação em relação ao Outro.” (LEVINAS, 2013, p.34). Em seu livro “Totalidade e
Infinito”, Levinas, intenta captar uma reação não alérgica com alteridade, transformando o
poder, o qual aniquila o Outro, em justiça.
A metafísica vista sob o prisma levinasiano “tem lugar nas relações éticas.”
(LEVINAS, 2013, p.69), na saída de si para a exterioridade do absolutamente Outro, saindo
do caminho habitual tomado pela tradição ocidental filosófica. A saber, tomar o si mesmo
como ponto de partida para o mundo. Assim, é estabelecida estreita relação entre ética e
metafísica.
A ética, é o ponto de partida da filosofia de Levinas. Como relação opõe-se a
ontologia como filosofia primeira. Isso porque ela consegue preservar a singularidade do
Mesmo e a alteridade do Outro com o seu infinito. A distância irreversível nesta relação
caracteriza a ética leninasiana, com a perene responsabilidade pelo Outro e é essa relação com
a exterioridade que difere da ontologia heideggeriana.
A ética surge em consequência da crítica ao discurso ontológico: “Renovação do
sentido da linguagem religiosa e teológica”. (MORO, 1982 p. 22). Desde sua obra “Totalidade
e Infinito”, Levinas traz a primazia da ética como filosofia primeira. Nessa perspectiva, a
metafísica se dá nas relações humanas que são éticas, pois o Mesmo é responsável pelo Outro
a cada encontro: “A ética é a possibilidade de uma significação sem contexto”. (MORO,
1982, p.23).
A linguagem ética dá o sentido para falar da metafísica e sobre o Infinito de Deus. Os
questionamentos de fundo, com base no desenvolvimento da investigação levinasiana, são:
qual a condição possível da fundação ética e qual a possibilidade de um discurso filosófico
não ontológico?
Levinas lembra a mensagem que está na raiz do judaísmo e que deve ser sempre lembrada:

Reducir el sentido de toda experiencia a la relación ética entre los hombres [...]. La
ética es uma optica de lo divino. Ninguma relación com Dios es mas directa o mas
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inmediata. Lo divino no puede manifestarse de otra forma que no sea através del
prójimo. (MORO apud ALMEIDA, 2013, p. 3)”.

A luta de Jacó com o anjo, relatada no Gênesis 32,25-32, representa a luta do povo
judeu na tentativa de expressar a sua essência ao longo da história (BUCKS, 1997, p.13).
Após as mudanças no modo de vida, as certezas da religião ficaram deslocadas: “Para
Levinas, a figura estranha com a qual se trava o combate é o Anjo da Razão”. (Bucks, 1997,
p.14). O racionalismo ocidental, herdeiro da racionalidade grega tão cara ao ocidente, acolhe a
ciência e a tecnologia na tentativa de homogeneizar as culturas e neutralizar os
particularismos. Se por um lado esse racionalismo trouxe progresso e conquistas para a
humanidade, por outro vitimou muitos seres humanos por sua indiferença ao indivíduo
particular. A mesma razão auxiliadora contra alguns males provoca muitos outros, sendo por
isso ambígua para a humanidade, por isso, “Levinas a compara ao Anjo com o qual luta Jacó.
É este o símbolo da luta secular do povo de Israel.” (BUCKS, 1997, p.14). Esta comparação
se dá por Levinas considerar uma ameaça ao judaísmo a ausência da alteridade, já que a razão
nivela os particularismos, portanto, também o religioso. Isso quer dizer que Israel se posiciona
contra a maneira que está disposto o racionalismo redutor da unicidade das pessoas. Mas, e
por que o anjo da razão representa um perigo real para o judaísmo? Porque os judeus foram
assimilados às culturas ocidentais e, por consequência, se afastaram da sua, perdendo, em
certa medida, a identidade desde o período do Ilumisnismo, abalando-se a relação do povo
judeu com a Escritura, o que incomodou Emmanuel Levinas, já que, em sua obra, ele combate
as generalizações e guarda grande respeito pela alteridade do Outro. Conforme, Bucks (1997):

Uma das motivações da obra de Levinas é indubitavelmente a urgência de defender
a tradição religiosa de Israel contra o nivelamento da racionalidade onipresente, que
tende a reduzi-la a um resíduo folclórico do tempo passado. (BUCKS, 1997, p.15).

Logo, o empenho levinasino é o de traduzir a sabedoria de Israel sem trair a particularidade de
sua vocação. No centro da construção de seu pensamento, está o compromisso ético com o
outro ser humano. Há real esforço em revelar como a Transcendência se mostra na realidade e
como a filosofia pode fazer sobre ela um discurso sem redução à totalidade: “No face a face
com outrem, concretiza-se a relação com Deus que nunca chega a ser uma ‘visão’, um
conhecimento do seu verdadeiro nome”. (BUCKS, 1997, p.16). Assim, para Levinas, é
através do compromisso ético com o Outro, que nunca se deixa dominar, que a pessoa
encontrará a própria unicidade. Bucks (1997) diz não ser a história a proporcionar o sentido
da existência, mas sim a intriga ética com o Outro, que interrompe o curso da história. Isso
porque não é a ontologia que orienta a ética, mas o inverso.
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Entre os anos de 1949 e 1963, Levinas escreveu ensaios com intuito de testemunhar a
atualidade do judaísmo vivo apropriando-se dele a partir da tradição dos textos bíblicotalmúdicos tidos como velhos e apresentando a condição judaica frente à força do
cristianismo, principalmente, após o feito nazista. Ocorre a necessidade de posicionar-se no
que ele chamou de pós-cristianismo, no pós-segunda guerra mundial. Tal atitude é
direcionada ao judaísmo da diáspora, que se forma pela assimilação cultural do modo cristão e
moderno de entender a religião, ainda mais, tendo o cristianismo como religião do Estado.
O problema de Deus, para a filosofia, segundo Levinas, era sua existência. (MORO,
1982, p.139). Então, Deus é ontologizado, ou seja, visto como ser, o que, em alguma medida,
transforma-o em objeto teórico ou contemplativo. A filosofia de Levinas estava ligada à
metafísica que pergunta pelo divino de modo contrário à filosofia ocidental, baseada na
redução do Outro ao Mesmo, e do múltiplo à totalidade: “[...] ao mito de Ulisses que volta
para Ítaca, queríamos opor a história de Abraão que abandona para sempre sua pátria por uma
terra desconhecida, proibindo inclusive que seu servo reconduza seu filho a esse ponto de
partida.” (MORO, 1982, p.178).
O trabalho filosófico de Levinas inicia-se pela ética, construindo seu pensamento de
modo a dar acesso ao tema central da Escritura judaica: “o ser humano que se torna um
estrangeiro na terra, porque está às voltas com algo que transcende infinitamente os
horizontes deste mundo”. (BUCKS, 1997, p. 95). Aqui, a ação humana se situa:
(...) numa verdadeira história diacrônica23, que não seja uma odisseia na qual sempre
acabamos retornando à nossa própria ilha, mas um êxodo, pelo qual nos arriscamos
em um futuro imprevisível, pela aproximação ao outro, totalmente outro (BUCKS,
1997, p.95).

A religião judaica não é descrita meramente por rituais, mas como prática moral.

23

“O tempo diacrônico é o tempo que escapa definitivamente ao discurso ontológico que sincroniza tudo,
inclusive o passado e o futuro, re-presentando-os. Ele não é puramente contínuo, mas a descontinuidade
imprevisível da liberdade: o poder começar no instante e o poder recomeçar a todo momento”. (BUCKS, 1997,p.
95)
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CAPÍTULO 2 – PENSAMENTO ÉTICO EM LEVINAS

2.1 Fenomenologia: Husserl / Heidegger e Levinas

Edmund Husserl, nascido na região da Morávia (atual República Tcheca), em 8 de
abril de 1859, foi aluno de Franz Brentano e Carl Stumpf. Iniciou seus estudos em matemática
até conhecer as atividades de filosofia do então professor Brentano, na Universidade de
Viena, que o recomenda para Stumpf em Halle. O trabalho dele teve grande influência sobre
grandes nomes da Alemanha, tais como Edith Stein, Eugen Fink e Martin Heidegger, assim
como alguns outros na França: Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Michel Henry e
Jacques Derrida. Como docente, passou por Halle como tutor, em Göttingen como professor e
posteriormente em Friburgo, onde deu continuidade a suas pesquisas, mesmo depois de
aposentado, até ser demitido por ter ascendência judia quando Heidegger estava reitor, esse
que, no passado, fora brilhante aluno de Husserl, embora, segundo seu mestre, teria Heidegger
elaborado uma filosofia baseada na compreensão incorreta dos seus ensinamentos e métodos.
A filosofia husserliana, no princípio, tentava conciliar a matemática com a filosofia
empírica na tentativa de aproximar de alguma forma o rigor das ciências exatas a toda
reflexão filosófica. Não por acaso, em sua obra “Investigações Lógicas”, desenvolve a teoria
simbólica dos conjuntos e suas partes. A noção de intencionalidade, herdada de Brentano,
define a forma essencial dos processos mentais, juntamente com a característica da
consciência de ser intencional. No entanto, o fenomenólogo Husserl traz sua marca para esse
grande projeto em pontos merecedores de destaque, a saber, a transcendência da mente e do
discurso, a objetividade contraditória do desenvolvimento científico e histórico e a
objetividade radical formadora da subjetividade reduzida à consciência.
A palavra “fenomenologia”, de acordo com a etimologia, é o estudo ou a ciência do
fenômeno. Fenômeno é tudo o que se mostra ou aparece à consciência. Por isso, é necessário
entender esse termo filosófico estudado por grandes pensadores. O termo foi utilizado por
Kant como “phaenomenologia ge-nerelais”, indicando uma disciplina introdutória da
metafísica, apresentada em sua obra “A Crítica da Razão Pura” como uma fenomenologia
crítica. No entanto, é com a filosofia hegeliana que o termo ficará marcado na tradição
filosófica. De acordo com Dartigues, no concernente a esse viés da filosofia, é “a concepção
das relações entre o fenômeno e o ser ou o absoluto.” (DARTIGUES,1992, p.11/319).
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No século XX, ocorre com Edmund Husserl a ressignificação do termo fenomenologia
a partir da crise da cultura. De modo diverso dos filósofos citados acima, o percurso
fenomenológico do mesmo se aproxima da ontologia, já que, para ele, o sentido do ser e o do
fenômeno são indissociáveis quando “a questão do ser trata-se como um problema autônomo
à maneira do aparecer das coisas”. (DARTIGUES, 1992, p. 11/320 1992). Inicia-se o rigor
desse pensamento sob a perspectiva filosófica, pois não basta descrever um objeto. Husserl
propôs um novo modo de observar os objetos para saber como os constituímos em nossas
formas diversas de intencionalidade dirigida a eles, com intuito de diferenciar a imaginação
da criação material dos objetos. Elaborou conceitos que o levaram a entender ser necessário
distinção entre a consciência e o fenômeno ao qual é dirigida, quer dizer, o objeto transcende
a consciência. Assim, Husserl batiza com o nome de noese – a atividade da consciência e de
noema – o objeto constituído pela primeira, ressaltando que o objeto sempre o é para a
consciência. Alguns anos após a publicação de suas “Investigações Filosóficas”, ele chega ao
procedimento denominado epoché, uma das teses principais de filosofia dele: a redução. O
intuito era facilitar a investigação do sentido originário das coisas. A redução fenomenológica
- epoché - inicia a atitude fenomenológica, por ser esta a tentativa de libertar a cultura
ocidental da atitude acrítica. A filosofia de Husserl desejava superar tal crise: “(...) a epoché é
o método universal e radical pelo qual me capto como eu puro, com a vida de consciência
pura que me é própria, vida na e pela qual o mundo objetivo em sua totalidade existe para
mim, exatamente tal como existe para mim”. (MC,33- BUCKS, 1997, p. 65).
A fenomenologia se propõe como reação ao “naturalismo” e ao “objetivismo” nas
ciências, em alguma medida alienantes para a humanidade. Isso porque interpretam o mundo
real sob o molde das coisas materiais, tornando toda a vida explicável através de medidas e
cálculos, inclusive a psique, desse modo reduzindo a vida à existência física. Assim, a vida do
espírito fica restrita à técnica, ocasionando opiniões sem sentido e esvaziamento da linguagem
que, segundo Husserl, estariam na raiz da crise ocidental. Por isso, ele sugere a atenção aos
fenômenos, e isso significa dizer, “o que aparece na vida consciente das pessoas”. (BUCKS,
1997, p. 65). Seguindo a redução fenomenológica, há mudança de atitude para um caminho
filosófico que leva em consideração a vida consciente, na qual se constitui o sentido. O real
sentido das coisas está na sua essência, seu “eidos”, atingível na intuição das coisas. Então, os
objetos passam a fazer parte da vida que é vivenciada, na qual está o sentido. Husserl
concentrou-se nas estruturas ideais, trabalha a realidade como objeto. As questões sobre a
intersubjetividade fazem-no buscar novos métodos para mostrar a importância da
fenomenologia. Afirma Levinas em seu livro “De Deus que Vem à Ideia”: “A redução seria
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um despertar em que desponta uma racionalidade do pensamento – significância de sentido –
que rompe com as normas que ordenam a identidade do Mesmo.” (ALMEIDA, 2013, p. 18).
A proposta de Husserl é acabar com o que ele denominou ingenuidade do
entendimento a partir de sua redução. É possível reduzir o entendimento à consciência pura,
ou ao que fica claro e distinto para essa, quer dizer, o fenômeno puro. A consciência é sempre
consciência de algo, ou seja, é basicamente intencionalidade, que consiste em ir para o
exterior, um salto para o mundo, uma ida ao outro.
O arcabouço filosófico de Levinas foi construído a partir de múltiplas influências,
notadamente de Husserl e Heidegger, por toda sua obra. O encontro com esses dois marcos se
deu na transição do final da carreira de Husserl para o início da de Heidegger, podendo-se
presenciar a atmosfera desse momento. Levinas levará o título de introdutor da
fenomenologia, na França, com a sua tese de doutorado com base na filosofia husserliana,
herdando a fenomenologia ou a possibilidade de fazer fenomenologia e o método e rigor no
exercício do pensamento forte e organizado, sem esconder sua admiração pela obra “Ser e
Tempo”, com toda a inovação, e pelo autor.
Levinas entende fenomenologia como uma “cuidadosa investigação e explicitação do
sentido que vivenciamos ao lidar com a realidade”. (ALMEIDA, 2013, p. 20). Isso já
apontando discordâncias com Husserl. A sua experiência com a alteridade, juntamente com o
seu aprendizado bíblico, levaram-no a compreender a relação com o infinito pelo rosto do
Outro. Esse, instaurador da heteronomia ou portador da alteridade limitadora da
intencionalidade, vai além de noese e noema por revelar as estruturas éticas irredutíveis à
consciência
Conforme Levinas, na conferencia intitulada “A consciência não-intencional”, o saber
passa pelo psiquismo sempre: “é no psiquismo como saber, passando pela consciência de si
onde encontra-se o sentido, reconhecendo o espírito”. (LEVINAS apud POIRIÉ, 1962, p.
137). O saber é constituído também por toda vivência humana, ou seja, sua experiência. Ora,
aí estão inclusas todas as dimensões, modalidades, relações de toda ordem, portanto também a
religiosa: contemplação, vontade, afetividade, a consciência de si etc. De uma maneira ou de
outra, o psiquismo vive algo, tem um modo de ver, “como se viver e ver fossem verbos
transitivos e isto e aquilo, complementos de objetos”. (POIRIÉ, 1962, p. 137). Daí entende-se
o largo emprego do cogito utilizado por Descartes em suas Meditações.
O pensamento em forma de saber compreende o pensável e, quando versa sobre o ser,
sai de si, mas retorna: a exterioridade ou alteridade é retomada na imanência. (POIRIÉ, 1962,

52

p.138) O aprendizado está no interior do pensamento, como lembrança possível de ser
evocada, essa que, aliada à imaginação, garante a unidade diante do tempo:

A dia-cronia do tempo é quase sempre interpretada como uma privação da sincronia.
O advir do porvir é compreendido a partir da protensão, como se a temporalização
do futuro nada mais fosse do que uma espécie de um pegar em mãos, uma tentativa
de recuperação, como se o advir do futuro nada mais fosse senão a entrada de um
presente. (POIRIÉ, 1962, p.138).

O pensamento tanto aprende como prende o aprendido. E, essa captura dá-se mesmo
antes do aporte técnico, é algo natural do seu processo encarnado. Levinas esclarece que o
“ser que se mostra ao eu do conhecimento se dá a ele”. (POIRIÉ, 1962, p. 138). Assim, o
pensamento se dá e tem de uma só vez a posse e a fruição, convertendo-se em satisfação. O
fenômeno do mundo com o pensamento e o psiquismo imanente garante a apreensão do
pensável pelo pensante, como a realização de uma satisfação e da suficiência de si mesmo:

É talvez isto que Husserl exprima quando afirma a correlação entre o pensamento e
o mundo. Husserl descreve o saber teorético em suas formas mais acabadas – o
saber objetivante e tematizante – como algo que preenche a medida visada, a
intencionalidade vazia se preenchendo. (POIRIÉ, 1962, p. 138).

Martin Heidegger nasceu na Alemanha, na vila chamada Messkirch, em 26 de
setembro de 1889. Estudou em um seminário, uma vez que almejava ser padre. Como tese do
seu ensino universitário, escreveu “A Doutrina das Categorias e do Significado em Duns
Escoto”, um trabalho de cunho histórico. Posteriormente, dedicou-se ao estudo teológico e
metafísico. Foi aluno de Husserl, com quem aprendeu o método fenomenológico na
Universidade de Friburgo, onde trabalhou como professor assistente de seu mestre. Lecionou
por alguns anos em Marburgo. No ano de 1927, publica seu livro intitulado “Ser e Tempo”,
na época, dedicado a Husserl. Esse trabalho foi considerado por Levinas uma obra prima e o
seu autor, um realizador da Fenomenologia. No ano de 1929, Heidegger sucede Husserl no
ensino de Filosofia na Universidade de Friburgo. No ano de 1933, em meio ao nazismo, é
nomeado reitor, quando demite Husserl.
Ocorre que o projeto filosófico de Heidegger torna a sua relação com Husserl delicada,
pois seu mestre considerava-o resultado de interpretações errôneas de seus ensinos e métodos.
Heidegger é influenciado, além de Husserl, por Kierkegaard, Dostoievski, Hegel, Schelling,
Dilthey e, mais adiante, por Nietzsche. Ele próprio caracterizava o próprio método como
fenomenológico e hermenêutico. Foi importante também para o existencialismo e para o
desconstrutivismo. Fenomenólogo radical, acaba por propor uma nova roupagem para a
ontologia, causando espanto na comunidade filosófica.
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Apesar da admiração declarada de Levinas por Heidegger e sua obra “Ser e Tempo”, e
dessa tÊ-lo marcado por toda a sua vida, será também o filósofo mais duramente criticado por
ele. As críticas se dão no campo teórico e atingem as posturas políticas, assumidas por
Heidegger.
Levinas percebeu Heidegger como um além de Husserl. No entanto, ele mesmo
declara: “É sem dúvida Husserl que está na origem de meus escritos (EL, 151 apud Bucks,
63)”, pois a fenomenologia de Husserl é tomada como ponto de partida para sua reflexão. No
entanto, ao perceber os limites da fenomenologia husseliana, busca outros caminhos.
Seu segundo mestre, Heidegger, renovou a vida filosófica do seu tempo a partir da
fenomenologia de Husserl e marcou toda a obra de Levinas, no início, pela grande admiração,
até chegar à crítica radical da ontologia. O que pode ser percebido com a leitura atenta da obra
levinasiana, uma vez que o tema principal é a transcendência do ser, ou seja, uma divergência
crucial no entendimento do ser como base da reflexão filosófica. A intenção era ultrapassar o
domínio ontológico da época, pois, para Levinas, essa perspectiva filosófica fomentava a
violência crescente na história em nível inimaginável. Todavia, Heidegger não deixa de ser
considerado um grande pensador por Levinas, que não diminui a sua importância, mas busca
outra saída diferente da proposta pela filosofia do mestre.
Levinas,

também

discorda

de

Husserl

quanto

à

abordagem

da

redução

fenomenológica, por acreditar que há significados irredutíveis à consciência, tal como a
descrição do rosto humano. O rosto se mostra no encontro concreto, impedindo a manipulação
da consciência transcendental. O rosto alheio surpreende e desconcerta a soberania da
consciência.
O pensar possui um conteúdo e a consciência é a intencionalidade, isso é, “Toda
consciência não é somente consciência, mas consciência de alguma coisa, tendo relação com
o objeto”. (BUCKS, 1997, p. 66). O objeto é o que é de acordo com a sua relação com a
consciência.
Husserl afirma que o mundo está além do olhar objetivador, mostrando outras
intencionalidades como sentir, querer, agir. Por conseguinte, a intencionalidade pensa no
objeto e em todo o seu contexto e horizonte possível. É essa análise intencional o marco da
filosofia de Husserl. Para Levinas: “A intencionalidade (...) pensa em infinitamente mais
‘coisas’ do que no objeto em que ela se fixa”. (EDE apud BUCKS, 1997, p.67).
O próprio Husserl disse: “A análise intencional é guiada pela evidência fundamental
de que todo cogito enquanto consciência é num sentido muito amplo intenção de seu
intencionado (Meinung eines Gemeinten), mas que esse intencionado é a todo
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momento mais ( como um intencionado a mais) do que em cada momento é dado
como explicitamente intencionado. (cf. MC,65) (BUCKS, 1997, p. 67).

Portanto, há várias intencionalidades proporcionando sentidos diferentes para a
objetividade. No entanto, para Husserl, ainda assim é fundamental o ato teórico da
representação, capaz de fazer o objeto se colocar a nossa frente. Nesse modo, há duas
maneiras de se referir às coisas: os atos significativos, chamados indiretos, e o modo direto,
que é a intuição. Dentro da realidade, o sujeito encontra muitas regiões de objetividade.
Segundo o próprio Levinas, com a fenomenologia de Husserl, ele aprendeu um
método, a análise intencional que dá acesso a várias facetas da vida, condicionando
transcendentalmente o contemplado e a contemplação. Aprendeu também a não aceitar as
teorias comuns na representação da realidade. Esse método toca a reflexão levinasiana,
marcada pela assimilação ocidental de seu povo, porque o sentido está no mundo que é
vivido. Sendo assim, as culturas não ocidentais podem trazer sentidos desconhecidos à
consciência mediana ocidental. Ademais, a análise da concretude do espírito, por meio da
fenomenologia, é evidenciada por Husserl segundo a tradição teorética ocidental, com
destaque para o saber, a representação; logo, reafirmando a acepção ontológica do ser. Assim,
Levinas segue afastando-se de algumas formulações da filosofia transcendental husserliana, já
que prioriza a relação com o Outro.
A ida de Levinas, no final dos anos 1920, para a Alemanha é um marco em sua
carreira acadêmica, pois, nessa viagem, ele tem a oportunidade de estudar com Husserl e com
Heidegger, respectivamente, convivendo dois semestres com o primeiro e um semestre com o
segundo. A obra “Ser e Tempo” é vista como brilhante, a ponto de seu autor ser visto como
prolongador do pensamento fenomenológico capaz de ir além de Husserl. Diante do espanto e
admiração pelo trabalho desses filósofos alemães, Levinas decide levar para a França a
fenomenologia a partir de suas obras, inclusive traduzindo-as para o francês:

Pensar apegando-se sempre aos acontecimentos, mesmo que na sua dureza, não é
somente uma postura metodológica herdada da fenomenologia husserliana, mas uma
exigência radical do proceder e produzir a própria racionalidade. Filosofar significou
para Levinas estar permanentemente desperto e vigilante perante os fatos em sua
radicalidade. São eles que se impõem como desafios ao próprio movimento do
pensar. É deles que brotam as significações moventes do percurso do pensamento na
sua busca de sentidos. (SOUZA, 2013, p.235).

Para Husserl, a percepção não é o único modo de conhecer a realidade, ainda que não
negue ser verdadeiro que cada ser humano é um acontecimento intencional da própria vida
cognoscente. Outra via cognitiva possível, para ele, é pela experiência do corpo animado do
outro, denominada Einfühlung.
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Ocorre que um corpo animado (Leib) traz uma subjetividade não redutível à
intencionalidade da subjetividade de outro. Desse modo, a redução fenomenológica segue o
viés de duas estruturas recíprocas: a vida de um e de outro, os quais se apresentam frente a
frente, quando o eu é para si e o outro, com a sua originalidade, também o é, aí consideradas
suas respectivas intracepções (Einfühlungen) sentimentos. Ainda que Husserl deixe clara a
vida imanente dos seres humanos, salienta a reciprocidade entre os opostos do eu e do outro.
Afirma que a experiência de viver com reciprocidade a “homogênea alteridade” constitui a
comunidade humana:

Nas Meditações cartesianas Husserl afirma, no § 56, a identidade entre
intersubjetividade e comunidade de mônadas. Partindo de mim mesmo como
mônada original ‘Urmonade’, chego a outros enquanto sujeitos psicofísicos.
(ZILLES in HUSSERL, 2002, p. 27).

Para Husserl, o conhecimento do Outro se dá na intersubjetividade. Assim caracteriza
essa comunidade humana, acima citada, da seguinte forma:

Constitui-se puramente em mim e para mim a partir de minha pura intencionalidade;
ao constituir-se em cada modificação de outros, é a mesma, apenas num modo
subjetivo de diferente apresentação; é portadora necessariamente do mesmo mundo
objetivo; é propriedade essencial deste mundo transcendental constituído em mim;
está constituído com maior ou menor perfeição na interioridade psíquica de cada um
dos homens em vivências intencionais; este sistema potencial da intencionalidade
implica um horizonte indefinidamente aberto. (ZILLES in HUSSERL, 2002, p.28).

Nesse aspecto, Levinas tem percepção diferenciada de Husserl, que acreditava que
todos (seres humanos) faziam parte ou formavam um mesmo mundo de experiência. Já
Levinas pensa a intersubjetividade ou empatia a partir da relação de responsabilidade entre os
seres humanos, pautada pela alteridade do Outro: “A relação com Outrem não anula a
separação. Não surge no âmbito de uma totalidade e não a instaura integrando nela Eu e o
Outro.” (LEVINAS, 2013, p.249). Caso aconteça diverso disso, ou seja, haja identificação
entre o Mesmo e o Outro, fica estabelecida uma relação de poder quando o Outro pode ser
tomado como objeto. A responsabilidade levinasiana contém as súplicas e as questões do
Outro como se fossem do Mesmo.
Com origem no termo grego empatheia, que remetia a "paixão", a empatia pressupõe
uma comunicação afetiva com outra pessoa e é um dos fundamentos da identificação e
compreensão psicológica de outros indivíduos. No entanto, para Levinas, o contato com
Outrem não significa fundir-se a esse, pois isto anularia a alteridade do Mesmo. Dessa
diferença conceitual, advém o questionamento: como é possível reconhecer o Outro sem
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tentar compreendê-lo ou transformar a sua exterioridade? Segue esclarecendo através da
relação ética, assimétrica, como tal impossibilidade de abarcar o Outro se dá:

Esta alteridade e esta separação absoluta manifestam-se na epifania do rosto, no face
a face. Reunião completamente diferente da síntese, ela instaura uma proximidade
diferente daquela que regula a síntese dos dados e os reúne em um “mundo”, partes
num todo. (LEVINAS, 2010, p.212).

O conceito de Lebenswelt (mundo da vida ou mundo da imanência) caracteriza a fase
da “crise” no pensamento husserliano. O referido termo significa o mundo pré-reflexivo
distinto do mundo das ciências ao qual fundamentava. Na sua fenomenologia, o fundamento e
fio condutor para o retorno da fenomenologia à subjetividade é o mundo da vida, ao qual
remete a redução fenomenológica. É válido destacar o objeto de investigação fenomenológica,
ou seja, o sentido do ser no mundo; o universo da subjetividade, onde se realiza o mundo
como existente para cada ser humano, é onde encontra-se o interesse teórico do pensamento
de Husserl nesta fase:

Mundo da vida, no sentido de mundo experimentado pelo homem, significa uma
realidade rica, polivalente e complexa, que o próprio homem constrói. Mas, ao
mesmo tempo, o Lebenswelt é constituído pela história, linguagem, cultura,
valores... Quando se fala de experiência é ingênuo querer reduzi-la à empiria
sensível do mundo físico. (ZILLES in HUSSERL, 2002, p. 33).

As teorias lógico-matemáticas substituem o mundo da vida pela linguagem dos
símbolos, com a natureza idealizada: “Na crise, Husserl vincula o eu e o Lebenswelt na
correlação consciência-mundo. Com isso consegue novas perspectivas para a intencionalidade
e a intersubjetividade.” (ZILLES in HUSSERL, 2002, p.34). Ou seja, traz a polaridade
sujeito-objeto como suporte das ciências.
A pergunta de Husserl ultrapassa o mundo científico na busca do seu a priori concreto,
das condições possíveis, históricas e existenciais ao seu desenvolvimento, porque ele entende
o Lebenswelt como fonte de sentido dos conceitos científicos. Se porventura, tais conceitos
não puderem referir-se ao mundo da vida, ficam sem sentido.
As ciências objetivas, mesmo sendo derivadas do mundo da vida, em algum momento
de seu próprio desenvolvimento apagaram de seu histórico este elo. Assim, instala-se a crise
das ciências:

Considerava o mundo da vida como um novo ponto de partida no caminho para a
fenomenologia transcendental, sobretudo para a subjetividade transcendental, da
qual brotam, em última análise, não só as ciências objetivas mas o próprio mundo da
vida. (ZIILES in HUSSERL, 2002, p. 32).
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Husserl propôs recolocar o mundo da vida no centro das reflexões com intuito de
recuperar a subjetividade transcendental. Sua busca vai além da experiência da natureza dada
pelas ciências objetivas para que haja espaço para um mundo histórico, com tradições, aberto
para o futuro, pois a ciência conhece a partir do mundo. A crítica ao objetivismo da ciência
tem basicamente dois aspectos: “o esquecimento do sujeito e de seu mundo vital; a perda da
dimensão ética, pois o método matemático objetivista renuncia explicitamente a tomar
posição sobre o mundo do dever-ser.” (ZILLES in HUSSERL, 2002, p. 42)

2.2 Alteridade e Sentido do Humano ou Alteridade e Subjetividade

O trabalho de doutoramento de Emmanuel Levinas foi sobre a teoria da intuição na
fenomenologia de Husserl, investigando o método das análises intencionais. A partir desse
estudo, surge outro ponto de interesse – a tradição talmúdica. Sua atenção volta-se para o
rosto humano, ou o semblante alheio. Sob esse viés, Levinas passa a privilegiar como
fundamento do sentido em sua filosofia a ética e não a ontologia. Essa ética é construída na
abertura ao Outro, com a sua radical alteridade. Por isso, para o filósofo em questão, a ideia
de infinito, que surge na relação com o Outro, vem antes da ideia de totalidade, pois a
totalidade, pretensão filosófica do Ocidente, pretende o saber absoluto, evoca a igualdade
identitária, que vai de encontro à perspectiva levinasiana de valoração do diferente, da
alteridade. O infinito é uma ideia que a teologia usou para Deus, enquanto Levinas a direciona
para o Outro. Todavia, o infinito da teologia e o infinito levinasiano não abarcam a totalidade
divina nem a totalidade dos outros. A relação intersubjetiva é assimétrica, de modo a tornar
todo homem (mulher) responsável pelos outros, subordinado a outrem pela responsabilidade
ética messiânica.
É visível o confronto de ideias entre essa perspectiva ética e o individualismo atual,
pautado no si mesmo, independente dos outros seres humanos em volta, igualmente cegos
pela rotina dentro de um modo de viver excludente, incapaz de perceber a humanidade do
outro. A menos que seja para esse “outro” lhe servir como instrumento ou meio para alguma
aquisição, do contrário, a indiferença torna-se o comportamento habitual entre próximos que
não se reconhecem, o que caracteriza o distanciamento real na convivência humana, pois a
proximidade entre pessoas independe de questões filosóficas ou espirituais.
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No rosto, no face a face, está a significação do mundo humano. A descoberta do rosto
do outro vai além da corporeidade, é o caminho para o infinito. Isso, por não ser redutível a
mero objeto, portanto, não permitindo ser tomado como posse. Tampouco pode ser a
representação de quem o olha. A filosofia levinasiana perpassa a subjetividade e sua questão
central é como nasce o sujeito, bem como ocorre a sua construção. Esse sujeito é criado pelo
olhar do outro, pois ele existe pelo outro. Nessa ótica, a linguagem é o lugar de encontro com
o outro, sendo uma experiência significativa, além de um meio de conhecimento. A
linguagem revela os outros diferentes de mim.
O caminho trilhado por Levinas é o da transcendência do ser na sua interpretação
moderna, o que ocorrerá na subjetividade. Ele segue discordando de Hegel e Heidegger, os
quais prenderam o sujeito ao acontecimento ontológico. No entanto, o sujeito está exposto ao
outro passivamente, portanto, não é neutro: “É o ser que na palavra (...) se compreende, mas é
para além do ser tematizado ou totalizado que vai o último Dizer”. (AE,22 apud BUCKS,
1997, p.124). O Dizer é a bondade que não inicia nem finda em cada um, porque é o Outro
que “escolhe” o sujeito e o contrário. Tal obrigação com o Outro independente de qualquer
escolha, representa “a ruptura da essência excedida pelo Infinito.” ( AE, 15 apud BUCKS,
1997, 124).
A subjetividade está ligada à relação do Mesmo com o Outro, seguindo como
problema constante na obra levinasiana. A subjetividade também passa pela solidão do existir,
que não tem a possibilidade de determinar o humano, pois esse diz respeito à relação com o
existente. Nessa relação intersubjetiva estão a ética, a alteridade, a socialidade ou a
pluralidade de existentes como dimensões constitutivas do sujeito.
A linguagem evidencia uma relação entre o Mesmo e Outro, embora eles mantenhamse distantes, posto ser essa relação metafísica e transcendente, quer dizer, voltada para o
Outro. Torna-se um elo incapaz de unificá-los e formar a totalidade. A distância permite que o
Eu mantenha sua singularidade e responsabilidade. Todavia, no discurso, o Mesmo sai de si
em direção ao infinito desconhecido, ao absolutamente Outro, sem apreendê-lo. Nesse caso,
não há a saída do singular para o universal, como em Hegel:

O metafísico e o Outro não constituem uma qualquer correlação que seja reversível.
A reversibilidade de uma relação em que os termos se lêem indiferentemente da
esquerda para a direita e da direita para a esquerda ligá-los-ia um ao outro. (grifo do
autor) Completar-se-iam num sistema, visível de fora. A transcendência pretendida
fundir-se-ia assim na unidade do sistema que destruiria a alteridade radical do Outro.
(LEVINAS, 2013, p. 22)
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Hegel propõe a consciência, que está separada do objeto, como a própria medida, tornando o
saber não mais que uma comparação consigo. Isso porque a consciência de si necessita de um
objeto externo como forma de oposição a si. Desse modo, entre o si e o objeto ocorre o
desejo, que, para Hegel, é o mesmo que querer ter a posse do tal objeto, modificando-o numa
aproximação daquele que o possui, afastando-o de sua diferença. Diz Hegel: “Ao retirar o véu
que cobre o real, procurando penetrar nas coisas, encontramos apenas a nós mesmos.”
(HEGEL apud MARCONDES, 2007, p.227). A consciência, então, passa a ser consciência de
si, descortinando nela própria o que procurava fora. Encontra em si mesma o desejo que a faz
confiante (em si), opondo-se ao objeto, ao outro, de maneira a destruí-lo se for necessário. “A
fenomenologia hegeliana – onde a consciência de si é a distinção daquilo que não é distinto – exprime
a universalidade do Mesmo que se identifica na alteridade dos objetos pensados e apesar da oposição
de si a si”. (LEVINAS, 2013, p. 23). Cabe frisar a importância do reconhecimento das outras

consciências entre si para a afirmação de suas identidades. Para Hegel, está nas relações o
esclarecimento do papel do outro na formação da consciência. O indivíduo torna-se sujeito ao
ser assim reconhecido pelo outro, ou pelas outras consciências. Tal movimento ocorre
inicialmente no seio familiar e, em seguida, na vida social. A linguagem funciona através do
reconhecimento pelos outros. Ora, Hegel pressupõe o outro que fala na relação:

A linguagem, os sistemas de representação, as relações simbólicas, revela como a
síntese do múltiplo de nossa experiência sensível depende do emprego de símbolos
que nós próprios produzimos. Assim, a identidade da consciência que nomeia e
dessa forma identifica os objetos não pode ser anterior ao processo de
conhecimento. (MARCONDES, 2007, p.224).

Na verdade, a consciência forma-se no mesmo processo em que a objetividade do mundo
toma forma na linguagem. Em geral, Hegel explana sobre a experiência da consciência sobre
si mesma, no nível individual e em todo gênero humano. Assim, separa a unidade, a
singularidade do individuo particular e o indivíduo universal – que reúne o que há de comum
a todos. Hegel segue na perspectiva que a consciência é denominada como: “unidade original
do mundo histórico, querendo com isto reafirmar que entramos em um domínio no qual tudo
tem o caráter de um sujeito”. (MARCUSE, 2004, p.74). A consciência é oriunda da
comunidade formada quase que por acaso, sob um imediatismo, sem racionalização nem
liberdade como marca ou qualidade. Por isso, primeiramente a consciência é universal, por
representar um grupo, no qual as individualidades estão decompostas naquela comunidade.
Ora, a consciência seria determinada pelo que é comum ao grupo, portanto, não pertencente
ao indivíduo, ainda assim guardando oposição aos objetos capazes de marcar a chamada
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consciência. Vamos esclarecer que os objetos da consciência são “conceituais” por estarem
com o sujeito e não poderem ser separados:
Qualquer um dos lados da oposição – a consciência ou os objetos – tem, pois, a
forma da subjetividade, como aliás todos os outros tipos de oposições no domínio do
espírito. A integração dos elementos opostos só pode ser uma integração no interior
da subjetividade. O mundo humano, diz Hegel, desenvolve-se em séries de
interações de opostos. (MARCUSE, 2004, p. 75).

É a linguagem o meio através do qual ocorre a integração entre sujeito e objeto, é
compartilhada, é meio de individuação, também intermédio do domínio dos objetos, os quais
nomeia:

A obra hegeliana, em que todas as correntes do espírito ocidental vêm desembocar e
em que se manifestam todos seus níveis, é uma filosofia ao mesmo tempo do saber
absoluto e do homem satisfeito. O psiquismo do saber teorético constitui um
pensamento que pensa a sua medida e, em sua adequação ao pensável, se iguala a si
próprio, será a consciência de si. É o Mesmo que se reencontra noutro. (POIRIÉ
apud LEVINAS, 1962, p.139).

O pensamento, com a sua atividade, rege a diversidade da razão. O eu penso ou a consciência
de si, é a última forma do saber como espírito, constituindo um sistema que agrega todas as
coisas.
Com Heidegger, Levinas encontra o desafio de sair da ontologia. Ora, Heidegger, em
detrimento da subjetividade moderna, desenvolveu o fundamento ontológico da verdade do
Ser. Logo, retira-o do esquecimento, dando seguimento à obra de Platão, “procurando o
fundamento ontológico da verdade e da subjetividade” (LEVINAS, 1949, p.71), a busca pelo
significado do Ser:

Noutras palavras, o Ser, tal como o pensa Heidegger, não nomeia a realidade, como
substantivo - conjunto total dos entes, ou Ente-fundamento de todos os entes -, mas
como acontecer: O brotar da realidade, em suas diferenças. Por' isso, desse Ser diz
Heidegger, na "Carta sobre o Humanismo" que, propriamente falando, ele não "é" não é isto ou aquilo -, mas "dá-se": dá-se em cada ente que é. (SANTOS, 2003,
p.219).

Levinas, em sua obra “Totalidade e Infinito” responde ao Heidegger de “Ser e
Tempo”, pondo em questão a primazia filosófica da questão sobre o sentido do Ser. O
primado do Ser sobre o ente possibilita a apreensão desse último, enquanto subordina ao Ser a
relação com o outro, que é um ente. Assim, Heidegger mantém-se ainda distante do infinito
ético do rosto, haja vista ainda ser este objeto dado à compressão:
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Afirmar a prioridade do ser em relação ao ente é já pronunciar-se sobre a essência da
filosofia, subordinar a relação com alguém que é um ente (a relação ética) a uma
relação com o ser do ente, impessoal como é, permite o sequestro, a dominação do
ente (a uma relação de saber), subordina a justiça à liberdade. (LEVINAS, 2013,
p.32).

A ontologia neutraliza o ente na busca pelo Ser, reduzindo o Outro ao Mesmo, o que não
deixa de ser uma questão de posse, por isso Levinas a denomina “como filosofia do poder”.
(LEVINAS, 2013, p.33).
A humanidade fica disposta no mundo entre a sua animalidade e a sua espiritualidade
encarnada, Ser e ente: “o problema do ser que Heidegger coloca reconduz-nos ao homem,
pois o homem é um ente que compreende o ser.” (LEVINAS, 1949, p.76).
A alteridade não é o outro de si, mas a exterioridade ao Eu, o que possibilita uma
relação com o Outro não assimilado pelo Mesmo. Não há correlação entre eles, nisso funda-se
a alteridade: É da alteridade que irrompe um apelo heterônomo que o ser e o saber não podem
circunscrever, apelo que incessantemente transgride os parâmetros ontológicos pelo
questionamento que introduz e pela exigência que exprime. (LEVINAS, 2010, p. 15). Em
outras palavras, evidencia-se a diferença na humanidade, a constituição ímpar de cada um, a
qual mostra a dessemelhança entre o Mesmo e o Outro, cerne da não indiferença no contato
com os demais. Assim, “A diferença entre o mundo e o eu se estende como obrigações para
com os outros”. (LEVINAS, 2012, p.104). A admissão ou ingresso à alteridade apresentada
pelo Outro é o falar a esse, o que difere de falar dele, quando a relação é quebrada por não
permitir resposta, ao menos diretamente. Segundo Levinas, (2014, p.8): “Isso porque o falar a
outrem diretamente significa abertura para que a sua alteridade se realize”. Foi com o
pensamento de Martin Buber que Levinas atentou para os detalhes do caminho do diálogo,
pois a relação, para Buber, existe quando se refere a um Tu. Igualmente, a existência do Tu
acontece quando esse se relaciona, através da fala, com um Eu. Desse modo, o conhecer é
encontro Eu – Tu, jamais um Eu- Isso. Observe apenas a tênue diferença entre a relação Eu –
Tu, dotada de reciprocidade, e entre o Mesmo e o Outro, a qual é assimétrica, oriunda do
infinito do Outro que obriga o Eu a uma resposta sem reciprocidade. A alteridade é um tipo de
unicidade.

2.3 Ética como Ótica
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Tecer uma linha lógica sobre o pensamento levinasiano não é simples, visto a
singularidade de sua obra. A princípio, essa nos parece trazer uma ruptura com a história da
filosofia até o seu momento, a partir do fio condutor da fenomenologia aprendida com
Husserl, com seu método e rigor.
A fenomenologia foi para Levinas uma abertura para algo ser constituído e chegar à
razão. A influência husserliana é percebida quando Levinas diz ser necessário retornar às
coisas originais e tocá-las, coisas essas que foram comprometidas pela linguagem
objetificadora. Ele acreditava nesse encontro com algo que fosse primeiro inaugural, capaz de
instaurar a razão. Portanto, a fenomenologia seria o meio possível para pensar a exterioridade,
embora algumas situações históricas não possam ser compreendidas pela razão. Em “Ética e
Infinito”, diz Levinas:
A fenomenologia é uma evocação dos pensamentos –das intenções subentendidas –
mal entendidas - do pensamento que está no mundo. Reflexão completa, necessária à
verdade, ainda que seu exercício efetivo houvesse de fazer aparecer seus limites.
Presença do filósofo junto as coisas, sem ilusão, sem retórica, no seu verdadeiro
estatuto, esclarecendo precisamente este estatuto, o sentido da objectividade, do seu
ser, não respondendo apenas à pergunta "de saber o que é ?”, mas à pergunta “ como
é , que significa que ele seja?”.( LEVINAS, 1982, p.23-24).

Desse modo, a filosofia levinasiana buscou seu caminho, suas características
singulares. Propõe repensar a própria fenomenologia, transformando-a em ética a partir das
relações inter-humanas, no encontro face a face, bem como parte da filosofia moderna. Para
melhor compreensão, vamos pontuar alguns traços de seu pensamento quanto a esse aspecto.
A filosofia ocidental, desde Sócrates, trabalha com conceitos de tal maneira a abarcar
tudo quanto for possível na perspectiva do sistema, dando destaque à primazia do Mesmo. O
sujeito é reduzido a um conceito dentro da totalidade e dessa não consegue sair sem conseguir
o transbordamento do ser. Ora, a ontologia heideggeriana é entendida por Levinas como uma
reafirmação desse viés monológico, não passando de um engano incapaz de alcançar o
humano. Assim sendo, toda a busca da verdade levou o homem (humanidade) a um estado de
violência e tirania. Isso porque a filosofia e a cultura ocidentais reduziram o eu e a alteridade
a conceitos. Mas, o que significa essa redução? Significa a possibilidade de tirania, quando
um domina uma massa e a encaminha para a servidão, esvaziamento da singularidade quiçá
seu aniquilamento. A filosofia ocidental não atentou para esse traço implícito na ontologia. E
o sujeito segue na tentativa de englobar qualquer experiência externa para conhecer e
dominar. No caso do tirano, ele despreza o individual e mantém o foco na massa.
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A dessacralização do logos é apontada como saída por Levinas, uma vez que ele
substituiu o mito dos antigos quando o espaço foi aberto para o pensamento racional. Esse
movimento é dado como um ir além da essência, superando a ontologia, pois, se a filosofia é
um movimento de procura pelo sentido, logo, fenomenologia, que nele, extrapola até a
transcendência da alteridade. A subjetividade e o contato com as suas particularidades será o
caminho do desenvolvimento do pensamento levinasiano. Nesse percurso de ir além no
estudo da subjetividade, Levinas segue o método fenomenológico de Husserl e a analítica
existencial de Heidegger.
O desafio do pensamento levinasiano é pensar um sujeito que é relacional, diferente do
sujeito abarcado na filosofia ocidental tradicional. É um eu que sai da sua identidade e é
lançado ao infinito, capaz de resistir à força do Il y a e do sagrado: “Não há somente qualquer
coisa que é, mas há (il y a) acima ou através de algumas dessas coisas, há um processo
anônimo do ser. Sem portador, sem sujeito, como na insônia, este (isto) não pára de ser – há
(il y a)”. (POIRIÉ, 1962, p. 81).
Il y a – significa “algo existe”, indefinido, neutro, anônimo, amorfo, um Ser anônimo,
impessoal e independente de um ente. É a partir desse algo que nasce e evolui o sujeito. Esse
é criado pelo olhar do Outro. O ser em geral é denominado “Il y a”, expressão que designa a
forma impessoal do verbo haver em francês, traduzido como “Há”, tal qual “chove” ou
“anoitece”: “Esta “consumação” impessoal anônima mas inextinguível do ser, que murmura
no fundo mesmo do nada, nós a fixamos pelo termo Há (il y a), ser em geral. É fora da
bipolaridade ser e não-ser, como um terceiro excluído”. (SUSIN, 1984, p.151). Levinas
destaca a condição humana em seu momento impessoal, algo como uma existência sem ter
um existente. Para ele, o modo de sair desse estado de não-sentido, il y a, é voltar-se para o
Outro numa relação assimétrica, o que significa assumir responsabilidade ética para com este.
E, assim, sair da interioridade do ser:

Daí outro movimento: para sair do há não é necessário pôr-se, mas depor-se; fazer
um ato de deposição, no sentido em que se fala de reis depostos. A deposição da
soberania pelo eu é a relação social com outrem, a relação des-inter-essada. Escrevoa com três palavras para realçar a saída do ser que ela significa. (LEVINAS, 1982, p.
43).

Ainda de acordo com ele, esse “há” em questão é fruto da fenomenologia da fadiga, da
preguiça; o processo do ser sem sujeito, sem portador e que não para de ser. Em “Da
Existência ao Existente”, escrita quando ainda estava em cativeiro, escreveu sobre o há. Em
entrevista no livro Ética e Infinito, diz:
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Nele se trata do que chamo o há. Não sabia que Apollinaire tinha escrito uma obra
intitulada Il y a. Mas a expressão significa aí a alegria do que existe, a abundância,
um pouco como o ‘es gibt’ heideggeriano. Pelo contrário, há, para mim, é o
fenómeno do ser impessoal: il (il y a). A minha reflexão sobre este tema parte de
lembranças da infância. Dorme-se sozinho, as pessoas adultas continuam a vida; a
criança sente o silêncio do seu quarto de dormir como sussurrante. (LEVINAS,
1982, p. 39).

Assim, o Outro norteia o Mesmo e esse torna-se responsável por ele, destinado a trilhar o
infinito, posto que, quanto mais próximo estiver um do outro, mais distante estará
vivenciando o encontro ético. No entanto, ao falar sobre relação, seguindo Levinas em seu
pensamento, essa não ocorre com o ser. Isso porque ele não é um substantivo ou um termo,
quer dizer, ele é, na medida em que vai existindo. O seu nascimento dá-se fora do pensamento
ou da afetividade, e pertence a todos os momentos:

A dualidade da existência e do existente é certamente paradoxal, uma vez que o que
existe não pode conquistar nada se ele não existe previamente. Mas a verdade dessa
“dualidade”, o cumprimento dessa conquista são atestados por determinados
momentos da existência humana nos quais a aderência da existência ao existente
aparece como uma clivagem. (LEVINAS, 1988, p. 22).

A separação entre o existir e a existência se dá por uma linha tênue, posto ser o existir um
vazio incapaz de permitir dizer algo sobre ele, em contrapartida o existente torna-se
inteligível, pois evidencia o que existe. Se, por um lado, o substantivo designa o que existe,
por outro ocorre o seu evento ou ato de existência. Realmente, a distinção entre ser e ente não
é fácil. É uma aderência própria do instante indecomponível para a análise fenomenológica.
A luz que é o intelígivel, por exemplo, é compreendida ao iluminar. De acordo com Levinas,
ela é a compreensão capaz de formar uma correlação entre o humano e o mundo por meio da
admiração diante do natural: “é a própria inteligibilidade da luz que é algo admirável: a luz
tem seu lado noturno.” (LEVINAS, 1988, p.23). A sua estranheza decorre do fato de haver
existência. Assim, a pergunta pelo ser não tem resposta, por ser ele “essencialmente estranho”
(LEVINAS, 1988, p.23), e ele é em sua estranheza.
A fenomenologia será dentro desse cenário a atividade hermenêutica, tentativa de
recuperar a perda de sentido na filosofia. Aí surge a fenomenologia do Eros, no qual é
entendido não haver dissolução do outro nem do eu, já que, no amor, não existe fusão. A
carícia do Eros busca contato e não apropriação do outro, é a busca do contato ininterrupto.
No amor, há respeito e passividade e não poder e domínio. Ultrapassar os fundamentos deixa
fluir as significações plurais.
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A filosofia, em seu contexto histórico, tem representado a totalidade através da
egologia, muito próxima da ontologia. Isso acontece na redução do Outro ao Mesmo, quando
o sujeito é encaixado em conceitos, o que não passou despercebido pela fenomenologia. No
entanto, para Levinas, um ponto frágil na filosofia de Husserl está no tocante à
intersubjetividade, não se distanciando das armadilhas da filosofia ocidental. Isso porque, no
pensamento husserliano, a consciência está voltada para a autorreflexão e auto normatividade,
e assim o é, pois o cogito cria o universo na consciência. Desse modo, a fenomenologia
husserliana, por limitar-se à consciência como última instância, torna-se idealismo egológico.
Levinas direciona a pesquisa para o sentido dos objetos e também para o ato dos
pensamentos no instante em que ocorre, distanciando-se do olhar fixo sobre os objetos. O
sentido do Outro, que é o infinito, está além da consciência, representante do finito, o que
levaria ao distanciamento do discurso sobre o ser, ou seja, o projeto heideggeriano. E o
substitui pelo discurso da realidade, do movimento solicitado pelo Outro sem antecipação,
com a valorização do olhar desse Outro que interpela, ou transcendência, sendo o divino
(Deus) o último grau da ética e do infinito.
Levinas usa a fenomenologia para descrever as relações com o Outro. Para tanto, tenta
ultrapassar o conceito de intencionalidade de Husserl, rompendo com o solipsismo do ego.
Portanto, retomará o conceito de ego pautado na abertura para o Outro, discordando mais uma
vez de Heidegger, que tem no Ser o último fundamento do humano, o centro de sua discussão.
A base de Levinas será desvendar o sentido, um modo singular de chegar ao conhecimento
filosófico. E, o homem será o centro de seu pensamento, por acreditar que é o humano que dá
sentido a si. O centro da filosofia levinasiana está na primazia do Outro em relação ao
Mesmo, com o desejo e a ideia do infinito, numa tentativa de superar a objetividade em prol
da transcendência.
O conceito de desejo na filosofia levinasiana carece de maior atenção, por não tratar-se
do significado comum da necessidade de algo, como por exemplo, o pão a ser comido, um
país a ser visitado, uma nova paisagem para contemplação, a satisfação da fome ou da sede,
muito menos o apaziguamento dos sentidos, pois tais realidades poderiam ser satisfeitas pela
simples falta sentida, sinalizando a incompletude do ser, já que o corpo não pode imprimir
gesto qualquer capaz de diminuir tal pretensão, nem alguma carícia conhecida, tampouco
inventada, teria tamanho alcance. No livro “Totalidade e Infinito”, é afirmado que: “Os
desejos que podemos satisfazer só se assemelham ao desejo metafísico nas decepções da
satisfação ou na exasperação da não-satisfação e do desejo, que constitui a própria volúpia”.
(LEVINAS, 2013, p. 20).
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Pensar o desejo sob a perspectiva do pensamento de Levinas é compreendê-lo como
metafísico. A metafísica é a transcendência ou uma relação com a alteridade transcendente.
Essa alteridade do Outro encontra-se em tudo que está fora do Mesmo. O desejo metafísico,
como foi dito “é desejo do absolutamente Outro” (LEVINAS, 203, p, 20), não obstante, atrai
algo enquanto não há nada em comum, e por isso, não aspira ao retorno. Por ser insaciável,
não termina com a satisfação. Logo, compreende a “alteridade, o afastamento e a
exterioridade do Outro”. (LEVINAS, 2013, p. 21). Assim: “O desejo metafísico tem uma
outra intenção – deseja o que está para além de tudo o que pode simplesmente completá-lo. É
como a bondade – o Desejado não o cumula, antes lhe abre o apetite”. (LEVINAS, 2013, p.
20).
Nessa relação, constituída com base na irreversibilidade dos termos, na qual é
diferenciada a ida do Mesmo para o Outro, do seu inverso – a ida do Outro para o Mesmo - o
Desejado, que é sempre o Outro, nutre-a. Desse modo, nessa relação, a distância marca a
positividade do afastamento ou separação, por alimentar-se da fome, conforme fica
explicitado em “Totalidade e Infinito”. “O desejo é absoluto se o ser que deseja é mortal e o
Desejado, invisível”. (LEVINAS, 2013,p.20). A invisibilidade não demarca a escassez de
relação, mas implica relação com o que não está dado, com a alteridade de Outrem, bem como
a do Altíssimo. É o Desejo metafísico que abre a dimensão da altura, que não deve ser
entendida como “céu”, antes, o melhor termo para explicá-la é o Invisível, elevando a sua
nobreza. “Morrer pelo invisível – eis a metafísica”. (LEVINAS, 2013, p.21).
A fim de melhor aprofundar a filosofia levinasiana, passa-se agora a expor algumas de
suas categorias pertinentes ao estudo em questão.
Sendo assim, apresenta-se o conceito de totalidade. É o ponto de partida para
compreender a proposta da ética como ótica, de Levinas, que causa estranhamento no curso
da filosofia tradicional. Para ele, o Ocidente, erradamente, pretendeu atingir o saber absoluto
apoiada na ontologia. Ela é capaz de movimentar e utilizar o ser no intuito de captar os entes
numa ordem objetiva no mundo, como objetos. Isso ocasiona um reducionismo num
declarado quadro de dominação, pois o Outro é reduzido ao Mesmo. Desse modo,
compreende-se a ontologia como subsumida na identidade do sujeito-mesmo em detrimento
do Outro. E, dentro desse universo, está englobada a ipseidade, o egoísmo, bem como a
suficiência do Mesmo. Martins e Lepargneur (2014) descrevem assim:
Trata-se de uma egolatria. “Remonta a ‘estados da alma’ pagãos, ao enraizamento
no solo, à adoração que homens escravizados podem votar aos seus senhores. O ser
antes do ente, a ontologia antes da metafísica.” Nessa perspectiva, a relação é de
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domínio e violência, pois o outro é o “eu mesmo” – “mesmidade”. (MARTINS,
LEPARGNEUR, 2014. p. 6).

A tentativa de homogeneização de alteridades ocasiona a imposição de uma ordem, o
que gera a guerra. Na guerra, é evidenciado o ser traduzido como totalidade, enquanto a
ontologia destrói a identidade e a alteridade dos envolvidos. Ou seja, “o que antes era
chamado de ser ou há denomina-se agora, sob a influência de Rosenzweig, a totalidade”.
(BUCKS, 1997, p.98). O logos grego traz o pensamento racional, o modus operandi do seu
discurso. Assim, “a verdade filosófica deixa de ser abertura sobre alguma coisa e passa a ser
regra intrínseca de um discurso, a lógica de seu logos”. (LEVINAS, 2010, p.105).
O conceito seguinte é o de Ética. Invertendo o privilégio do ser, dado por Heidegger,
sobre o ente, Levinas descreve o surgimento de uma ética mais antiga que a ontologia, a
saber, a significação do infinito. O termo ética, para Levinas, não representa o sistema de
normas para o agir moral. Antes, desdobra-se na relação com o rosto, como foi registrado em
sua obra “Ética e Infinito”. “Mas, a relação com o rosto é no primeiro momento, ética.” (1982
p.79). Essa relação é tida como ética no primeiro momento, pois “a relação com o rosto pode,
sem dúvida, ser dominada pela percepção, mas o que é especificamente rosto é o que não se
reduz a ela”. (1982 p.77). No rosto se dá o que Levinas designa a transcendência na
imanência. Seu horizonte de pesquisa é o de buscar o sentido da ética e não de construí-la.
Então, antes de ser reconhecido, o Outro é rosto dotado de particularidades, pondo em
“questão a consciência que o acolhe”. (LEVINAS, 2013 p. 202). A ética ultrapassa a
totalidade. Segundo Costa (2000, p.101): “Significar sem contexto é olhar para fora do
mundo, mas com um olhar e uma intencionalidade incapazes de objetivar e de totalizar. Esta
visão sem imagem e fora da totalidade do plexo de referências intramundanas é a ética”.
A transcendência - o Outro que me solicita – manifesta em sua face “a altura em que
Deus se revela”. (LEVINAS, 2013, p.51). A ética é uma ótica não por trazer as objetivações
nem imagens da visão e é sustentada pela experiência do face a face. Assim sendo, a ética
levinasiana tenta compreender e explicar o que leva o homem (mulher) a ser capaz de realizar
fatos contraditórios, absurdos, como foi visto em períodos de guerra, particularmente na
Segunda Grande Guerra Mundial. E aqui, óbvio, há especial enfoque no extermínio do povo
judeu, o que não quer dizer que outros massacres como o do povo de África seja menos
vergonhoso ou dilacerante. Ocorre apenas o enfoque no povo judeu por ser a origem de
Levinas. Essa violência dispensada do homem para o homem, Levinas remete à totalidade,
resultado da absolutização do Eu em consequência da redução do Outro ao Mesmo. Por outro
lado, nomeia a condição humana do Outro de Infinito. Resumimos a ética assim:
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Nós chamamos ética uma relação entre termos onde um e outro não estão unidos
nem por uma síntese de entendimento, nem por uma relação sujeito e objeto e onde,
no entanto, um pesa ou importa ou é significante em relação ao outro, onde estão
ligados por uma intriga que o saber não pode esgotar nem desdobrar. (ALMEIDA,
2013, p.43).

A transmissão do significado dessa ética é mais importante do que uma eventual
consolação, pois a verdadeira piedade está em admitir o valor sem recompensas pelos
mesmos. Por conseguinte, de acordo com o professor Ashkenazi algumas vezes mencionado
por Levinas, a Torá deve ser mais amada do que Deus.
A categoria intitulada de Mesmo, de acordo com Martins e Lepargneur:
Seria “o mesmo de mim mesmo”. É a tomada do Outro como outro eu, ou a posse
do Outro como outro próprio-eu. É redução do Outro ao Mesmo expressa na
totalidade, no domínio e na violência. O Outro não é minha representação. “O
mesmo e o outro, ao mesmo tempo, mantêm-se em relação e dispensam-se dessa
relação, permanecendo absolutamente separados”. (MARTINS, LEPARGNEUR,
2014, p. 6).

Diante da alteridade, o Eu retorna a si como Mesmo (idêntico) e este é dotado de
consciência menos ligada à exterioridade, ou seja, alteridade, que ao seu interior, seu centro:
“O vivente é essencialmente o Mesmo, o Mesmo que determina todo Outro, sem que o Outro
determine jamais o Mesmo”. (LEVINAS, 2010, p. 34). O saber e a consciência me confirmam
como “eu-mesmo”. O Mesmo é idêntico a si e, até quando se afasta, passando pelo Outro,
retorna a si após apropriar-se do diferente pelo significado desse diferente que o atinge. É
importante aqui salientar o conceito de identidade. De acordo com Susin (1984, p.89), é
fundamento em que repousa toda alteridade.
Entre o Mesmo e o rosto (do Outro), há o apelo do “Não Matarás”, aliado à solicitação
de responsabilidade por ele, quando o apelo passa a ser uma ordem. Essa mesma
responsabilidade pode ser entendida como a base para a ética e a subjetividade, por implicar o
acolhimento, a justiça e o cuidado com o outro como proposta da vivência ética, retirando o
sujeito do centramento em si mesmo que reduz o Outro, como na ontologia tradicional, e
atirando-o à exterioridade, numa relação sem correspondência, pautada na generosidade,
quando se é responsável até pela responsabilidade do Outro. Quanto a ele:
O Outro que é termo do movimento que nasce da partida do “mesmo” para..., é
outro num sentido especial. De modo algum pode ser absorvido, reduzido,
totalizado, inferiorizado, apropriado, representado, etc., pelo “mesmo”; é uma
exterioridade sempre exterior e é uma alteridade sempre outra. O termo deste
movimento – um outro lugar ou um Outro – é chamado Outro num sentido
eminente.( COSTA, 2000, p.112).
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Esse Outro, que é outrem, faz-se estrangeiro. Como é pontuado em “Totalidade e
Infinito” (2013, p.25), é o livre, o que perturba “o em sua casa”, pois, de acordo com o
próprio termo, escapa ao poder e não permite adição do “Eu e do Tu”, uma vez que esses não
são indivíduos de um conceito comum. Estão dispostos aí o Mesmo e o Outro sem que a
conjunção “e” indique poder de um termo sobre o outro.
A relação entre Mesmo e Outro é conduzida pela linguagem sem limitá-los, garantindo
a transcendência do Outro, quando, a partir do rosto, abre-se a dimensão do divino, embora
não deixe de ser uma relação social. Essa relação é também chamada metafísica – entendida
como movimento de saída da excedência do ser – “processa-se originalmente como discurso
em que o Mesmo, recolhido na sua ipseidade de “eu” - de ente particular único autóctone – sai
de si”. (LEVINAS, 2013, p.26). Há entre eles profunda distância com desejo, bondade e
discurso. O desejo metafisico tende para o Outro por não aspirar ao retorno, e não pode ser
satisfeito. “O desejo metafísico tem uma outra intenção - deseja o que está para além de tudo
o que pode simplesmente completá-lo. É como a bondade – o Desejado não o acumula, antes
lhe abre o apetite”. (LEVINAS, 2013, p. 20).
A relação entre o Eu e o Outro tem no pensamento levinasiano o lugar de
reconhecimento, ou seja, há o reconhecimento do Outro concreto. Essa relação de alteridade é
chamada de ética, vista como relação (metafísica) primeira, uma abertura para o Outro,
essencial para o discurso. É interessante perceber que a relação não é optativa, antes ela
interpela afetando o Mesmo, desafiando a sua liberdade, responsabilizando-o pela necessidade
do Outro sem poder evitá-la.
O conceito do Infinito não é simples de ser exposto. É a transcendência no rosto de
Outrem; é o contraponto da totalidade, por tratar-se de um sair de si, um êxodo. É a presença
que extrapola o Mesmo, que ultrapassa os poderes dele e que se manifesta na epifania do
rosto. Ocorre que a força da manifestação pelo rosto, além da forma, é obrigação, quer dizer,
não pode ser neutralizada como mero objeto: “E só a ideia do infinito mantém a exterioridade
do Outro em relação ao Mesmo, não obstante tal relação”. (LEVINAS, 2013, p. 190). A
relação com o infinito não se dá com base na experiência, pois o mesmo ultrapassa o
pensamento, produzindo sua “infinição”. No entanto, se o contato com o Outro ocorrer
através daquilo que extravasa o pensamento, constituirá a experiência além de termos
objetivos. Por ser um conceito profundamente caro para Levinas, esteve na base de sua obra
“Totalidade e Infinito”: “Este livro apresenta-se, pois, como uma defesa da subjetividade, mas
não a captará ao nível do seu protesto puramente egoísta contra a totalidade, nem na sua
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angústia perante a morte, mas como fundada na ideia de infinito”. (LEVINAS, 2013, p. 12). A
obra também reafirma a primazia do infinito face ao ser.
É imprescindível compreender que na relação entre as pessoas, sendo o Mesmo e o
Outro autônomos, ou seja, separados pelo Infinito, há associação com Deus e rastro da
“explosão” da criação.
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CAPÍTULO 3 – LEVINAS E A EDUCAÇÃO

3.1 A nova escola judaica no contexto contemporâneo
“Sobre o que trata o pensamento judaico?”. (LEVINAS, 1976, p.223). Dentre outras
coisas, principalmente, sobre a relação ética entre os seres humanos, com o intuito de realizar
uma sociedade justa, “onde os homens se tratam como homens”, realizando sua “elevação à
sociedade com Deus”. Ora, essa reunião de pessoas vivendo em grupo organizado é o sentido
da vida, para Levinas, a própria “beatitude humana”.
O cristianismo ocidental, ainda que originado do judaísmo, pareceu afastar-se ou
alterar algumas de suas proposições:

Nenhuma relação com Deus é muito correta, nem muito imediata. O Divino só pode
se manifestar através do próximo. A encarnação, para o judeu, não é possível, nem
necessária. A fórmula é afinal de Jeremias: “Julgar a causa do pobre e do
necessitado não seria me conhecer? Diz o Eterno”. (LEVINAS, 1976, p.223).

A partir de tais modificações, decorreram injustiças e violências que compuseram, por
séculos, uma história dolorosa. Diante disso, torna-se viável marcar pelo menos dois
acontecimentos determinantes para a nova fisionomia do pensamento judaico: a renovação do
antissemitismo resultando no extermínio científico de um terço da judaicidade pelo nacionalsocialismo; e a criação do Estado de Israel. No entanto, é na emancipação do século XVIII
que o pensamento judaico predominante se cristaliza, perdurando por anos, em boa parte dos
judeus ocidentais. “O judaísmo é uma religião ao lado do cristianismo – um culto onde se
decide o destino sobrenatural da alma humana”. (LEVINAS, 1976, p.224).
Ora, a compreensão entre os homens (mulheres) se dá no Estado e na nação, o que
Levinas chamou de “fraternidade entre cidadãos” fora do âmbito religioso (LEVINAS, 1976,
p.224), em que o respeito e a tolerância caracterizam a convivência com os demais cultos,
pois outras verdades são confessadas no mundo, sem desprezo ou indiferença, como foi feito
com o judaísmo. Ele afirma em seu texto
"O pensamento judaico hoje”: “Muitos judeus continuam pensando que os valores
racionais estéticos e políticos do humanismo Greco-romano são o verdadeiro
fundamento do entendimento judaico-cristão, como todo entendimento entre as
religiões. (LEVINAS, 1976, p.224).
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Até acontecer o extermínio de seis milhões de judeus, decorrente do antissemitismo do
século XX, marcando a crise moldada pelo cristianismo ocidental durante longo tempo:

Que a monstruosidade do hitlerismo tenha conseguido se produzir numa Europa
evangelizada, abalou no espírito judaico o que a metafísica cristã podia ter de
plausível para um judeu acostumado a uma longa vizinhança com o cristianismo: a
primazia da salvação sobrenatural em relação à justiça terrestre. (LEVINAS, 1976,
p.225-226).

Levinas questionou tal primazia como possível causadora da desordem e o abandono
do humano. Se o judaísmo ocidental, antes das duas guerras mundiais, vivenciou um
nostálgico retorno às próprias raízes, após a Segunda Guerra, tornou-se imprescindível, para
Levinas, o retorno à leitura rabínica e ao estudo do hebraico, o qual deveria acontecer em
centros de estudos talmúdicos, semelhantes aos da Europa Oriental, mas voltados para os
estudantes da Europa Ocidental, tidos como assimilados ou distanciados da religião. Havia
um movimento juvenil bem como de adultos em busca de respostas nos textos tradicionais do
Talmude para perguntas do Ocidente de formação moderna, fazendo-os revisitar o Talmude
para além de um tratado histórico ou arqueológico.
A paixão vivida pelo judaísmo nos anos de 1940 a 1945 despertou os judeus que, até
então, haviam assumido “as categorias ocidentais de nação, de Estado, de arte, de classe
social e de profissão como a totalidade de sua existência” (LEVINAS, 1976, p.227), ainda
com apego ao Ocidente e com o mesmo conhecimento sobre o judaísmo. Viram-se
convocados a produzir novos pensamentos e obras a partir da experiência inédita, embora
tenham conhecido de maneira muito íntima a caridade das pessoas, as mesmas envolvidas na
cristandade que, por um lado, distanciaram-se e, por outro, pelo viés da coragem, se
reaproximaram dos judeus perseguidos: “Daí uma reaproximação com os homens cristãos e
os grupos cristãos, apesar da crise de uma civilização que não soube preencher de humano o
mundo visível das instituições”. (LEVINAS, 1976, p.228).
O pensamento judaico renova-se, enquanto fortifica-se por ser consciente de sua
permanência, do caráter perene de sua mensagem, ficando atento à juventude e fiel à sua luz
primeira, pois vê sua renovação nas novas gerações, na medida em que transmite o saber
judaico para além da religiosidade, nas relações entre seres humanos, em que se concretiza
seu ensinamento: “No amanhecer do novo mundo, o judaísmo tem a consciência de ter, por
sua permanência, uma função na economia geral do Ser e onde ninguém pode substituí-lo. É
preciso que exista no mundo alguém tão velho quanto o mundo”. (LEVINAS, 1976, p.230).
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Em seu texto “Como o Judaísmo é possível?” (1959), Levinas relata o pouco espaço
para vivenciar a religiosidade judaica como esta solicita, ou seja, na prática diária, já que o
judaísmo é um modo de vida, não se limitando aos muros da sinagoga. Desse modo, os judeus
se adequaram às regras de convivência da França, atentos aos seus deveres com a nação, e
recolheram sua energia espiritual para a intimidade, então “a inteligência judaica brilhou com
esplendor mais vivo na corte”. (LEVINAS, 1976, p. 341). No entanto, se no mundo secular a
influência judaica crescia, o mesmo não ocorria nas sinagogas, pois as práticas ficaram
esquecidas:

O judaísmo não jura somente com a descrença dos fiéis e infiéis. Ele conservou e
adquiriu, talvez por causa do brilho exterior, por contraste, um quê de exótico, de
empoeirado, de medíocre. Obras, escolas, assembleias, sem brilho, sem horizontes,
caem de moda desde sua inauguração. Os verdadeiros eventos, as verdadeiras coisas
se situam além. (LEVINAS, 1976, p. 342).

Assim, os rabinos tinham apenas os cultos para exercer seus papéis de mestre, já que
as escolas que realmente importavam eram as seculares por manterem o foco no ensino da
organização nacional. Tal procedimento elevava o judaísmo ao status de museu, assolado
pelas tempestades modernas. Seria um contra movimento (a ação dos rabinos) como resposta
à assimilação dos israelitas pelo Ocidente, que, ao proporcionar emancipação social, suprimia
a voz judaica. Desse modo, a herança espiritual foi reduzida a instrução religiosa e restrita aos
lares, enquanto nos espaços públicos eram vivenciadas as formas culturais vigentes. Assim, os
judeus estariam em condições de igualdade com os demais cidadãos franceses. Para tanto,
assumiram muitas liberdades juntamente com a violência do mundo, receberam com alegria
os nacionalismos, as disputas e paixões, esforçaram-se por deixar em segundo plano a sua
marca, sua tradição.
Por outro lado, ao permitir a assimilação, Israel deixa de lado parte de sua importância
histórica. Consequentemente, passa a ter menor valor como cultura, embora essa esteja muito
além de relíquias familiares, compondo “um conjunto de verdades e formas que respondem às
exigências da vida espiritual e da vida propriamente dita”. (LEVINAS REJ, 1951, p. 370-371
apud SANTOS, 2015, p. 3). Com o passar do tempo, poucos eram aqueles desejosos de ouvir
a voz de Israel. Retirado dos espaços públicos e impossibilitado de dialogar com as questões
humanas naturais do contexto social, privatizou gradativamente o Divino nos lares:

É intolerável, no século XX, essas domesticações do Eterno. Não há mais
propriamente falando, vida privada. Todas as questões que apelam nossas decisões e
nos põem em relação com os semelhantes, engajam nossa particularidade mais
íntima. A pureza moral, a dignidade moral não se jogam no face a face com Deus,
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mas no meio dos homens. O Deus judaico jamais tolerou esse face a face. Ele
sempre foi o Deus das multidões. O judaísmo não nos deveria ser solicitado no dia
do Kipour, à hora da prece dos mortos, mas todos os dias e pelos viventes.
(LEVINAS CJP, 1959, p.345 apud SANTOS, 20015, p.4).

A juventude é a maior perda das sinagogas, por ser rapidamente absorvida pelo
ambiente no qual está inserida. Por isso, para Levinas, Israel necessita reapropriar a sua
civilização, inteirando-se de si, o que dependeria de um novo viés educacional, pautado no
aprofundamento de seu legado formativo à luz da sabedoria revelada do Livro, ainda que seja
insuficiente assumir o Livro como base desta civilização em qualquer tradução, pois é preciso
que seu estudo se dê na língua originária, ou seja, o hebraico.
Uma nova concepção de escola judaica é proposta por Levinas com o objetivo de
valorizar a comunidade, pondo-se a mesma no centro dos trabalhos. Por isso, ele mostra-se
favorável ao desenvolvimento das atividades em tempo integral nesses espaços, onde haveria
profissionais qualificados para o ensino do idioma hebraico juntamente com a leitura dos
textos fundamentais e, o mais importante, as verdades judaicas seriam passadas com os
valores reais, intrínsecos, portanto não se detendo apenas na crítica histórica. Ora, para que tal
proposta pedagógica seja bem aplicada, a localização do prédio escolar deve ser
estrategicamente pensada, logo o melhor lugar seria ao lado de uma sinagoga, porque importa
a proximidade escolar do convívio social e das relações humanas, ponto alto do aprendizado
judaico.
Tal proximidade entre escola e comunidade tem importância basilar para Levinas, por
ele acreditar na força transformadora da educação, principalmente, na conservação e
ensinamento da tradição e costumes judaicos, guardados como relíquias de família por muitos
judeus, assimilados pela cultura ocidental. Portanto, Levinas vê “o conhecimento como força
única de reversão”. (LEVINAS, 1976, p.346). Nesse caso, é oportuno esclarecer a proposta
levinasiana sobre a educação da juventude judaica. Em sua obra “Difficile Liberté”,
apresentou alguns textos sobre educação com toda inspiração de sua matriz judaica, mas
também preservando o respeito por outras expressões culturais. Assim, insiste na preservação
das culturas, não para demonstrar superioridade de uma ou de outra, antes pelo direito de cada
qual conhecer e respeitar a sua origem, no caso dele, o judaísmo:

Elevar o judaísmo a ciência, pensar o judaísmo, é renovar seus textos de
ensinamento. Nunca, até então, no Ocidente levou-se a sério os textos talmúdicos.
Admitem-se as verdades quando elas concordam com o senso comum mais comum;
não se percebe o diálogo ainda inacabado que elas apresentam com todo um mundo
questionado. (LEVINAS, 1976, p. 4).

75

Segue trazendo sugestões de como reavivar a sabedoria judaica através dos textos
bíblicos e rabínicos, ciente da dificuldade de atrair a juventude para esse aprendizado, pois ela
desconhece o valor humano intrínseco a esse estudo, o qual difere da civilização ambiente,
bem como ciente da dificuldade de ter profissionais preparados para educar com base nesta
cultura:

A história do judaísmo durante os últimos séculos chegou a certo enfraquecimento
do que se poderia chamar de potencial da cultura judaica. Uma cultura – sabe-se –
não é um conjunto de curiosidades arqueológicas às quais um sentimento de piedade
conferiria, por sua própria virtude, um valor e uma qualidade. [...] Mas elas só
podem dar respostas se envolverem a história e se estiverem presentes nas
inteligências. Ora, a cultura hebraica moderna em suas formas deliberadamente
laicas, vive num mundo do passado. (LEVINAS, 1976, p.20).

Por isso, sugeriu no texto “Como é possível o judaísmo?”, contido no livro “Difficile
Liberté”, para a escola rabínica, que é preciso torná-la mais atraente do que a escola pública,
repleta de sedução pelo mundo secularizado. Para tanto, ela deve ter boas condições materiais
e condição intelectual capaz de torná-la mais interessante aos olhos da juventude, por ser este
o futuro desta tradição: “A preservação do humanismo hebraico é a razão de ser suficiente
para a escola judaica. Não se trata de manter crenças que dividem, mas de salvar do
esquecimento notas que fazem vibrar essas crenças e que são indispensáveis ao acordo
humano.” (LEVINAS, 1976, p.384).
Com intento de elevar o nível de aprendizagem, já que a escola judaica tem como
caraterística marcante o trabalho intenso, então, o ambiente não pode ter lotação ilimitada. A
base dessa escola passa pelo estudo religioso, exigindo desde muito cedo árdua dedicação por
parte dos estudantes, o que marca o estudo bíblico e também do Talmude. A superlotação das
escolas, e respectivamente de suas salas de aula, seja ela judaica ou não, inviabiliza o bom
andamento dos trabalhos docente e discente, por uma série de fatores, ocasionando, em
alguma medida, o baixo aproveitamento escolar. Ademais, esclarece Levinas: “O estilo da
escola judaica não deve assemelhar-se ao de um liceu (com centenas de alunos), mas ao de
um atelier de intenso e ardente trabalho”. (LEVINAS,1976, p. 349). Logo, justifica-se a
seleção rigorosa, pelo menos nas últimas classes, pois, desse modo, só os realmente
interessados no tema passariam pela seleção. Inclusive, a própria formação dos professores
pode realizar-se, também, nesse espaço: “A escola judaica, onde também poderão ser
formados os professores profissionais, deve se apoiar de um lado num ensino judeu superior –
tradicional e moderno, com trabalhos de pesquisa, publicações científicas”. (LEVINAS, 1976,
p. 346).
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É interessante pontuar a fala de Levinas acerca de seleção de estudantes com intuito de
ter os melhores nas instituições judaicas. Sim, é perceptível seu trabalho exaustivo na
manutenção e perpetuação das tradições e valores judaicos. No entanto, esse modo de
descrevê-lo vai de encontro a sua própria filosofia. Ora, será a exclusão, um mal real em
diversos grupos humanos por todo o mundo, a melhor opção pedagógica? Parece-nos uma
proposta controversa e reativa as dores vivenciadas no holocausto. O esforço desta dissertação
é buscar caminhos pedagógicos capazes de auxiliar no melhor desenvolvimento em sala de
aula abarcando a diversidade, pois excluir estudantes por diversos motivos já é ação
recorrente. A despeito da perseguição sofrida pelo judeu, nota-se mazelas semelhantes em
outros povos, logo, questiona-se: como vivenciar a ética da alteridade no ambiente escolar
buscando os melhores para representar as suas respectivas culturas e tradições?
Com professores formados em escolas judaicas, o saber hebraico perpetua-se no ciclo
estudante/professor de instituições judaicas, até que essa comunidade alcance as faculdades,
de preferência onde possa dar continuidade aos estudos hebraicos, como por exemplo, em
Paris e Estrasburgo. A diferença nos estudos aqui incentivados, no caso o judaico, é que, se
realizados como sugerido, com a cultura judaica no centro e efetivados por profundos
conhecedores, o caráter histórico será preservado. No entanto, a pluralidade de tendências ou
necessidades de outros conhecimentos não são vedados à proposta da instituição. O ensino
superior judeu estará voltado para acolher os jovens oriundos das escolas também judaicas,
mas não somente. No caminho da renovação, terá como estratégia a adaptação aos gostos
desse público, dentro das possibilidades viáveis, bem como ao lazer. Desse modo, a
perpetuação da memória de um povo ficará sempre viva, perpassando gerações.
Como medida para as cidades mais afastadas, onde não é possível ter uma escola
judaica de tempo integral, cursos complementares do ensino judeu podem ocorrer aos
domingos em centros comunitários, ou, ainda, nas próprias residências: “É preciso reconhecer
um valor educacional no simples fato de reunir uma juventude sob qualquer pretexto”.
(LEVINAS, 1976, p. 346).
Os jovens judeus que frequentam escolas públicas, as quais não oferecem os estudos
judaicos, encontram nos cursos complementares a melhor opção: “os patrocínios, os
movimentos de juventude, a organização dos cursos e atividades de férias, da Casa
Comunitária”. (LEVINAS, 1976, p. 346). Dessa maneira, existiria um plano para estabelecer
ou recuperar a cultura judaica na França, tanto a partir das novas, quanto das instituições já
estabelecidas, gradativamente, ampliando as escolhas possíveis:

77

De uma verdadeira ciência só podemos falar da própria ciência. Não existe uma via
real, nem na matemática, nem no judaísmo. As fórmulas são vazias ou ininteligíveis
sem a ciência onde elas surgem. Em troca de um ato de fidelidade ao judaísmo, não
se pode apresentar imediatamente o preço de todos os valores aos quais subscrevem.
De acordo para chamá-los de valores – porque são apenas ações e obrigações. Mas é
preciso dar um mínimo de crédito à questão, mesmo quando não se tem mais fé.
(LEVINAS, 1976, p. 347).

Para ser uma experiência real, a cultura necessita de incentivo para permanecer viva, já
que não pode ser vivida apenas em uma de suas características, a saber, o viés religioso, a
exemplo dos moldes de ensino da catequese ou das escolas bíblicas protestantes. E, para dar
continuidade aos projetos, é preciso o envolvimento de pessoas que se interessem pela
existência desta cultura judaica que, como Levinas abordou, depende da educação para
perpetuar-se e justificar-se. A minúcia pedagógica é essencial, capaz de decidir o sucesso ou
fracasso educacional judaico: “a mais antiga das religiões modernas não se separa do
conhecimento de uma língua antiga – que é o hebraico”. (LEVINAS, 1976, p.368). Ora, o
aprendizado desse idioma carece de esforço e permite, dentre outros aportes, a participação
nos cultos celebrados em hebraico, ou seja, a língua é o ponto de convergência desse povo, o
ponto de união, pois o judaísmo é inseparável do conhecimento do seu idioma, que carrega
com ele, mais que o ritual religioso, a vida profunda e real de um povo: “Em um mundo onde
nada é judeu, só o texto hebraico repercute e varia o eco de um ensinamento que nenhuma
catedral, nenhuma forma plástica, nenhuma estrutura social específica retira sua abstração”.
(LEVINAS, 1976, p.368).
Desse modo, as lições dominicais na sinagoga seriam limitadas. A partir dessa
constatação, entende-se porque o hebraico é chamado de “fio condutor” dos estudos judaicos.
Nas escolas da Aliança, na África do Norte, e em parte das escolas na França, foi seguida essa
linha de estudo e aprendizagem, mas não foi possível, ao menos na França, atingir toda a
juventude, ainda que se tenha alcançado êxito com a formação de um núcleo importante de
judeus. A investigação levinasiana concentra-se em descobrir qual o problema da educação
judaica:

Os estudos hebraicos não exercem sobre a juventude o prestígio que se gostaria de
lhe conferir como se a cultura que os estudos hebraicos devem veicular tivesse
perdido seu valor humano e não conseguisse igualar o alimento espiritual da
civilização ambiente. (LEVINAS, 1976, p.369).

Talvez, parte desse desencanto com a cultura judaica ocorra por ser vista como
curiosidade arqueológica, como bem pontuou Levinas. Ademais, a falta de envolvimento com
a cultura hebraica, ainda que moderna, deve-se ao fato dela estar aprisionada no passado, ou
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seja, não se equiparou às civilizações ocidentais para chamar atenção dos adolescentes. Os
valores do judaísmo estão contidos nos textos do Talmude, nos de seus comentaristas e
também na Bíblia hebraica, mas precisam de reflexão e estudo para tocar profundamente
quem a eles se dedica: “Os versículos bíblicos não têm aqui a função de dar provas, mas dão
testemunho de uma tradição e de uma experiência”. (LEVINAS, 2012, p.104). Assim, os
estudos hebraicos são exigidos para a instrução religiosa e também nas escolas primárias e
secundárias, todas dependentes do mesmo idioma e suas particularidades. O domínio desse
idioma leva ao trabalho com os textos talmúdicos, retirando da filologia, com suas críticas e
referências históricas, anos de herança judaica vazia. É importante frisar que, para o judaísmo,
“o objetivo da educação consiste em instituir uma relação entre o homem e a santidade de
Deus e em manter o homem nessa relação”. (LEVINAS, 1976, p. 26). Portanto, ao realizar a
leitura do Livro, em hebraico, a sua mensagem histórica estaria sempre atualizada, podendo
manter-se viva nas ações do convívio em comunidade, já que as tarefas humanas constituem o
centro do aprendizado conduzido pelas leituras bíblicas:
O monoteísmo que anima o Livro – a mais perigosa, a mais alta das abstrações – não
consiste em conduzir o ser humano, em suas imperfeições, ao encontro de um Deus
consolador, mas em reportar a presença divina à justiça e aos esforços humanos,
como se reporta a luz do dia aos olhos, único órgão capaz de ver. A visão de Deus é
ato moral. Essa ótica é uma ética. O Livro não nos conduz aos mistérios de Deus,
mas às tarefas humanas. O monoteísmo é um humanismo. Somente os néscios fazem
dele uma aritmética teológica. Os livros em que esse humanismo se inscreve
esperam seus humanistas. Para os que querem continuar o judaísmo, a tarefa
consiste em abrir esses livros. (LEVINAS, PHH, 382-383 apud SANTOS, 2015, p.
5).

Somente com atento estudo do Livro pode-se perceber seu real objetivo, que importa
menos conduzir o ser humano por um caminho de consolação, que trazer a presença divina
para as relações e práticas diárias. Em certa medida, o viés ensinado permite reconhecer a
presença divina na imperfeição humana posta no mundo. Aí está a sabedoria, ponto alto do
aprendizado. Para tanto, faz-se necessário a reaproximação das leituras sagradas, com tantos
questionamentos possíveis quanto os antigos comentaristas talmúdicos fizeram no passado,
para adquirir novos ensinamentos. Assim, a instituição escolar é fundamental para que os
textos permaneçam como fonte de ensinamento, com o rigor e o amor oriundos de sua
revelação.
A nova escola rabínica, para Levinas, não deve ter um perfil eclesiástico, ou seja,
voltado para a formação de quadros para a sinagoga, mas ser o fomento da intelligentsia
judaica, a qual já traz alto valor educativo, com intuito de compor os primeiros postos na
comunidade e poder intervir na vida pública. Portanto, o êxito do projeto educacional
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levinasiano depende do trabalho conjunto entre a escola e a sinagoga, atuando a serviço da
comunidade na qual está inserida com perspicácia para abrigar o novo trazido pela juventude
secularizada, aberta à pluralidade de tendências, sem perder a unidade de seu projeto.
Ademais, buscam-se respostas na tradição, as quais não foram adquiridas através da
racionalidade científica, quando a exaustão toca a civilização moderna, e o ideal de progresso
arrefece.
O judaísmo, como tradição sapiencial, conseguiu sobreviver à secularização moderna,
talvez por não impor a adesão às próprias fontes, pois interessam-lhe os princípios que
aproximam e não as crenças que separam os seres humanos. A educação tem alto valor para
os judeus, pelo fato de eles acreditarem na inteligência humana, pois o ignorante não saberia
ser piedoso. Desse modo, a educação é condutora das relações humanas na medida em que
ensina os princípios do agir: “A pertença ao judaísmo supõe rito e ciência. A justiça é
impossível ao ignorante”. (LEVINAS, 1952, EE, 17, apud SANTOS, 2009). Os ensinamentos
que tocam a alma devem passar também pelo cérebro, ou seja, devem ser tomados além da
espiritualidade e da sinagoga, com o rigor do estudo científico, ampliando a noção de
revelação até a compreensão do saber essencial. Por isso, a espiritualidade judaica importa-se
com a aplicação da inteligência24 ao estudo do conteúdo do Livro, já que, somente com o
estudo sério e aprofundado, será possível manter vivo todo aprendizado judaico, sem diluir-se
no contato com o mundo secularizado, lugar onde as ações cotidianas se dão:
O judaísmo é imensamente cioso da transcendência de Deus, da liberdade do ser
humano e da autonomia da inteligência e, com o mesmo ardor com que reverencia,
trata de investir impiedosamente contra os “mitos” religiosos que os ameaçam,
“desenfeitiçando” assim o mundo e denunciando como idolatria essa religiosidade
do sagrado. (SANTOS, 2015, p.8).

É inconcebível para o judaísmo reproduzir o Divino em qualquer aspecto
antropomórfico, por isso distancia-se da mitologia divinizada, impondo-se como “ateísta”,
mesmo sendo monoteísta: “Como observa Levinas, não deixa de ser sintomático que a pertença ao
humanismo judaico se revele, amiúde, mais vigorosa e tenaz nos que não lhe conferem nenhum
sentido religioso e vivem uma “espiritualidade estranha à herança religiosa”. (CJP, 346-347)
(SANTOS, 2009, p.9).

24

O saber ou a teoria significa, em primeiro lugar, uma relação tal com o ser que o ser cognoscente deixa o ser
conhecido manifestar-se, respeitando a sua alteridade e sem o marcar, seja no que for, pela relação de
conhecimento. Neste sentido, o desejo metafísico seria a essência da teoria. Mas teoria significa também
inteligência – logos do ser – ou seja, uma maneira tal de abordar o ser conhecido que a sua alteridade em relação
ao ser cognoscente se desvanece. (LEVINAS, 2013, p. 29)
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A participação espiritual dos judeus vai além dos ritos nas sinagogas, na medida em
que parcela significativa deles está presente em movimentos sociais, preocupa-se com os
direitos humanos e com a justiça social, vivenciando a tradição fora dos muros religiosos,
uma vez que “Deus eleva-se a sua presença como correlativo da justiça feita aos humanos.”
(LEVINAS, 2013, p.64). O legado judaico paira entre a transcendência divina e a alteridade
humana, tendo na educação a ponte entre esses dois pontos.

3.2 Educação, Alteridade e Ética
O ensino significa todo o infinito da exterioridade, que não se produz primeiro para
ensinar depois – o ensino é a sua própria produção. O ensinamento primeiro ensina
essa mesma altura que equivale à sua exterioridade, a ética. (LEVINAS, 2013, p.
165)
.

A manifestação do rosto de Outrem é a linguagem que impulsiona a ação daquele (a)
por ele ordenado (a). Por isso, é considerada como ponto de partida do ensino, ou a altura de
onde procede a linguagem, incluindo o infinito revelado no rosto do Outro-Mestre. Nesse
movimento, evidencia-se a tentativa de responder ao Outro, ao expor-se a esse no esforço de
comunicar-se, como Poirié sugeriu, linguagem como encontro com o Outro. Desse modo, o
ensino-aprendizagem mostra-se como troca entre os componentes dos grupos, dos grupos
entre si e sempre possível quando os infinitos aproximam-se, pois é na relação com Outrem
que ocorre a relação ética. Assim, a alteridade de Outrem manifesta-se ensinando: “O ensino
não é uma espécie de um gênero chamado dominação, uma hegemonia que se joga no seio de
uma totalidade, mas a presença do infinito que faz saltar o círculo fechado da totalidade”.
(LEVINAS, 2013, p. 165).
Educação, para a tradição judaica, é o meio de “instituir e manter a relação entre o ser
humano e a santidade de Deus” (LEVINAS 1957, URA, 28 apud SANTOS, 2015, p. 10), de
modo que é de vital importância que cada qual faça a própria leitura do Livro, questione tal
qual o talmudista do passado, pois o entendimento é único e capaz de trazer sempre novas
leituras de um mesmo texto. Assim, a inteligência é vista como algo imprescindível na saída
da ignorância, com intuito de que os ensinamentos sejam seguidos na vida diária, nas relações
humanas:
Na sabedoria judaica, o ser humano ergue-se em resposta ao Eterno – e é chamado a
existir na relação com e para outrem. A sua medida está além de si. A imanência a si
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mesmo – ao seu ser, saber e poder – seria a mais radical destituição de sua
destinação enquanto humano. (SANTOS, 2015, p.10).

O Eterno se põe a uma distância instransponível, portanto Ele jamais será alcançado.
Logo, a sua comunicação está na revelação de sua Lei, a qual exige obediência. A fé anima o
agir de acordo com a sua justiça, o que deve impulsionar os seres humanos a
responsabilizarem-se pelo próximo necessitado de justiça, pelo rosto que ordena e
simultaneamente convoca ao acolhimento, cessando a violência. Num movimento contrário, o
sujeito importa-se menos consigo do que com o seu próximo, percorrendo o caminho da
salvação quanto mais desprendido é de si mesmo. Para a sabedoria judaica, fica em segundo
plano o caminho para a imortalidade, antes devemos nos dedicar às urgências dos
necessitados deste mundo, posto ser aqui onde deve-se dar sentido à existência, a fim de
justificá-la, sem preocupar-se com “outra vida”, caso esta exista de fato. São contrapontos
desafiadores ao mundo moderno:

Criador separado da criação, anterioridade da bondade divina sobre a onipotência,
ação de Deus pela justiça humana, eleição como responsabilização, constituição da
unicidade pela alteridade, salvação sem preocupação com a salvação, superação da
disjunção entre ser ou não ser, prevalência do bem sobre o ser e da retidão sobre o
consolo – eis um repertório de subversivas ortodoxias da tradição judaica que o
espírito crítico moderno, após tantas rupturas e emancipações, por si mesmo não
teria como prover ante os desafios do mundo contemporâneo. (SANTOS, 2015,
p.12).

Ser judeu não é apenas um querer ou trazer do berço a herança, é desejar além do
ímpeto do coração: “ao mesmo tempo manter e quebrar o ímpeto – o rito judeu, talvez seja
isso!”. (LEVINAS, 1976, p.15). A paixão questionadora do próprio pathos sempre retornando
à consciência: “O judaísmo é uma extrema consciência”. (LEVINAS, 1976, p.15). O
ignorante não conseguiria aprofundar-se nas raízes do ensinamento judaico, logo, para ele
também torna-se impossível conhecer a justiça e, nesse sentido, a educação é fundamental.
Por um lado, o professor, principalmente da educação básica, tem, em sua formação,
ainda que precária, de munir-se de métodos e técnicas para o desenvolvimento de sua
atividade em sala de aula, com o intuito de ser eficiente. Isso porque o ponto central na
formação dos professores está nas metodologias, planejamentos diários e mensais de suas
aulas, algo relevante para compor o profissional que vai lidar com a formação de outros seres
humanos. Sob outra perspectiva, observa-se a incapacidade, na maioria dos casos, desses
profissionais perceberem a dimensão humana no encontro com o Outro, incluindo os
imprevistos possíveis. Tornar esse encontro algo significativo na educação é desfazer-se da
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coisificação ou da objetivação do Outro – ou do estudante e estar atento à responsabilidade
exigida pelo rosto do Outro, que não deve ser visto como aquele que não sabe, já que a
relação não é apenas de transmissão de conhecimentos, antes se faz resposta às alteridades em
sala de aula. Isso concretizaria a relação ética na educação, pela abertura e acolhimento
presentes. Isso porque a experiência face a face levinasiana surge como pilar educacional, por
trazer e/ou permitir o imprevisível.
O desafio proposto é construir a educação como experiência ética. A familiaridade e o
estranhamento próprios

do encontro com

o desconhecido

tornam

evidentes

os

questionamentos de toda ordem, inclusive pensar a alteridade em sala de aula e na vivência
escolar. O pensamento levinasiano trata com profundidade, da ética da alteridade. De acordo
com Santos (2009), para Levinas a ética:

Não é um bem soberano nem um dado imediato da consciência, nem a lei imposta
por Deus aos homens, nem a manifestação, em cada homem, de sua autonomia: a
ética é, em primeiro lugar, um acontecimento. É necessário que algo ocorra ao Eu
para que deixe de ser uma ‘força que discorre’ e descubra o escrúpulo. Este golpe de
efeito é o encontro com o outro homem ou, mais exatamente, a revelação do rosto
[...] Encontro e não conhecimento: revelação e não descoberta. (FINKIELKRAUT
apud SANTOS, 2009, p. 21/22).

O termo “revelação”, usado para falar sobre o rosto, identifica melhor o modo como
esse se mostra, pois o rosto apenas se mostra carregando consigo a alteridade de Outrem,
portanto, não pode ser explicado. Tal pensamento traz o matiz levinasiano da concepção de
sujeito, o qual difere da perspectiva moderna, pois o sujeito nesta linha de pensamento é
concebido a partir de si e desse modo assimila o mundo, englobando-o e adequando-o ao seu
próprio saber. Assim, “a ética moderna assegura a liberdade do sujeito, mas não a justiça ao
Outro”. (SANTOS, 2009, p. 22). Por isso, Levinas buscou outro viés de sentido pautado na
sabedoria judaica, fonte da sua concepção do humano, no qual a não-indiferença da
responsabilidade e a singularidade são mantidas: “A alteridade de Outrem não depende de
uma qualquer qualidade que o distinguiria de mim, porque uma distinção dessa natureza
implicaria entre nós a comunidade de gênero, que anula já a alteridade”. (LEVINAS, 2013, p.
188).
Um convite para o êxodo é o início da transformação pedagógica, ao considerar a
relevância do rosto do Outro. Esse que traz consigo, em cada interpelação, o embrião da
justiça. Pensar a educação com base no pensamento levinasiano é guardar o mútuo olhar
respeitoso entre professor e estudante num encontro saudável entre infinitos que se permitem
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aprender. “O ensino é uma maneira para a verdade se produzir de forma que não seja obra
minha, que eu não a possa manter a partir da minha interioridade”. (LEVINAS, 2013, p.291).
Isso porque, quando há um diálogo, o ser que fala responde ou interroga ao Outro, não se dá
como afeto ao seu interlocutor, se recusa ser conteúdo, compreendido, englobado, jamais está
à medida de sua interioridade.
A relação estreita entre professor e estudante deve passar pelo currículo escolar,
cuidando do desenvolvimento das capacidades cognitivas, pois existem, ainda hoje, metas
postas pelas escolas. No entanto, deter-se apenas nesse quesito da educação seria empobrecer
a sua dimensão. Se por um lado há dureza nas regras, o professor significa sobretudo como
presença e exemplo. A sua atuação passa pelo frente a frente com o rosto de outrem:
O sentido é o rosto de outrem e todo o recurso à palavra se coloca já no interior do
frente a frente original da linguagem. Todo o recurso à palavra supõe a inteligência
da primeira significação, mas inteligência que, antes de se deixar interpretar como
‘consciência de’, é sociedade e obrigação. (LEVINAS, 2013, p. 202).

No judaísmo, as gerações se encontram para perpetuar as memórias, por isso os mais
velhos têm obrigação de transmitir seus conhecimentos, e a educação tem lugar privilegiado
em sua organização de vida. Os jovens devem ativar a escuta paciente para com os seus
mestres, ao reconhecer neles uma autoridade ensinante. Ensina-se o respeito dos estudantes
pela experiência e seriedade do trabalho exercido pelo profissional da educação. Há grandeza
nesse ofício, o qual deve ser exercido com responsabilidade, acolhimento e firmeza, ciente do
papel do educador e da humildade necessária na formação como um todo de uma nova
geração, considerando-se as idiossincrasias e o ambiente do estudante. Trata-se de sua
responsabilidade para consigo e para com o outro. Em entrevista a Poirié, Levinas, responde:
Há na posição de mestre a aluno situações em que o aluno se torna filho. No
pensamento judaico a relação de mestre com aluno é mais paternal que a relação de
pai com filho. É uma coisa absolutamente extraordinária, há mais deveres do filho
no que diz respeito a seu mestre do que no que diz respeito a seu pai. (POIRIÉ,
1962, p.102).

O ensino, segundo Levinas, vai muito além da transmissão de conteúdos em geral,
assume várias funções, por não ser possível tornar o interlocutor/estudante como mero
reprodutor do tema ensinado:
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 Maestria do Mestre que coincide com a sua posição de outro e de exterior.
Com efeito, a linguagem só pode falar-se se o interlocutor for o começo do seu
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discurso, se por conseguinte ele permanecer para além do sistema, se não
permanecer no mesmo plano que eu. O interlocutor não é um Tu, é um Vós. Revelase 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. (LEVINAS, 2013, p.
92).

O ensino acontece no exemplo e na palavra, no momento em que se realiza: “a
proposição refere o fenômeno ao ente, à exterioridade, ao Infinito do Outro, que o meu
pensamento não contém” (LEVINAS, 2013, p.89), pois, na transitividade do ensino, o ser
manifesta-se. Então, a linguagem, ao tematizar o mundo, é também a ação do
Mestre/professor agindo sobre os estudantes como apelo à atenção, a qual responde a uma
súplica:
A escola, sem a qual nenhum pensamento é explícito, condiciona a ciência. É lá que
se afirma a exterioridade que contempla a liberdade em vez de a ferir: a
exterioridade do Mestre. A explicação de um pensamento só pode fazer-se a dois;
não se limita a encontrar o que já possuía. Mas o primeiro ensinamento do docente é
a sua própria presença de docente, a partir da qual vem a representação. (LEVINAS,
2013, p.90).

A presença do Mestre/professor convida os estudantes à experiência da associação, na qual
dá-se a experiência de um rosto como revelação da transcendência, diz Levinas. Em
contrapartida, há também a solidão do saber, pois, ainda que em associação, ou seja, mesmo
no universo da sala de aula, quando juntos professor e estudantes comunicam-se no intento de
desvelar e construir conhecimentos, a solidão desse ato se faz presente. Junto com essa
solidão está a liberdade de cada estudante que se opõe ao acolhimento do mestre: “Nela o
exercício da minha liberdade é posto em questão. Se chamamos consciência moral a uma
situação em que a minha liberdade é posta em questão, associação ou o acolhimento de
Outrem é a consciência moral”. (LEVINAS, 201, p. 91). Embora estejam frente a frente
relacionando-se, não podem ser totalizados, e assim o é pela distância irredutível deste
encontro: “O frente a frente – relação última e irredutível que nenhum conceito pode abranger
sem que o pensador que pensa tal conceito se encontre de imediato em face de um novo
interlocutor – torna possível o pluralismo da sociedade”. (LEVINAS, 2013, p. 288).
Essa irredutibilidade à presença do Outro deixa exposta a vulnerabilidade humana,
visto desequilibrar o mundo próprio do Eu, pela impossibilidade de ser abarcado. Ora,
compreender Outrem é, de alguma forma, não lhe permitir exercer sua radical alteridade. Por
outro lado, se deixo essa alteridade manifestar-se, preciso adequar-me ao novo, diferente,
partícipe da multiplicidade indomável. Desse modo, entende-se a expressão original impressa
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no rosto “Não matarás”, como revelação ética, que traz a resistência na nudez dos olhos, a
qual solicita acolhimento, sem violência. Apela com a sua alteridade avessa à significação:
O ser que se exprime se impõe, mais precisamente, ao apelar a mim de sua miséria e
de sua nudez – de sua fome – sem que eu possa ser surdo a seu apelo. De modo que,
na expressão, o ser que se impõe não limita mas promove minha liberdade,
suscitando a bondade. [...] Esta apresentação (do Rosto) é a não-violência por
excelência, pois em lugar de ferir minha liberdade, ela a chama à responsabilidade e
a instaura. Ela é paz. [...] a condição de todo ensinamento. (LEVINAS, p. 175 e 178
apud Pelizzoli, p.50).

Isso posto, a alteridade fica estabelecida no espaço educacional. Como promover a
atmosfera ética proposta por Levinas no espaço escolar? A educação, estando a serviço do
Outro, guarda o comprometimento com as alteridades sob a proposta ética do autor. Desse
modo, o sair de si ao encontro dos outros, sem alergia, dá voz à pluralidade, o que reafirma o
compromisso com o humano, na medida em que fomenta o desenvolvimento da relação ética.
A exterioridade do ser é o seu próprio existir, infinito, presente no rosto com a sua
verdade e o seu apelo, significando a multiplicidade social, com a sua alteridade.
O discurso do Outro é um ensinamento, para Levinas, dentro da relação ética que
acolhe e cuida. Assim, ocorre a educação, que é encontro. A convivência com os outros faz
parte deste percurso educativo sem dominação ou subjugação, nem a redução do humano a
mero objeto moldado. E o que é a educação, senão o encontro de faces que se interpelam?
No contexto pós-moderno, quando as organizações sociais revelam-se desconexas do
controle, com forte apelo tecnológico em quase todas as funções, e questionável diminuição
da distância entre pessoas, aliada à explosão de informações por toda parte, são sentidas
consequências benéficas e outras negativas como, por exemplo, a dificuldade em lidar com o
face a face. As relações inter-humanas se empobrecem, desobrigando-se de suas
responsabilidades. A tradição judaica pede a responsabilidade de todos por todos, por isso
esse conceito se faz tão presente em Levinas:
É preciso pensar o homem a partir da condição – ou incondição – de refém. Refém
de todos os Outros que, precisamente Outros, não pertencem ao mesmo gênero ao
qual pertenço, pois eu sou responsável por eles, sem me repousar sobra a
responsabilidade deles para comigo, o que lhes permitiria substituir-se a mim, pois
até de sua responsabilidade eu sou, finalmente e desde o início, responsável. É por
esta responsabilidade suplementar que a subjetividade não é o Eu (Moi), mas o eu
(moi). (LEVINAS, 2012, p. 106).

Quando Levinas surge com o tema educacional, não o faz pensando na atual educação
reduzida a um processo de homogeneização, pautada na razão instrumentalizada pretensiosa
de iluminar a tudo: “Pois essa é a tradução da linha hegemônica da racionalidade ocidental
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cuja culminância, em termos de resultados, habitamos: transformar qualidade em quantidade,
quantificar o inquantificável, indiferenciar o singular, tornar-se in-diferente à vida”. (SOUZA,
2008, p. 29).
A juventude dá continuidade ao seu povo e carece de poder pensar sobre as
possibilidades, questionar os fundamentos de sua tradição, como foi ensinado, por exemplo,
pelos talmudistas. Logo, ela necessita aprender a criticar. O processo pedagógico, a princípio,
desmistifica as hierarquias, dissolve o poder no processo de desenvolvimento das descobertas.
Educar é este processo de subversão de uma estrutura de poder. No entanto, sabe-se da
banalização desqualificadora da curiosidade infantil e da juventude referente ao contexto no
qual está inserida, tornando essa semente crítica algo inadequado, iniciando o “automatismo
do mental”. Ora, a pedagogia preza pela criatividade crítica, então, como lidar com o
paradoxo instalado no campo educacional, entre a educação que liberta e a castradora? E,
como pensar numa educação judaica dentro desse cenário?
O educando, quando inicia seu caminhar na sabedoria judaica, de acordo com Levinas,
deve ir além do museu particular da família, bem como ultrapassar as paredes da sinagoga.
Espera-se que domine o idioma hebraico e leia, questione, investigue o Livro, os textos
talmúdicos, com intuito de apreender no coração e na alma os valores das letras reveladoras
da justiça, da responsabilidade, capazes de descortinar o valor das relações humanas. Mas,
esse trabalho é talhado individualmente, por isso a participação da assembleia é incentivada.
Tornar as aulas interessantes aos olhos da juventude, não é tarefa fácil, porém aproximar os
temas das vivências é um ponto de partida instigante. Se a proposta levinasiana de ter a escola
próxima à sinagoga, imersa no convívio da comunidade, for incorporada ao processo, tem-se
o impulso para iniciar os estudos judaicos, apesar de se estar imerso no mundo secularizado.
Desse modo, o educando poderá ter acesso aos conceitos aliados à experiência, ou, pelo
menos, a exemplos reais, próximos de sua realidade. Poderão buscar o que há por trás dos
conceitos ensinados, que necessitam estarem impressos em suas escolhas e ações, e não
decorados para alguma avaliação típica do sistema educacional tradicional: “o educando não
procura para as coisas um conceito que se esconde por trás delas mesmas, mas uma relação
com as coisas mesmas”. (SOUZA, 2008, 32). Importa o sentido das coisas, as novas questões
que fazem o saber viver, como pontuou Ricardo Timm. Posto ser a pergunta agora pelo
sentido da vida e do mundo: “‘Ser ou não ser: não é aí que está a questão’, nos ensina
Emmanuel Levinas – mas a questão está no que pode significar estar sendo com os outros,
com o mundo.” (SOUZA, 2008, p. 35).
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Então, ensinar não é transmitir conteúdos prontos para o educando, como se ele fosse
uma página em branco, antes, cabe estabelecer uma relação ética com o Outro. Nesse
encontro face a face entre educador e educando, a responsabilidade e as ordens veem de
ambos, e o aprendizado encontrará lugar. Ora, o caminho aberto pela pergunta feita à
realidade direciona o agir e o tipo de relação estabelecida: “Educar significa: levar a sério o
tempo da construção do sentido que se dá no encontro com o Outro”. (SOUZA, 2008, p.36).
Encontro sempre pensado como relação, essa que é ética, como convite ao educando a sair do
solipsismo. E, na fala, conhecer o Outro e ser conhecido por ele. Segundo Levinas, “o Outro
não é apenas conhecido, ele é saudado. Não é apenas nomeado, mas também invocado”.
(LEVINAS, 1976, p.17). Numa relação assimétrica, no face a face, o que sou para este Outro
pesa antes do que ele possa ser para mim, pois a palavra do outro se expõe à espera da
resposta, renuncia à dominação, institui a relação de igualdade. A face apresenta a identidade,
sem reduzi-la.
O retorno aos estudos judaicos, após assimilação e deslumbre com o mundo
secularizado, é a necessidade de avançar para além dos conceitos e compreender os sentidos,
“porque o conceito é instrumentalizável”. (SOUZA, 2008, p. 33). O novo modelo pedagógico
solicita ouvir e relacionar-se com o mundo:
No início, dá-se a diversidade, e os diversos são por si sós, em sua infinitude de
dimensões, convite à relação entre eles: ressaltos da alteridade que a todos constitui
e que faz com que tenhamos nomes e não sejamos meramente “subsumíveis” à
violência do conceito, à quantidade, à massa. Se não compreendemos isso, nada
compreendemos das necessidades profundas do mundo que e em que vivemos.
(SOUZA, 2008, p. 34).

Assim, a vivência complementará os textos do Livro, pois as relações humanas se dão
a todo o momento, em todo lugar. E, parece ser o almejado por esta educação perpetuadora da
matriz sapiencial judaica, intrínseca à experiência cotidiana. A liberdade de aprender sem
regras para aprender, de manter infinito o aprendizado a cada encontro com outros seres
humanos, tão diversos entre si:
Educar é – etmologicamente – des- idiotizar, ou seja, permitir que as questões
centrais da realidade, das realidades, as questões filosóficas fundamentais, aflorem
do interior de uma mera mônada pensante e que se desdobrem no agir que
transforma a curiosidade em relação com o mundo em preservação ética da
Alteridade do outro, esteja ele onde estiver. (SOUZA, 2008, p.36).

Portanto, a qualidade prevalece em detrimento da quantidade, no encontro com o
mundo, no concernente à educação. Também esta não pode ser entendida, em hipótese

88

alguma, como mercadoria, por não ser quantificável. Nela os diferentes podem se encontrar e
apresentar suas singularidades.
A responsabilidade dirigida ao Outro ou a não-indiferença à sua diferença, numa
relação de amizade ou afetiva, pressupõe justiça, a qual deve ser a mesma, tanto para Outrem
quanto para o terceiro (o próximo do próximo), pois, de acordo com a sabedoria judaica, a
ética “é a própria visão de Deus. Tudo o que sei de Deus e posso entender de Sua palavra,
encontra expressão ética”. (LEVINAS, URA, 33-34 apud SANTOS, 2015, p.12). Logo, a
consolação espiritual não está restrita à solidão dos lares, tampouco à inércia que se recusa à
ação, todavia, quando cada um exerce a justiça, aí encontra seu consolo, posto ser de extrema
significância a responsabilidade de cada um: “o Divino só pode se manifestar através do
próximo”. (LEVINAS, 1976, 223).
A relação ética carrega em si o sinal pedagógico essencial, o aprendizado através da
palavra de Outrem: “O Outro não é para a razão um escândalo que a põe em movimento
dialético, mas o primeiro ensino racional, a condição de todo ensino”. (LEVINAS, 1976,
171). A alteridade que se apresenta no Outro desperta a inteligência, portanto, o encontro e o
diálogo são carregados de significados e esses últimos de consequências norteadoras para as
relações seguintes, pois, a ética como ótica, compreende a partir do rosto que se apresenta
com o olhar que fala, ordena, convidando o sujeito a sair de si para se expor a Outrem em
êxodo, sem retorno:

Ser para si, já é saber meu erro cometido em relação ao Outro. Mas, o fato que eu
não me questione sobre o direito do Outro indica paradoxalmente que o Outro não é
uma reedição do eu; em sua qualidade de Outro, ele se situa numa dimensão de
altura, de ideal, do divino e, por minha relação com o Outro, estou em relação com
Deus. (LEVINAS, 1976, p. 30).

O encontro face a face interrompe a violência, tem como condição a renúncia à
dominação, instando-me à resposta ao Outro: “O infinito revelado no rosto advém ao sujeito
de fora do campo de vigência de seu ser, saber e poder. Ele não significa - comunica-se, não
se manifesta – revela-se”. (SANTOS, 2015, p.14). Somente o violento não sai de si, por tentar
possuir os outros e negar a existência independente. Segundo Levinas, “a posse nega a
independência. Ter é recusar o ser.” (LEVINAS, 1952, p.16). Uma ação é caracterizada como
violenta quando alguém age sem levar em consideração os outros envolvidos, como se eles
estivessem dispostos apenas para sofrer ou receber a ação relegando, a segundo plano, que o
rosto constitui a presença de uma alteridade, do olhar que fala, por ser portador de uma
verdade particular e inapreensível. Para Levinas, é possível haver causa sem violência quando
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se entende o que se passa; a partir do entendimento, há colaboração: “A razão e a linguagem
são externas à violência. São a ordem espiritual.” (LEVINAS, 1976, p. 16). No século XIX, o
judaísmo manteve o rigor de suas regras e respeitou o cientificismo da época, não aceitando a
espiritualidade baseada em magia e violência. Desse modo, colocou o milagre sob suspeita,
com dúvida pautada no ensino científico. Mesmo o auxílio na realização da ação mágica dos
sacramentos, pode ser considerado como condução à violência.
Por outro lado, o “Não matarás”, que é mais que uma regra de conduta à luz da
sabedoria judaica “aparece como o próprio princípio do discurso e da vida espiritual”
(LEVINAS, 1976, p. 18), revela-se ao olhar outra face como ato moral, portanto, a visão é a
saída de si por intermédio do contato de outro ser: “O infinito só se dá no olhar moral: ele não
é conhecido, ele está em sociedade conosco.” (LEVINAS, 1976, p. 19).
Os rituais do judaísmo estão intimamente relacionados à autodisciplina, à educação e à
fidelidade aos textos sagrados, sendo tais ritos dependentes do esforço individual. Se forem
tomados fora de um determinado contexto, ou pela simples necessidade de ter ritos, tornam-se
vazios, pois os rituais são diferentes dos sacramentos. Seguir a perspectiva ética, reavivada
por Levinas, como retorno à sabedoria judaica e como componente primordial no projeto
pedagógico do rito, é centrar a formação do sujeito na intriga ética das relações: “O rito é o
espírito da lei traduzido em disciplina gestual; é a educação pelo gesto.” (SANTOS, 2015,
18). É pelo gesto que a alma se eleva ao Divino através da regularidade cotidiana. O
aprendizado é construído através das vivências, dos estudos, com as leituras dos textos
sagrados, na observação do mundo ao redor, com o deslocamento de sentidos e valores de si:
“Sem o gesto ritual a alma não se elevaria a Deus. A via que conduz a Deus conduz ao ser
humano; e a via que conduz a este reconduz à disciplina ritual, à educação de si, cuja
grandeza reside em sua regularidade cotidiana.” (LEVINAS, 1957, URA, 35 apud SANTOS,
2015, p.19).
No rito, o educando vive seu aprendizado iniciando seu percurso em direção ao Alto.
O esforço, aqui visto como pedagógico, leva o aprendiz a ultrapassar a força da própria
inclinação ou desejo. Ademais, na vida em comunidade, o espírito da Lei traduz-se em atos
repassados de uma geração a outra, deslocando do sujeito a constituição de sentido, pois é o
rito que o conduz à linguagem do Divino. Ora, não é mera coincidência a semelhança entre a
relação ética e o rito, posto haver em ambos abertura para o Outro, inclusive com a obediência
ao rosto que ordena: “Que a relação com o divino passe pela relação com os homens e
coincida com a justiça, eis todo espírito da Bíblia judaica.” (LEVINAS, 19976, p.32). No
entanto, esta relação com o homem, acima citada, não é nomeada de amizade espiritual, antes
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essa relação “se manifesta, se experimenta e se completa numa economia justa e de que cada
homem é plenamente responsável.” (LEVINAS, 1976, p.32).
Pensar na educação à luz da sabedoria judaica, é pensar em um modo de vida que
abarca os diversos segmentos, tais como o religioso, as relações familiares, fraternas, o
convívio em sociedade e, também, o labor. Talvez, Levinas fomente o estudo do judaísmo
desde as escolas primárias até o alto grau de escolarização, por saber da formação integral
possível a essa tradição. Até onde esta pesquisa alcançou sobre o tema da educação e o
pensamento levinasiano, pode-se notar que não foi priorizado nenhum dos segmentos citados.
O embrião do pensamento judaico reside na relação humana com os semelhantes. O
aprendizado sobre o sentido das relações registrado no Livro emana em todos os setores da
vida: “A primeira relação do homem com o ser passa pela relação com o homem.”
(LEVINAS, 1976, p.35). O israelita, antes mesmo das cidades e suas paisagens, conhece o
outro homem. Desde sua casa, ou seu lar, aprende o convívio em sociedade naquele pequeno
núcleo. Sua compreensão de mundo é a partir do Outro, quer dizer, o humano tem lugar
central. É a sociedade humana que dá sentido à terra este “é o ensinamento literal da Bíblia
onde a terra não é possuída individualmente, onde ela pertence a Deus.” (LEVINAS, 1976,
p.35). Deste modo, diante do rosto humano o mundo torna-se inteligível, compreensível:
A verdadeira essência do homem apresenta-se no seu rosto, em que ele é
infinitamente diferente de uma violência semelhante à minha, oposta à minha e
hostil e já em luta com a minha num mundo histórico em que participamos no
mesmo sistema. Ele detém e paralisa a minha violência pelo seu apelo que não faz
violência e que não vem de cima. (LEVINAS, 2013, p.287).

É o humano que importa em primeiro plano, ao contrário do Ocidente, cuja atenção
volta-se para os grandes templos, a arquitetura de cada época e a organização social. Ora, essa
ótica da vida expressa liberdade, institui outras responsabilidades como compromisso
consciente, transpõe os muros das cidades e as regras sociais, pois sua busca dá-se no
humano. Segundo a leitura de Levinas por Susin, “a transcendência é o Outro” (1984, p. 483),
tornando a alteridade, com a sua irreciprocidade e dissimetria, crucial para entender a
realidade e reler as leituras feitas.

3.3 Educação, liberdade e responsabilidade
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O humanismo foi o movimento propulsor das potencialidades humanas, a partir da
razão, dando significado à existência ou, como dito por Levinas, “razão de ser” da
humanidade. Pautado nas leis da natureza e do Estado, gerador de valores como liberdade,
dignidade e justiça, o humanismo: “reconhece uma invariável essência humana, afirmando
seu lugar central no real.” (LEVINAS, 1976, p. 385). Após a assimilação judaica no Ocidente,
mais especificamente na França, a educação desse povo voltou-se para o entendimento
humanista de sua própria tradição, iniciando uma espécie de reforma do judaísmo, o que foi
possível pela similaridade entre o ideal bíblico e os valores humanistas. Ora, a ligação judaica
aos livros é análoga ao culto das letras no humanismo, no entanto, ele parece superficial
diante da proposta judaica, detendo-se na retórica, distanciando-se da realização de seus
princípios, da veia da tradição em questão.
A mudança no aprendizado sobre o judaísmo implica em transformação no campo
educacional. Um ponto marcante é a leitura dos livros sagrados indo-se ao encontro do
ensinamento rabínico, no qual cada um deve realizar a sua própria leitura e questionamentos,
pois a sua interpretação é o que mantém viva a letra, a tradição. Ora, se o estudante tem
contato com os textos traduzidos, é como se o ensinamento ocorresse pela interpretação de
outra pessoa, alterando, desse modo, as bases judaicas. Por isso, para Levinas, é
imprescindível o aprendizado do idioma hebreu para os estudos dos textos sagrados desde a
escola, bem como a organização escolar conservando as bases da tradição. Na medida em que
percebeu o crescimento do humanismo paralelo à sociedade judaica emancipada, o filósofo
manifestou essa preocupação com a crise instalada na educação das novas gerações: “Que
peso teria a educação judaica tradicional, se o humanismo ocidental deveria ser o seu fim ou
consumação? Não valeria a pena aprender o hebreu e o pensamento “arcaico” que lhe
corresponde.” (LEVINAS, 1976, p. 388).
Assim, a educação perde o seu sentido desvirtuando-se de um de seus principais
objetivos, a saber, o revigoramento das raízes da civilização judaica, e passa a ser regida por
uma teoria política do Ocidente. Então, de acordo com os moldes pedagógicos da sociedade
judaica assimilada, a religião torna-se não mais que um mero conhecimento à parte de sua
tradição. Assim, o humanismo precisa ser questionado, criticado, para dar lugar à educação
judaica, não necessariamente religiosa, mas capaz de prezar o sentido do humano antes de
qualquer coisa, pois, no século XX, ficou evidente a crise do humanismo desde o
antissemitismo, por esse revelar o ódio por outro ser humano. Desse modo, o judeu “vítima
desse ódio – percebe que o sentido do humano está mal protegido e formulado no humanismo
(e humanidades) greco-romano.” (LEVINAS, 1976, p. 391). O judaísmo pretende que suas
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crianças tenham acesso aos elementos afetivos, à solenidade das práticas nas relações com
outrem e avaliem os próprios movimentos, ditos naturais, diante da Lei. Jacob Gordin,
segundo Levinas, ensina:

Um judaísmo intelectualmente ambicioso, aberto ao mundo moderno mas
enfrentando-o. Não se trata de masoquismo de perseguidos, mas de movimento em
vista de uma doutrina capaz de dar um sentido ao ser, de manter no perseguido sua
essência humana, de modo que, em sua revolta ou em sua paciência, ele não se faça
perseguidor e desconfie do ressentimento. (LEVINAS, 1976, p. 392).

Ao analisar a profundidade do ensinamento judaico, é percebida a fragilidade da
civilização ocidental ao pôr em perigo a essência do ser humano. No primeiro momento, antes
de refletir, parece que o judaísmo impossibilita a liberdade por partir da Lei desde o Antigo
Testamento, todavia, o entendimento é equivocado. Ora, se a luta pela liberdade passa pela
luta contra “a exploração econômica” capaz de arruinar a autonomia, então a Lei não é um
sistema rígido impeditivo ao ser humano de exercer sua capacidade de utilizar o livre arbítrio,
mas antes funciona como ensinamento e baliza do respeito ao ser humano capaz de auxiliá-lo
a caminho da liberação. Porém, no Ocidente moderno, a ideia de liberdade foi deturpada até
que nada mais seja (fosse) proibido: “liberação econômica, sexual – até a liberação pelas
drogas, em que já não há relação com os outros, as responsabilidades se desatam.”
(LEVINAS, 1976, p. 396).
Refletir sobre a Lei e a liberdade na educação, de acordo com o judaísmo, é
compreendê-las fora da ordem punitiva, por apresentarem-se necessárias em um contra
movimento ao Ocidente assimilado. No entanto, mesmo sendo rigorosa, a função da Lei é
orientar a juventude, no percurso de sua formação, a fazer escolhas: “reconhecer a distinção
entre bem e mal e as ilusões da felicidade.” (LEVINAS, 1976, p. 396). A educação judaica
convida a olhar o comportamento dos jovens na escola, com o excesso de permissividade e
questiona a felicidade e a liberdade como antagônicas à Lei. Os valores judaicos,
reencontrando a originalidade em sua herança bíblica, veem-se responsáveis pelo Ocidente e
capazes de manter a sua tradição apesar da civilização ambiente. Para o judeu ocidental, a
proposta de investir em sua própria educação após atravessar as vicissitudes de várias ordens,
dentre elas a assimilação capaz de reduzir a sua herança a pequeno museu familiar, torna-se
necessária para que não cesse de existir em sua força e ponto crucial o respeito ao humano.
Para tanto, a sabedoria da Lei permanece viva, pois: “A sabedoria judaica da Lei é o único
meio de se preservar a humanidade e personalidade do ser humano, pela espessura de uma
experiência multimilenar mantida original na história.” (LEVINAS, 1976, p. 398).
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Levinas insiste no conhecimento e resgate da Lei na educação judaica, por ela ligar-se
à letra, aos textos sagrados, ao Talmude, à fonte de seu saber. Ora, o amor e o espírito se
enlaçam nesse encontro com a sabedoria judaica porque a sua base educacional é o ser
humano. Muito antes de perceber a paisagem, que é mutável, ou de valorizar a terra, o povo
judeu tem suas primeiras lições na relação com o seu semelhante e na convocação de cada
rosto. A responsabilidade por este Outro, perpassa exatamente a humanidade de quem olha e
de quem é visto, por um motivo único: a humanidade existente em ambos. Então, ao depararse com a inversão dessa proposta, percebe-se o vazio nos valores pagãos e logo se questiona:
“O amor sem Lei não leva ao prazer sem amor, liberando este de suas obrigações?”
(LEVINAS, 1976, p.397). A Lei, dentro do contexto judaico, não é aprendida como obstáculo
à alteridade. A autoridade da Lei guarda a memória da sabedoria de seus ancestrais. Originada
de uma palavra elevada, contém em si a sutileza de uma alteridade ensinante presente também
nos mestres para a salvação do humano. O encontro entre gerações é incentivado com intuito
de dar vigor à experiência necessária, pois a organização pedagógica pautada apenas em
leituras traduzidas ou na transmissão oral de histórias empobrece a aprendizagem. É no
contato com o outro humano que o ensino-aprendizagem efetiva-se. Por isso:

Os judeus de hoje têm a chance de guardar a memória da memória da sabedoria dos
ancestrais judeus, necessária não a um suplemento, mas à base da educação. Ao
discurso da “liberdade”, é preciso responder com uma cultura originada de uma
palavra que, por sua elevação, diz-se “de Deus”. Eis o sentido do ecumenismo:
reconduzidos à Lei, os judeus trabalham para os irmãos cristãos. (LEVINAS, 1976,
p. 398).

O judaísmo do Talmude não reprime a liberdade, ele conduz à ordem moral pela
reflexão individual. Cada qual é convidado a questionar e contribuir com uma nova
interpretação. Em certa medida, essa abertura se dá pelo seu próprio contexto, por ser o
Talmude o registro da tradição oral, com seus rituais e detalhes do cotidiano. Então, faz-se
necessário que os jovens o leiam conhecendo o idioma em que foi escrito, em busca das raízes
da tradição à qual pertencem. Na educação judaica, a instrução religiosa liga-se à prática, por
isso a troca entre gerações é indispensável. A liberdade da interpretação é implícita à leitura
do Talmude, a qual mantém o seu legado vivo. No entanto, o suposto antagonismo entre a
liberdade humana e a vontade divina é um entrave para o entendimento dos jovens inseridos
na sociedade judaica assimilada, que, por vezes, não conseguem compreender o ponto crucial,
que é o sentido da responsabilidade mútua como pedra angular que os mantinham como povo.
O Talmude estudado em qualquer lugar do mundo continua a ser um elo entre eles, pois, a
partir da relação com o Absoluto, determina-se a relação com a humanidade.
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Levinas não tratou especificamente do tema da educação em seu pensamento
filosófico, todavia, preocupou-se com a tradição de seu povo, percebendo no sistema
educacional um meio eficaz de manutenção da memória de um povo, principalmente, após o
holocausto. Com esse propósito, reuniu alguns textos em seu livro “Difficile Liberté”, tais
como: “Reflexões acerca da educação judaica”, “Educação e oração”, “Como é possível o
judaísmo?”, “Anti-humanismo e educação”, dentre outros, com a intenção de desenvolver
aspectos da educação capazes de perpassar a cultura, os movimentos de juventude e a religião.
De tal modo, busca mostrar a possível contribuição do judaísmo para que as relações humanas
sejam éticas. Ora, havia a preocupação com a formação judaica inserida no contexto
contemporâneo, no entanto essa questão cara a Levinas toca todo e qualquer ser humano,
posto ser o judaísmo concebido como a condição hermenêutica para o agir ético entre as
pessoas, no qual se dá a relação com o divino. A educação surge como viés para tal
entendimento presente na responsabilidade pelo outro experienciada como fraternidade.
Levinas afirma que:

Esta realização da sociedade justa, equivale ipso fato a elevar o homem à sociedade
com Deus, sociedade que é a felicidade humana enquanto tal e o sentido da vida.
Assim, dizer que o sentido do real se compreende em função da ética, é afirmar que
o universo é sagrado. Porém, é sagrado num sentido ético. A ética é uma óptica do
divino. Nenhuma relação com Deus é mais direta e nem imediata. O divino não pode
manifestar-se senão através do próximo. (LEVINAS apud DALLA ROSA, 2010, p.
232).

Por isso, a educação é a vertente capaz de manter vivos os ensinamentos talmúdicos se esses
estiverem presentes em sua organização. Dando continuidade a esse tema educacional sob a
perspectiva levinasiana, é possível afirmar que pensar a educação como ponte é permitir a
cada qual as suas idiossincrasias, ainda que inserido em múltiplos contextos sociais. A
proposta levinasiana é trazer mais acolhimento ao desfazer-se da educação pensada para
domesticar, moldar seus educandos. Logo, opõe-se ao atual sistema educacional, ao menos
em sua maioria sob o primado do Mesmo e da Totalidade, passando para uma perspectiva de
ensino pautada na hospitalidade e/ou acolhimento, baseada na responsabilidade pelo Outro.
Em outras palavras, um ensino ético, pois, a partir da ética, se poderá sair do doutrinamento
educacional. Portanto, a ética surge como princípio e fim na educação, o que leva o Outro a
falar por sua alteridade, sua condição de estrangeiro posta no desenrolar do ensino. E então,
não se reduz o Outro ao Mesmo. Em alguma medida, para Levinas, o rosto do Outro
questiona o eu livre:
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É, pois, receber de Outrem para além da capacidade do Eu; o que significa
exatamente; ter a ideia do infinito. Mas isso significa também ser ensinado. A
relação com Outrem ou o Discurso é uma relação não alérgica, uma relação ética,
mas o discurso acolhido é um ensinamento. (LEVINAS, 2013, p.38).

Levinas, nessa proposta pedagógica inovadora, põe a alteridade em destaque. Ora, é no
rosto que está a centralidade desse movimento, que é possível vislumbrar-se a ética, quer
dizer, um tipo de relação capaz de extrapolar os modelos clássicos da pedagogia. O rosto é
incapaz de deixar-se traduzir pelo Mesmo, impulsiona ao encontro de Outrem pela via do
discurso, ou ensino, pois uma extraordinária experiência pedagógica é o encontro com o
Outro para além da forma e seus detalhes, como boca, olhos e nariz, em sua nudez capaz de
romper com a ordem, sem permitir ser interpretado ou englobado por quem o olha:

O rosto, contra a ontologia contemporânea, traz uma noção de verdade que não é o
desvendar de um Neutro impessoal, mas uma expressão: o ente atravessa todos os
invólucros e generalidades do ser, para expor na sua forma a totalidade do seu
conteúdo, para eliminar, no fim de contas, a distinção de forma e conteúdo.
(LEVINAS, 2013, p. 38).

O rosto apresenta-se em secreto e nu, interior e exterior. É único, tem significação e fala,
ordena por detrás da aparência, com o sentido do “Não Matarás”. Portanto, limita a liberdade
de quem o olha, ao torná-lo responsável por ele, bem como pelas faltas e ofensas a ele
dirigidas. É exatamente nessa perspectiva que o humano não suporta a generalização, ou
mesmo a rotulação, levando à chamada totalidade pedagógica, com forte apelo a modelos e
padrões. Por isso, a exterioridade do rosto não pode ser englobada pela pedagogia do Mesmo.
Desse modo, o desejo transcendente impulsiona ao encontro com Outrem, seja pelo mistério
do seu infinito ou pela ordem que emana desse:

É preciso uma educação que leve elementos afetivos à criança, mas que não se
compraza nisto; é preciso prolongar toda solenidade e prática nas relações com
outrem – e desconfiar da suposta inocência de nossos movimentos naturais ante a
Lei. (LEVINAS, 1976, p. 394).

Isso não significaria falta de liberdade. De acordo com Levinas, o intelecto deseja a
exterioridade, que é o ser, ao mesmo tempo em que torna efetiva a relação, a metafísica. Para
tanto, utiliza-se do Discurso revestido de justiça no acolhimento do rosto e da verdade,
vocação/marca do intelecto: “Conhecer não é simplesmente constatar, mas sempre
compreender.” (LEVINAS, 2013, p. 71). Assim, o conhecimento justifica, na mesma medida
em que se torna obstáculo à espontaneidade, introduzindo na ordem moral, e, por
consequência, no entendimento da justiça. Nesse caso, o obstáculo não torna-se um problema,
apenas veda a espontaneidade arbitrária, pois:
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A teoria onde surge a verdade é a atitude de um ser que desconfia de si próprio. O
saber só se torna saber de um fato se, ao mesmo tempo, for crítico, se se puser em
questão, se remontar além de sua origem (movimento contra a natureza, que consiste
em procurar muito antes da sua origem e que atesta ou descreve uma liberdade
criada). (LEVINAS, 2013, p. 72).

A crítica aqui mencionada pode ser bem aproveitada no âmbito educacional tanto entre
os educadores quanto entre os estudantes, posto haver entre eles a tensão comum entre
gerações diferentes e uma suposta hierarquia, algumas vezes, confundida com poder de um
e/ou impossibilidade do outro. Na sala de aula, não somente nela, mas principalmente nela, há
ebulição de saber, curiosidade, confirmação e mudanças baseadas na vivência de cada um.
Não se trata de um terreno neutro, mas fértil e basilar na formação dos sujeitos. Tempo
preparatório para a convivência no mundo, em que se é chamado a despir-se dos modelos,
norteado pelo pensamento livre na troca com educador (a) e com demais estudantes, sem
tentar reduzir o outro ao mesmo e a toda carga de conhecimentos, pois a liberdade de um não
o autoriza a subjugar o outro: “A liberdade só se põe em questão na medida em que se
encontra de algum modo imposta a ela própria: se eu tivesse podido ter escolhido livremente a
minha existência, tudo estaria justificado.” (LEVINAS, 2013, p. 72). Entender a liberdade
justa, a partir da perspectiva levinasiana, dá sentido à sua crítica à Totalidade, a qual
manifesta a liberdade como violência e apropriação indevida da alteridade. Para Levinas, a
filosofia ocidental constitui uma ontologia, na maioria das vezes, que fragiliza a alteridade em
relação à totalização, por isso, no seu pensamento, a responsabilidade precede a liberdade,
assim como a ética precede a ontologia.
A ideia de Totalidade, de acordo com Levinas, é apenas teorética, logo, opõe-se à de
infinito, por ser esta moral:

A liberdade, que pode ter vergonha de si própria, fundamenta a verdade de si
própria, fundamenta a verdade (e assim a verdade não se deduz da verdade). Outrem
não é imediatamente feito, não é obstáculo, não ameaça de morte. É desejado na
minha vergonha. Para descobrir a facticidade injustificada do poder e da liberdade, é
preciso não a considerar como objeto, nem considerar Outrem como objeto, é
necessário medir-se com o infinito, isto é, desejá-lo. (LEVINAS, 2013, p.73).

A partir da ideia de infinito, que é desejo de perfeição, tem-se o caminho para conhecer a
imperfeição. O acolhimento de Outrem, juntamente com a responsabilidade por ele, inicia-se
na consciência moral, aí sim questionando a liberdade do Mesmo, pois o conceito de
alteridade, que é Outrem, cresce no ínterim da destituição da liberdade como origem da moral
e da substituição da autonomia pela heteronomia. Levinas traz como movimento ou
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simplesmente vida a justificação, porque com a liberdade não se pode ter uma indulgência
radical, mas uma exigência infinita, para lembrar-se sempre que não se está sozinho:
“Socialidade primeira: a relação pessoal está no rigor da justiça que me julga, e não no amor
que me desculpa. (...) Na exigência infinita em relação a si, produz-se a dualidade do frente a
frente. A moral não é um ramo da filosofia, mas a filosofia primeira.” (LEVINAS, 2013, p.
302).
Diante do exposto até aqui, questiona-se como articular a liberdade proposta por
Levinas e a heterenomia. Como ensinar ou experimentar em sala de aula, a liberdade e o
respeito às diversidades? Em “Totalidade e Infinito”, Levinas traz a oposição entre dois tipos
de liberdade, a saber: a liberdade econômica e a liberdade investida. Em breves linhas, buscase situar tais conceitos. Para tanto, toma-se como viés a dissertação: “O paradoxo Levinasiano
de uma Liberdade Heteronômica”, no intuito de melhor esclarecê-los. (DELLA ROSA, 2010,
p.19).
A liberdade própria do modo de ser do Eu fruidor, imerso em um processo contínuo de
identificação, de redução de toda exterioridade ao Mesmo, compõe a chamada liberdade
econômica que tem como característica a satisfação de necessidades. Já a intitulada liberdade
investida: “Acontecimento de separação no arbitrário, que constitui o eu, mantém ao mesmo
tempo a relação com a exterioridade que resiste moralmente a toda a apropriação e a toda a
totalização no ser.” (LEVINAS, 2013, p. 299).
O contato com Outrem confere sentido à própria liberdade, ao limitar e orientar a
espontaneidade, isso porque “só na moral ela se põe em questão.” (LEVINAS, 2013, p. 301).
Em “Ética e Infinito” (p.87), diz Levinas: “Entendo a responsabilidade como responsabilidade
por outrem, portanto, como responsabilidade por aquilo que não fui eu que fiz, ou não me diz
respeito: ou que precisamente me diz respeito, é por mim abordado como rosto.” (LEVINAS,
1962, p.87) E assim o é porque, no rosto alheio, desde que esse olha, “a sua responsabilidade
incumbe-me” (LEVINAS, 1962, p.88). Dá-se aí um trato firmado com o Outro, antes mesmo
de conhecê-lo, já que a sua condição de estrangeiro olha-me fixamente: “Por haver multidão
não diminui a minha responsabilidade, mas a minha ação, modificando as modalidades de
obrigações.” (LEVINAS, 1976, p.94). A paz é entendida a partir da solicitude por outrem,
pois o humano é busca de alteridade, por isso, na aproximação do rosto, a alteridade do outro
homem está presente, e a responsabilidade age como compreensão da voz de Deus. Ainda no
prefácio de “Totalidade e Infinito”, Levinas afirma ser esse um livro em defesa da
subjetividade fundada na ideia do infinito:
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A ideia do infinito não é uma noção que uma subjetividade forje casualmente para
refletir uma entidade que não encontra fora de si nada que a limite- como fora na
modernidade com Descartes. O infinito não existe antes para revelar-se depois. A
sua infinição produz-se como revelação, como uma colocação em mim da sua ideia.
Produz-se no fato inverossímil de que um ser separado fixado na sua identidade, o
Mesmo, o Eu contém, no entanto, em si – o que não pode conter, nem receber
apenas por força da sua identidade. A subjetividade realiza essas exigências
impossíveis: o fato surpreendente de conter mais do que é possível conter.
(LEVINAS, 2013, p.12).

Isso porque a subjetividade é para o Outro, pelo qual sinto-me responsável, logo, não precisa
ter o laço consanguíneo ou estar próximo no espaço. Isso quer dizer que o chamado do Outro
evoca a responsabilidade de cada um, é a base da estrutura ética, capaz de determinar a
liberdade do eu.
Fica claro que Levinas discorda da ontologia como constituição do sentido, tanto para
a educação como para as relações humanas, pela profundidade da ligação, na ontologia, da
compreensão com a representação. O chamado de Outrem, nessa relação, a qual respeita e
guarda a alteridade do Outro, é a ética, diferente da ontologia, que necessita representar
antecipadamente para então compreender. Assim, em Levinas, a própria educação ética
permite pensar como ela mesma se dá, o que leva à constatação e repulsa de alguma forma de
assimilação do Outro, na esfera educacional, com seus valores, tradições e saberes adquiridos
antes de chegar à sala de aula, pelo Mesmo, seja ele (a), professor (a) ou qualquer profissional
atuante na esfera escolar, bem como os demais estudantes. Em outras palavras, destroem-se as
tentativas de totalidade pedagógica.
Quando o ensino ético põe em questão o conhecimento, não o faz para desmerecer o
racional, apenas viabiliza um esforço para ir além do que o racional pode vislumbrar, pois
tanto a pedagogia de caráter racional, incapaz de abarcar a alteridade de outrem, quanto a
irracional, capaz de destruir essa mesma alteridade, não se bastam por si sós. Logo, Levinas
segue opondo-se à indiferença pelas diferenças, saindo do primado do Mesmo posto pela
ontologia. A educação formal, em que o singular transforma-se em universal, violenta a
alteridade de Outrem, por ser esse levado a participar de um sistema que dita as regras,
deixando-lhe como única alternativa segui-las e mutilar-se.
De acordo com Levinas, o rosto solicita de sua altura, mas o conhecimento não é visto
como algo religioso ou envio divino, ele advém do exterior, ou seja, do Outro com a sua
alteridade, pelo despertar ético. Portanto, o ensinamento ético com o seu acolhimento
característico e abertura para o Outro quebra com o regime de fruição do eu, iniciando o ciclo
do saber propriamente racional. Vale ressaltar a base ética como sustentáculo da relação entre
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o Mesmo e o Outro, consentindo o questionamento do pensamento teórico. Através do
discurso pedagógico, há recomeços e renovações como possibilidade permanente.
O rosto do Outro, que é livre, surge como ensinamento por ser estrangeiro, vulnerável
e não poder mentir sobre si mesmo. Devido a sua condição de existência autêntica, revela a
sua miséria através da sua nudez. Por conseguinte, o Mesmo não pode permanecer indiferente
ao ensinamento do rosto. O ensino ofertado pelo Outro é um movimento suave, no
entendimento levinasiano, por não usar de tirania ou qualquer outro tipo de violência, a
presença de uma exterioridade sem violência. Pois, o ensino ético questiona as ações do eu,
ressaltando a chance de se conceder ao Outro a prioridade sobre o eu/Mesmo, pondo em
evidência o único valor a ser cultivado, destituindo o eu de seu egoísmo.
A figura do professor como Mestre caracteriza o sentido ético da palavra quando no
exercício de sua função, uma vez que é no seu discurso que se dá o início do processo
educativo, a primeira palavra sendo oriunda do Outro. Para a realização do processo de
ensino, é preciso que aquele que o faz saia de si. Através da fala, a educação acontece quando
se responde ao Outro. Logo, um professor pode apresentar o mundo para sua sala de aula e
também necessita sair de si, do seu próprio mundo e de sua cultura, para corresponder à
palavra dos educandos.

3.4 Relação professor/estudante

Percebe-se uma tensão na relação entre professor e estudante por motivos diversos.
Especula-se evidenciar um culpado ou culpados para tal situação. Por um lado, os estudantes
são chamados de desinteressados, apáticos ou ainda vândalos; por outro, professores são
acusados de ter formação deficiente e/ou empenho educativo desmotivado, de modo a
subvalorizar-se a participação desses profissionais que, em alguns casos, adoecem pelo
pseudofracasso na sala de aula, cenário de dilemas e pequenas tragédias.
Por perceber uma linha tênue entre a formalidade exigida pela sociedade e a
dificuldade de se manter as regras no contexto escolar, optou-se na construção desta
dissertação por aproximar a inspiração judaica levinasiana para a educação de outras
experiências, inclusive a brasileira.
O ambiente escolar, com a sua diversidade, tende ao conflito com as regras e ao
entendimento controverso sobre a liberdade. Levinas, em “Difficile Liberté”, afirma sobre
esse tema: “A certeza de que um limite deve ser imposto à interiorização dos princípios de
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conduta; e que as inspirações devem fazer-se ritos.” (LEVINAS, 1976, p. 400). O rito age
sobre o impulso psíquico e modifica-o até tornar-se consciência, essência do judaísmo, o qual
baseia-se na “extrema consciência”, de acordo com Levinas. Isso, pelo entendimento através
do estudo talmúdico, da importância da experiência ética. Em outras palavras, por
compreender o núcleo de sua tradição como a responsabilidade e cuidado com toda criatura
humana como um movimento humano em direção ao Altíssimo.
Perceber a alteridade com atenção no movimento em sala de aula é confrontar o rito
educacional com a autoridade e a liberdade educacional. É uma questão profunda na maioria
das vezes tratada superficialmente, ou pendendo indevidamente para um dos lados: ou deparase com a autoridade não justificada do professor/mestre ou com a liberdade exacerbada dos
estudantes, numa atividade perene carente de equilíbrio. As partes envolvidas são, no primeiro
momento, desconhecidas entre si, na tentativa de construir um fazer pedagógico, embora,
antes, estejam vinculadas humanamente e esse é o ponto crucial enfatizado pelo olhar
levinasiano, é este o ponto de partida para o fazer educacional ou pedagógico. Também
pautado na escuta acolhedora em face do reconhecimento da autoridade ensinante de quem
fala, tal máxima é válida para ambos os lados, pois baseia-se na responsabilidade de cada qual
para com o Outro, portador do infinito em seu rosto. A vivência atenta ao Outro, em sala de
aula, talvez reduza o julgamento permitindo a manifestação desse como ele é, sem o peso do
excesso de expectativas do observador. Ora, é o olhar atento que contribuirá com a descoberta
da diversidade como algo capaz de agregar à convivência em sala de aula, além de servir
como preparação para a diversidade fora dela. O aprendizado é saber que os diferentes podem
relacionar-se:

A exterioridade do ser não significa, de fato, que a multiplicidade não tenha relação.
Só que a relação que liga a multiplicidade não preenche o abismo da separação,
antes o confirma. Nessa relação, reconhecemos a linguagem que só se produz no
frete a frente; e na linguagem reconhecemos o ensino. (LEVINAS, 2013, p. 291).

Essa atenção mencionada é a propulsora da confiança que vincula a partir do fazer
pedagógico, ou além dele, estabelecendo a relação que inicia-se como meramente
institucional. É a burocracia seguida de sua normatização, aliada às expectativas de ambos os
lados, carregados na maioria das vezes de fortes estereótipos, o fio condutor da frágil relação
entre professor/estudante. A construção a partir das capacidades envolvidas nem sempre é
estabelecida, nem sempre há confiança em quem ensina, tampouco quem aprende harmonizase no fazer educacional. No entanto, a relação ética, tal como foi proposta por Levinas, não
limita-se à teoria. Para compreendê-la, carece-se da experiência possível na assimetria da
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relação entre o Mesmo e o Outro, sem intermediários. Reconhecer pessoas por intermédio do
olhar de outrem pode ser nocivo à compreensão humana, pois,

Nada opõe-se mais ao contato com o rosto que o contato com o irracional e o
mistério. A presença do rosto é a possibilidade de entender-se. A vida interior definese e se liberta do arbitrário da má fé. É a palavra que confere ao fato psíquico o seu
ser. (LEVINAS, 1962, p. 21).

Aqui, este Outro é carregado de profundo significado na aprendizagem, pois convida ao
êxodo com solidariedade, à saída de si ao infinito de outra pessoa capaz de solicitar
acolhimento, independente da relação estabelecida ou não, e ainda assim, perceber nesse
desconhecido um ensino em potencial, de acordo com a ética da alteridade. É o motivo do
‘eis-me aqui’ diante de outro humano: “‘O eis-me aqui’ é a expressão que abre o sentido de
minha humanidade.” (DALLA ROSA, 2010, p. 237). Talvez, diante da educação ocidental tão
voltada para o indivíduo e suas particularidades, seja difícil aventurar-se pelo caminho
educacional, no qual o rosto de outrem é capaz de sensibilizar quem o vê. Todavia, desse
modo é suscitada a responsabilidade de raiz ética, significado das relações com o Eterno e
com os homens (mulheres). Para o judaísmo, a justiça social se faz no acolhimento do
desamparado, seja ele (ela) órfão (ã), viúvo (a) ou estrangeiro (a). O que implica a recusa de
reduzir à tradição espiritual a apenas relíquia familiar, seria como sufocar a sua essência
referida à responsabilidade por Outrem. Afirma Levinas:

Para os judeus, o caminho religioso encontra nas relações éticas sua significação
espiritual, ou seja, sua verdade para adultos. Eles estão ligados à moral como a um
patrimônio inalienável. Num mundo em que os valores espirituais se oferecem a
quem queira enriquecer, vale a pena, pela moral, que se permaneça um pobre judeu,
mesmo quando já não restem judeus pobres. (LEVINAS, 1976, p.15).

A qualidade escolar precisa ser refletida a partir do jovem cidadão entregue ao
mercado de trabalho a cada ano, ao encerrar um ciclo de estudos, ou do frágil estudante de
nível superior, muitas vezes, resultado do descrédito de sua sociedade na educação. Há uma
crise no setor da educação, no entanto, cumpre reconhecer a impossibilidade de
homogeneização de seres humanos, naturalmente diferentes entre si. É no aprendizado de
deixar a alteridade mostrar-se que se dá a aprendizagem da humanização. Do mesmo modo,
não há um modelo universal suficientemente capaz de abarcar tal diversidade. Os estudantes
conseguiram demonstrar insatisfação com o antigo modelo, ainda vigente, de diversas
maneiras, até mesmo desistindo dele. O desafio é ter mais do que respeito e não somente
tolerância. Há de se ter comprometimento, ou pode significar também discriminação, com o
diferente:
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A educação é o processo de humanização que acontece no encontro face a face. O
ato de educar constitui o processo que faz cada pessoa ser mais humana. É mediante
a educação que a humanidade configura o mundo circundante. Lembrando
Maturana, pode-se dizer que “o educar se constitui no processo em que a criança ou
o adulto convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma
espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais
congruente com o do outro no espaço de convivência.” (DALLA ROSA, 2010, p.
235).

É a sala de aula uma via de acesso da vivência em sociedade. Nela a diversidade se faz
presente e as opiniões repercutem, portanto é necessário o aprendizado e a prática de conviver
com o estranho e com suas peculiaridades nesse ambiente. Quando a escola trabalha sem
considerar as diferenças, propõe silenciosamente aos estudantes deixarem um pouco de sua
humanidade para moldar-se a um sistema. Mas, como manter o respeito, a solidariedade e a
responsabilidade

dentro

deste

contexto?

O

pensamento

levinasiano

contribui

significativamente nesse percurso escolar, não pela sua confissão religiosa, antes pelo olhar
atento ao outro humano. Por isso, a sua ideia educacional para manter a tradição de seu povo
conversa com a necessidade escolar nacional, inclusive por incentivar a busca e a manutenção
das memórias, costumes de cada lugar.
Desse modo, a proposta pedagógica pensada a partir da alteridade, presente na obra de
Levinas, solicita um movimento voltado para o conhecimento das raízes de um povo, de suas
qualidades e, principalmente, para sua preservação. Para tanto, é importante existir uma troca
entre os envolvidos, entre as gerações, com intuito de manter ativo o que Ricoeur chamou de
núcleo ético-mítico para além dos muros escolares. Entre estes muros, respeito,
responsabilidade e o direito de ser ou de mostrar-se, devem prevalecer. Repensar o significado
do conhecimento, como está acontecendo sua produção e se há ou não utilização, é urgente
para a educação, principalmente para professores e estudantes. A tentativa é retirar os
estudantes de “caixinhas” temáticas voltadas apenas para o mercado de trabalho ou para uma
sociedade que lhes é alheia. Antes, espera-se algo semelhante à paideia grega, como fonte de
formação em diversos níveis e diferentes áreas, de modo a formar um cidadão com visão
ampla sobre o seu ambiente natural, capaz de fazer suas próprias escolhas, o que não deixa de
ser embaraçoso, devido às condições e incertezas das constantes mudanças. Um provérbio
chinês citado por Bauman o resume: “Se queres colher em um ano, deves plantar cereais. Se
queres colher em uma década, deves plantar árvores, mas se queres colher a vida inteira,
deves educar e capacitar o ser humano.” (BAUMAN, 2013, p. 22).
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Na contemporaneidade, com o uso das tecnologias de comunicação e as facilidades
para a lida com o cotidiano, surge a utilização de novos aprendizados e técnicas. No entanto, a
expertise em conviver com os outros parece perder-se em alguma medida, mesmo com a
explosão da internet (e a facilidade de acesso às informações de toda ordem), vista no
primeiro momento como ferramenta capaz de encurtar distâncias, quando quase todos
acreditam estar em plena conexão planetária com seus semelhantes. As relações interhumanas perdem vigor, pondo-se de lado a maior experiência de aprendizado sobre si, sobre
outros e por que não dizer, sobre o mundo, pois, de acordo com Levinas e o judaísmo, todos
têm responsabilidade sobre todos, daí decorre a necessidade da relação no cotidiano:

O olhar moral mede, no rosto, o infinito incalculável; ele nos conduz além de toda
experiência e olhar. O infinito só se dá ao olhar moral: ele não é conhecido, mas está
em sociedade conosco. O comércio com o rosto não é conforme às relações com o
mundo, que retornam ao ponto de partida em fruição, contentamento e
conhecimento de si. Ele inaugura a caminhada espiritual do ser humano – em cuja
via deve se situar a religião. (LEVINAS, 1976, p. 23).

Talvez, seja essa a contribuição do judaísmo para o mundo, independente da religião
individual, ou predominante em cada ambiente: a convocação à responsabilidade ética. Seria,
então, a ética um ponto de convergência da humanidade.
O olhar do Outro permite ao ensino ir além do conteúdo curricular. A relação entre
educação, o Eterno e o rosto de Outrem dá-se justamente no humano, na relação com ele:

Para o judaísmo, a finalidade da educação consiste em instituir e manter uma relação
entre o ser humano e a santidade de Deus, compreendida em viés distinto da
significação numinosa das religiões primitivas, nas quais os modernos vêem a fonte
da religião. Para estes, a possessão do ser humano por Deus seria consequência do
caráter sagrado de Deus. (LEVINAS, 1976, p. 28).

Assim, a educação, para Levinas, é o meio pelo qual o significado do judaísmo pode ser
compreendido na atualidade, levando a sabedoria judaica com o seu ensinamento ético para
além dos seus grupos. Por isso, a ela não cabe ser uma religião vivida, sufocada nos lares
apenas, necessita da experiência para falar às consciências e dos transtornos possíveis em tal
movimento. Na educação inserida em um contexto no qual tanto se fala da laicidade do
Estado, da morte de Deus, refletir a partir de uma religião é seguir um viés espinhoso, todavia,
extrair dessa confissão religiosa o aprendizado da relação ética, significando a vida, é permitir
a mudança em um campo já devastado pelo individualismo e pela corrida ao mercado de
trabalho, quando estudantes são tratados como pequenas máquinas classificadas em níveis
sociais. Desse modo, no encontro face a face, o infinito se mostra no rosto de Outrem sem
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explicá-lo ou torná-lo um sistema, respeitando seu mistério. Rosto esse que traz o
mandamento do “Não matarás” que induz à reverência diante de alguém vulnerável, capaz de
despertar a consciência apenas pela intriga ética contida em seu rosto. Por isso, a experiência
limitadora da educação, tal qual apresenta-se atualmente, causa desassossego na formação
humana no ambiente escolar e fora dele. O estudante precisa sentir-se valorizado em sua
singularidade pela acolhida do professor por meio da escuta ativa, pela descentralização do
foco do educador para o educando, pois a relação entre mestre e discípulo é necessária no
âmbito educacional quando a responsabilidade pelo Outro é confirmada neste compromisso.
A ação educativa nada mais é que uma convocação feita pelo ser humano a responsabilizar-se
por Outrem:

O estudo do homem, imbricado numa civilização e economia que se tornaram
planetárias, não se pode limitar a uma tomada de consciência: sua morte, seu
renascimento e sua transformação acontecem, doravante, longe dele mesmo. Daí a
aversão por uma certa pregação em que caiu – apesar de sua ciência e suas audácias
de antanho – o humanismo ocidental ao se estabelecer na ambiguidade notável das
belas palavras, das “belas almas”, sem atingir o real de violências e de exploração.
Todo o respeito pelo “mistério humano” é denunciado, consequentemente, como
ignorância e opressão. (LEVINAS, 2012, p.91,92).

Levinas mostra o direcionamento tomado pelo Ocidente distanciado da relação ética e
a formação humana, pautado na institucionalização, com foco na formação fragmentada do
indivíduo, o que diminui ou restringe a potencialidade da educação. Para ele, a alteridade é a
base do fazer pedagógico, tendo no contexto escolar as alteridades marcantes do educador e
do educando. É o rosto desse educando com a sua infinitude o viés para que o mestre seja
mestre e, ao mesmo tempo, permite que a educação se faça, pois há uma troca entre as partes
a partir do discurso. A ética vivenciada por meio do acolhimento não funciona como agente
regulador do comportamento, tampouco como uma lista de regras a serem seguidas. A
responsabilidade pelo Outro é invocada para a convivência humana:
Um dos temas fundamentais, de que ainda não falamos, de Totalidade e Infinito, é
que a relação intersubjectiva é uma relação não-simétrica. Neste sentido, sou
responsável por outrem sem esperar a recíproca, ainda que isso me viesse a custar a
vida. A recíproca é assunto dele. Precisamente na medida em que entre outrem e eu
a relação não é recíproca é que eu sou sujeição a outrem: e sou sujeito
essencialmente neste sentido. Sou eu que suporto tudo. Conhece a frase de
Dostoievsky: “Somos todos culpados de tudo e de todos perante todos, e eu mais do
que os outros.”? (LEVINAS, 1962, p. 90).
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A partir desse pensamento de Levinas, é percebido que a vida em comunidade
significa que ninguém está sozinho. Em algum grau, essa constatação aproxima-se do fato do
judaísmo não poder ser pleno quando experienciado como uma religião dos lares, pela
necessidade implícita do encontro entre pessoas sem indiferença. O contato dá-se com todo
aprendizado intelectual, mas não apenas, necessita de empatia, de atenção e acolhimento. De
modo geral, aprende-se a respeitar com distanciamento os costumes e crenças de outras
comunidades sem levar em consideração os sujeitos ali envolvidos. A dificuldade da escola é
olhar a humanidade vivente nessa comunidade como a de outros pelos quais também se é
responsável, por isso a educação necessita de pontos de vistas múltiplos. Para tanto, o
educador deve deixar de ser o centro e partir da realidade dos educandos para que as
diferenças possam mostrar-se como positivas e, já no convívio escolar, perceba-se que, por
trás de toda estrutura, existem rostos. É o rosto que retira o Mesmo da sua zona de conforto.
Levinas lembra que a tradição do Outro é vista na religião e também na filosofia, pois
desde Descartes o eu pensante relaciona-se com o Infinito, sem tentar possuí-lo: “A
experiência, a ideia de infinito, está ligada à relação com Outrem. A ideia de Infinito é a
relação social.” (LEVINAS, 1997, p.210). A relação consiste nesse contato com um ser
exterior a si, por conter seu próprio infinito com a resistência ética inserida no “Não matarás”.
Dentro desse contexto, a liberdade vê-se limitada por não poder possuir absolutamente, sem
mostrar-se injusta. Continua Levinas:

Mas, desde logo, Outrem não é simplesmente uma liberdade diferente; para me dar o
saber da injustiça, é preciso que o seu olhar me venha de uma dimensão do ideal. É
preciso que Outrem esteja mais perto de Deus do que Eu. O que não é certamente
uma invenção de filósofo, mas o primeiro dado da consciência moral que se poderia
definir como consciência do privilégio de Outrem em relação a mim. A justiça bem
ordenada começa por Outrem. (LEVINAS, 1997, p. 211).
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CONCLUSÃO:

A trajetória traçada pela obra de Levinas revela um pensador vigoroso e atento às suas
raízes judaicas. A filosofia do mesmo, como herança de sua história, preocupou-se com as
relações humanas, o que o levou a repensar a ética como ponto máximo da filosofia, sendo
compreendida por ele como filosofia primeira, quando a ética passa a ser a ótica e, desse
modo, traz a certeza que o tema da alteridade não se esgota e ainda tem muito a contribuir
para o campo educacional, embora os seus escritos não sejam específicos sobre essa temática.
A ética da alteridade proposta por Levinas é um grande desafio também no âmbito
escolar, por ser a saída do Mesmo para o Outro, ou Êxodo, por ser sem retorno, um
movimento singular, portanto, liberto de padrões. Tal vivência deve ser fomentada em toda
sala de aula, desde a relação entre professor e estudantes, perpassando pelas relações entre
colegas de classe. Contudo, Levinas já alerta, como foi mostrado no terceiro capítulo desta
dissertação, a necessidade de conhecer e experienciar a própria história e costumes, dado que
apenas livros e objetos antigos não traduzem a vivência. O currículo escolar tanto pode
perpetuar ampliando conhecimentos, como pode ignorá-los até desaparecem. Ele é um
instrumento formado a partir da cultura, da política e de uma ideologia, portanto, reforçando
ou não preconceitos e estereótipos.
Buscou-se nesta dissertação a contribuição da ética da alteridade, proposta por
Levinas, sob a inspiração judaica presente em sua formação como aporte ao processo
educacional, pois pôde-se perceber no pensamento levinasiano a profundidade no trabalho
com a formação humana, a qual é primordial para a convivência em comunidade. Encerrando
a pesquisa, que não pode ser esgotada devido à perspicácia da obra do autor, foi possível
concluir a sua importância no âmbito pedagógico no concernente à dimensão ética das
relações humanas.
O judaísmo, para além da religiosidade, preocupa-se com a educação como meio
mantenedor da relação entre o ser humano e o Altíssimo, evidenciada na relação interhumana. Essa relação é o ponto central da ética da alteridade por ser o meio de associação
com o divino, fundindo um ensinamento religioso a uma necessidade humana para uma
convivência harmoniosa. Para tanto, a responsabilidade invocada pelo rosto é aprendida antes
mesmo de dar-se conta da paisagem. Para Levinas, a perpetuação dos conhecimentos sobre a
tradição judaica dependia da educação formal e familiar. A escolha do mesmo como pensador
capaz de conciliar a reflexão filosófica e a confissão religiosa para percorrer os objetivos
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desta dissertação foi produtiva pela dimensão do seu pensamento, capaz de tamanha
profundidade na relação inter-humana. A educação mostra-se neste percurso tal qual fio
condutor para a dimensão do encontro com o humano, mesmo não sendo o tema principal da
obra levinasiana. A alteridade e o sentido do humano ficam evidentes com a preocupação com
a ética pensada por Levinas, inclusive no âmbito educacional, com o fazer pedagógico
desenvolvido pelos professores/mestres e seus estudantes ao convidarem os mesmo a fazer
parte dos ritos, sem necessariamente privá-los da liberdade de suas próprias escolhas, mas
antes, respeitando-os e responsabilizando-se pela garantia de que o Outro seja quem é.
A leitura aprofundada das obras levinasianas, as quais retratam seu pensamento,
origem, formação e matriz judaica, bem como a de artigos e trabalhos baseados em sua obra
(com maior foco na temática educacional), seguindo a análise de conteúdo e a sua herança
fenomenológica, foi necessária para começar a compreender a sua linha argumentativa.
A pertença religiosa de Levinas não exclui a reflexão filosófica dele. Na pesquisa
minuciosa sobre os seus escritos, com destaque para “Difficile Liberté” e “Totalidade e
Infinito”, foi possível abordar o judaísmo como um movimento religioso ou não, atual e
essencialmente voltado para o humano, para o seu desenvolvimento e experiência de viver em
grupo, em que cada membro é responsável por todos. No ambiente escolar, talvez o primeiro
lugar no qual a diversidade se mostra, há conflito entre gerações, um currículo fechado
voltado para as demandas do mercado de trabalho e o seu tempo. Nele estão inclusos padrões
que agridem as alteridades dispostas no espaço educacional. Levinas traz contextualizada em
sua obra a referência à liberdade, à formação humana pautada na ética da alteridade aliada à
educação, de maneira a vislumbrar o fazer pedagógico como meio necessário à formação
humana integral, colaborando com o aprendizado de viver com o diferente sem ter que tornarse igual.
A racionalização vivida pelo Ocidente, tornando as escolas cada vez mais
especializadas, solicita mais das famílias na formação humana. Evidencia-se a dicotomia
educacional com papéis estáticos, em que a escola capacita com a técnica e a família cuida da
formação humana. No entanto, percebe-se o distanciamento familiar devido a esse mesmo
processo de racionalização. Remetendo tal realidade ao pensamento levinasiano, percebe-se a
sua preocupação com a educação integral do indivíduo, sem desmerecer a construção do
conhecimento pela escola, mas refletindo sobre a maneira utilizada para transmitir o
conhecimento técnico. Levinas propõe uma grande mudança na filosofia quando traz a ética
como ótica, tornando-a filosofia primeira, e reverbera seu pensamento pelo campo
educacional com conceitos que contribuem com o tema central, que é a presença do Outro,
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capaz de incentivar a vivência ética desviando da repetição engessada de algum modelo já
utilizado. A proposta levinasiana é ultrapassar os limites dessa dicotomia focando em uma
educação vivenciada pelo educador e pelo estudante. O pensamento levinasiano traz a
reflexão sobre a necessidade de contribuir no processo formativo do humano para todas as
situações, pois sua ética não exclui ou inclui apenas um aspecto da vida, como se o homem
(mulher) tivesse sua existência fatiada em funções sociais, ocasionando uma educação
igualmente incompleta. Ora, é na convivência, ou melhor, no encontro com outros seres
humanos nas diversas situações, sejam elas do mercado de trabalho, da religiosidade, da vida
familiar ou do lazer que se dá a experiência com o irrevogavelmente diferente. O saber
técnico não é visto como menor, mas antes como mais um dentro dessa formação humana, em
certa medida, negligenciada. Por isso, Levinas contribui no entendimento sobre a ética da
alteridade, e para tanto, alguns conceitos foram intensamente pontuados ao longo do trabalho,
tais como: Rosto, Infinito, Outro e Ética. No entanto, ao percorrer o corpo do texto, evidenciase o conceito do Outro como basilar para a compreensão ou experiência da ética da alteridade.
Através do Outro acontece o processo educativo com a sua presença, a partir dele e para ele.
Mostrou-se a diferença trazida por Levinas, quando o mundo deixa de ser pensado na
centralização do eu. A ética da alteridade vivenciada no ambiente escolar colabora com a
formação total do humano contrapondo-se à experiência de desrespeito a grupos ou
simplesmente pessoas vitimadas pelo preconceito, como por exemplo, a mulher.
No início do percurso desta dissertação, foram pontuadas algumas questões
norteadoras para a busca da inspiração levinasiana na educação. A responsabilidade para com
os Outros num sistema educativo ainda pautado na competitividade e homogeneização,
envolve o aprendizado de permitir que o Outro seja diferente de mim, desde o professor que
não detém todo conhecimento, mas que incumbe-se de modo fraternal a contribuir

na

formação humana, exemplificando com a sua própria vivência em sala de aula. Para Levinas,
a religião pode contribuir positivamente no campo educacional, posto ser ele mesmo o
exemplo de tal empreitada, pois desde a infância foi educado dentro dos costumes judaicos, o
que não o impediu de ser também um grande pensador secular. Assim, a intolerância à
diversidade de toda ordem, também religiosa, por parte dos estudantes pode/deve ser
trabalhada à luz da ética da alteridade levinasiana, não com a pretensão de revolucionar o
comportamento nas salas de aula, já que a resistência impõe-se no primeiro momento, o que
solicita do educador atitude insistente com uma proposta pedagógica que exija dos estudantes
maior convivência, tornando necessário o aprendizado ético, que pode ou não ocorrer. É
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pertinente pontuar que o trabalho do professor não se traduz em repassar conhecimento
pronto, mas em provocar curiosidade nas inteligências dispostas no processo educativo.
A escola está localizada em determinado lugar e de alguma forma adapta-se a esses,
prosseguindo na tentativa de adequar os estudantes aos costumes predominantes no local,
estado ou país e/ou de acordo a uma classe social. Desse modo, a ética levinasiana, apesar de
parecer relativamente simples de ser posta em prática, confronta-se com realidades incapazes
de vivenciá-la. Ora, a responsabilidade pelo Outro que está impregnada no Mesmo pode ser
vivenciada em pequenos grupos em sala de aula, excluindo outros. Pensar o mundo a partir do
Outro exige um discernimento profundo do mundo, muitas vezes, rechaçado desde o seio
familiar, no qual ensina-se a cuidar do eu, de si, centrando-se no indivíduo apenas. O próprio
ambiente escolar corrobora para a desconfiança ou para a pouca importância dada ao discurso
ético levinasiano, pois as escolas assemelham-se a prisões. Os prédios escolares em parte
denunciam mazelas sociais, com tentativa de controle absoluto e sem voz ou participação dos
estudantes. A reflexão para eles é condicionada e afastada de reais mudanças reforçando a
permanência de conflitos dentro e fora do espaço escolar.
Já no primeiro capítulo, é apresentada a contribuição religiosa com a importância da
leitura do Talmude, bem como de sua interpretação individual, vista como contribuição na
formação humana, aliado ao aprendizado da tradição grega, deixando evidente que o
conhecimento não é excludente e só contribuiu na construção do seu pensamento. A ética é
mostrada como um modo de relacionar-se. Ele aprofunda a importância de cuidar das
marcas/tradições, ou seja, a interpretação da vida na perspectiva de cada grupo, o que foi
chamado de núcleo ético-mítico de cada povo em meio a todo avanço tecnológico. E ainda
traz a necessidade do rito como orientação na experiência, capaz de conservar a tradição no
cotidiano através de símbolos: gestos, linguagens etc.. Também apresenta a santidade, que é a
ética, pois na relação inter-humana dá-se a relação com o divino, a religação entre o humano e
a divindade – religião.
Segue-se, no segundo capítulo, tratando sobre a alteridade humana, bem como da sua
herança fenomenológica para, no terceiro, trazer a possível colaboração do pensamento
levinasiano na educação, bem como na relação professor/estudante dentro desse contexto,
uma vez que a inspiração de seu pensamento permanece desconhecida na realidade educativa.
Visto ser a própria diversidade o primeiro desafio educacional, é comum a espera de uma
atitude solícita por parte do outro, sem permitir iniciar a mudança pretendida.
Pensar na formação da juventude é pensar no futuro de tradições, costumes e na
liberdade das alteridades, pelo ímpeto de resistência comum nessa fase da vida. Desse modo,
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o fazer educativo deve abrir-se no processo de saída de si em direção ao outro, ao rosto que
solicita e ordena. A educação indo além dos objetivos restritos da escola, pautados no
mercado de trabalho e no consumo, é um tempo de preparação para vida. A proposta
levinasiana, pela sua formação judaica, é que a não-indiferença ao rosto do Outro seja o
centro do aprendizado, por ser esse mesmo rosto a abordagem educativa. A sabedoria ética no
encontro face a face torna as alteridades possíveis, o que para o Ocidente educado sob a
sombra grega, partindo sempre de si para entender o mundo e conduzir a própria vida, é
incoerente. Carece de empenho para o entendimento da ética contida no acolhimento ao
Outro. Ora, tomando a si como ponto de partida não há escuta, a visão fica condicionada por
quem olha, anulando a espontaneidade alheia, na tentativa de reduzi-lo a sua compreensão de
mundo. Tal atitude empobrece o aprendizado, acrescenta regras incapazes de abarcar a todos
(as) violentando as alteridades, massificando os costumes, neutralizando as raízes de tradições
pela homogeneização educacional.
Levinas inovou com a ética da alteridade, todavia cabe ao educador vivenciá-la na
realidade de cada sala de aula, testemunhando com a sua experiência. O processo
investigativo que encaminhou esta dissertação inspirou-se na herança judaica levinasiana,
desembocando na sua ética da alteridade numa tentativa de encontrar uma possível
contribuição para a educação. Após este longo percurso de conhecimento do autor, da leitura
de parte de sua obra e da experiência educativa atual, ampliou-se o olhar para a profissão do
educador e para a importância da formação da juventude. Conclui-se a carência da permissão
aos estudantes de serem pessoas com origens diversas, com educação familiar diversa, e
ainda, com a negação da escuta. Isso, pela separação entre a preparação profissional e da
formação humana. O mestre, oriundo da geração mais velha, é mudo dentro dessa práxis
formativa, matando os ritos que possibilitam aprendizado. Isso porque as relações tornaram-se
mecanizadas. Conclui-se a carência da permissão aos estudantes de serem pessoas com
origens diversas, com educação familiar diversa, e ainda, com a negação da escuta.
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