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Num livro dedicado a Paul Ricoeur, Richard Kearney1 procura

elaborar uma concepo de criatividade no reduzida imaginao,
mas que se desenvolve em todos os nossos actos intencionais (perce-

bentes, significantes, prticos). Esse conceito de criatividade com

preensiva (esttica e prtica) , por ele, designada figurao e deve

ultrapassar os dualismos tradicionais do ser e do no-ser, da presena

e da ausncia, do real e do imaginrio, visando uma hermenutica do

possvel.
Essa hermenutica teria duas modalidades: ontolgica ("o

possvel como desvelamento do horizonte finito do nosso mundo

vivido - do que ") e escatolgica (trabalhando o "horizonte trans

cendente do mundo futuro" - do que deve ser).

Segundo a metafsica onto-teolgica, o que existe verdadeira

mente presena e a criatividade humana concebida como imagina

o s pode imitar o que j existe. O que parece criao de novo ,

afinal, imagem do que j existe. Da os simulacros reenviarem a um

original.
O movimento platnico consiste precisamente na definio de

dois mundos cindidos (supra-sensvel vs. temporal sensvel) e na

1
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excluso de um terceiro mundo (a imaginao) para o plano do no-

-ser. A imagem , assim, condenada ao campo do fictcio e do ilus

rio, desqualificada enquanto processo de conhecimento. O imaginrio
resulta da parte mais nefasta da alma, aquela que no resiste ao vigor
da carne e, por outro lado, as pretenses divindade do artista

dissimulam to s ignorncia e so mesmo blasfmia. Socialmente, o

produtor de imagens intil, no contribui em nada para as tarefas

exigentes e excelentes da polis.

Das margens da filosofia platnica, surge uma outra definio
no negativa da imaginao

- como faculdade ex-ttica (ek-stasis), ela

pode, por inspirao dos deuses, aceder s ideias eternas. Scrates, no

Fedro, no Timeu, no Sofista, fica entusiasta da verdade, no por

mimesis, mas por participao divina servida pela razo. O processo,

digamos, curioso: a forma mais elevada (a Ideia) inscreve-se na

forma mais baixa (a imagem) revelando um paradoxo -

negativamen
te, a imagem um acto voluntrio,activo e mimtico e, positivamente,
manifesta-se de modo passivo, involuntrio e exttico.

Esse paradoxo decorre da natureza quiasmtica da imaginao:
ela situa-se entre o ser e o no-ser. E, justamente porque perturba a

ciso entre os dois planos, ela permanece incompletamente formulada

por Plato.

Posteriormente, os escolsticos sublinharam-lhe a funo negati
va, sendo preciso esperar por Kant e pelo idealismo alemo para a

celebrao da imaginao exttica na actividade criadora do Homem.

Mas, refere Kearney, da primeira edio da Crtica da Razo Pura

para a segunda, Kant devolve a imaginao a um lugar mais conven

cional (intermedirio entre o sensvel e o inteligvel) atribuindo,

ento, ao entendimento o papel da sntese dos juzos.

preciso evitar, ou ultrapassar, a metafsica do ser/no-ser para

aceder a uma ontologia mais fundamental (no sentido heideggeriano)
do possvel. S um novo conceito de conscincia fundamental, que
torne presente o ausente e ausente o que est presente, permitir
desconstruir o impasse metafsico em que o imaginrio foi enclausu

rado.

Tal o ponto de partida deste estudo, propondo Kearney o termo

figurao para mostrar que a criatividade do Homem se exprime em

todos os domnios. Para esse objectivo, projecta um mtodo estrita

mente fenomenolgico para a descrio da experincia, evitando os

preconceitos metafsicos que obscurecem a noo de criatividade. S

assim poder, afirma, defender a tese de que a existncia humana
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sempre figurao, sempre transcendncia exttica, pela ultrapas
sagem temporal do que dado actualmente com vista a um horizonte

possvel.
Figuramos o nosso mundo como isto ou aquilo: vemos-como,

significamos-como, imaginamos-como. O sentido fundamental nunca

est presente, mas possvel, permanece como uma possibilidade
ausente. Qualquer figurao como-se de uma coisa sempre pr-
-figurao temporalizante do seu sentido possvel.

Husserl, Heidegger, Lvinas, Derrida, Ricoeur so autores que

percorrem este estudo, contribuindo para a tarefa, rdua, de fazer

valer a alteridade irredutvel do sentido, de rejeitar a posse total do

sentido.

Da a descrio fenomenolgica anunciada se dever completar

por uma hermenutica do sentido como ser (hermenutica ontolgica)
ou como Bem (hermenutica escatolgica), sendo que o prprio modo

de as enunciar torna explcita a ideia de que essas duas hermenuticas

so marcadas tambm pelo processo figurativo como-se. Donde

decorre que tudo potico no sentido original do termo grego (poiesis

-criao).
A descoberta do possvel como poder-ser que favorea a trans

cendncia exttica do homem no se deve limitar ao domnio ontol

gico (como em Heidegger) porque isso negar as diferenas essen

ciais do sentido do possvel. O possvel um topos, mas sobretudo

uma escolha tica - a figurao humana est submetida a juzos ticos

de transfigurao (que abrem caminho possibilidade de um reino

futuro) ou de desfigurao (que reduzem a alteridade do possvel a

uma presena literal). A figurao desenrola-se tanto ao nvel da teo

ria (perceber o mundo) como da prtica (agir no mundo), possuindo
esse termo virtudes heursticas que permitem melhor compreender o

mundo e a nossa existncia.

Estamos sempre implicitamente situados num crculo hermenu

tico de configuraes encadeadas que impedem a neutralidade de um

sujeito-cogito, antes lhe impem, por exegese da sua prpria cons

cincia, a imagem de si como figurao-figurada, como figurante.
E a hermenutica, sendo tico-escatolgica, recorda-nos a nossa

responsabilidade de transfigurar o mundo, o mundo das coisas, mas

tambm o mundo das relaes humanas. Figurar-se autenticamente o

outro interpret-lo como trazendo em si um horizonte de sentido

possvel que permanece irredutvel simples presena objectiva. Esse

sentido escatolgico escapa-nos no xtase do tempo e no xtase da

intersubjectividade.
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Emmanuel Lvinas

De facto, o problema da figurao torna-se mais complexo

quando pensado em termos de relaes humanas. O pensamento

filosfico de Lvinas pode, de uma forma interpelante, orientar um
caminho nessa complexidade.

Para que o outro seja o outro, a apreenso, a manipulao, a

apropriao do seu sentido esto dificultadas, seno mesmo vedadas.

O que significa que o outro no pode ser objecto de conhecimento

nem de saber. O eu, o sujeito de conhecimento e o seu poder de repre

sentao, revela-se incapaz de identificar o sentido do outro. Face-a-

-face sem fuso, proximidade que sempre distncia, visar no

intencional, impossibilidade de generalizao (num gnero) ou totali

zao (no ser), iluso da conscincia como intermediria, a relao
com o outro , numa formulao paradoxal do autor de Totalit et

Infini1, uma no relao. E uma intriga tica.

Lvinas, decisivamente marcado pela fenomenologia husserliana,
desenvolve uma filosofia que se, por um lado, rev algumas aquisi

es desse pensamento, assume, por outro lado, uma crtica incessante

s ambies da conscincia reflexiva e da ontologia heideggeriana.
Para alm deste cenrio filosfico, convm recordar a sua vinculao
fundamental tradio judaica. Poderamos, seguindo estudos j cls

sicos sobre Lvinas, falar do encontro entre o grego e o hebreu, entre

o logos e a religio, como ingredientes dum pensamento prodigoso e

desconcertante, rigoroso e excessivo.

O outro que a conscincia intencional supostamente visa sem

pre susceptvel de ser representado, ou seja, a conscincia faz valer o

seu modo prprio de se relacionar ao ser, apreendendo-o ao nvel da

manifestao visvel. Resulta ainda, como diz Derrida3, da ingenuida
de do olhar. A intencionalidade fica assim cativa da representao,
cativa ela prpria do plano aparente do aparecer e da sua apreenso
pela conscincia do sujeito.

Para Lvinas, esta prioridade da conscincia arrasta dois

esquecimentos: o esquecimento do Outro e o esquecimento do Dizer.

De facto, a identificao e a tematizao como trabalho da conscin

cia reflexiva neutralizam a singularidade prpria do Outro e fazem

2
Lvinas, Emmanuel - Totalit et Infini. Essai sur VExtriorit, 1971, Kluwer

Academic.

3
Derrida, Jacques - Violence et Mtaphysique, in Ucriture et la Diffrence, 1968,

Paris, Seuil.
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transparecer num Dito uma representao construda sobre a opacifi-
cao dos sentidos mltiplos. A conscincia coloca-se, desse modo,
como comeo do sentido.

neste ponto, como Paul Ricoeur refere num texto fundamental4,

que Lvinas v apagar-se a diferena entre filosofias da conscincia e

filosofias ontolgicas
- justamente na procura dum comeo, duma

origem, dum arch.

A noo de proximidade desenvolvida por Lvinas marca uma

ruptura com as noes de intencionalidade, de representao e de des-

velamento. Trata-se no fundo de uma ruptura com a pretenso da

ontologia a filosofia primeira. A minha relao com o Outro de

natureza tica constituda pela minha responsabilidade por ele. Res

ponsabilidade que no da ordem da escolha, no um acto de liber

dade do eu. Trata-se de uma assignao responsabilidade pelo
Outro, imposta pela presena do rosto, no pelas suas caractersticas

fisionmicas, no pelas suas expresses de carcter, mas pela simples

presena do rosto enquanto absolutamente outro exterior e absoluta

mente despido de fenomenal idade, enquanto ultrapassagem da sua

forma plstica.
Essa assignao no traz a assinatura de uma origem, no impu

tvel, no est datada -

por isso, no susceptvel de reintegrao

pela conscincia, no convertvel em acto de consentimento ou

recusa, no justificvel por nenhum compromisso. An-arquia,an-
-acronismo, acusao e dvida no representveis, no absorvveis

num Dito. Problema de recuo a uma anterioridade, no a uma ante

rioridade mstica, mas a um plano infinitamente outro, absolutamente

outro, a um outramente outro, a um outro que se absolutiza tanto mais

quanto mais me aproximo. Desdizer relativamente a qualquer dito ,

no fundo, uma estratgia de rejeio de toda e qualquer ambio de

princpio e soberania da conscincia subjectiva ou de totalizao no

ser. No dizer outro dito, dizer outramente, deixar aberta a pos

sibilidade de dizer, no enclausurar num dito - identidade, tema - a

possibilidade infinitamente mltipla sugerida pelo rosto do Outro.

Sugerida e no irradiada porque no h luz no rosto do Outro. Trata-

-se realmente de uma epifania do rosto.

A exterioridade do Outro e a sua exposio indefesa aos perigos
do mundo acrescentam a minha responsabilidade com uma carga

Ricoeur, Paul - Emmanuel Lvinas, pensem du tmoignage, in "Lectures 3.

frontircs de la philosophic", Paris, Seuil.
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obsessiva, transformam-me em refm. Sou refm do Outro, substituo-

-me a ele na sua dor, expio por ele a culpa de uma falta que no

cometi. Formulaes excessivas, extremas, hiprboles escandalosas

(ainda seguindo Ricoeur) destinadas a impedir o pensamento comum

e a antecipar a impossibilidade de retorno de uma conscincia auto-

-afirmativa. A dor do Outro irrepresentvel porque o seu rosto no

da ordem do fenmeno; a minha responsabilidade irrepresentvel

porque a minha dvida anterior a qualquer endividamento.

A intriga tica ope-se certeza da representao e desenvolve-

-se fora do campo da ontologia. Infinito, Altura, Exterioridade,

Glria,... so modalidades do Dizer, do Desdizer dum Dito. So for

mas de arrancar o soi de si mesmo, formas do eu se incompatibilizar
com a igualdade no mesmo. Complementar da tica da responsabili
dade est, pois, a preocupao pela linguagem e pela valorizao de

expresses que operam o Desdizer do Dito e que salvam, no mesmo

gesto, a filosofia. Impedem-na de cair no silncio do j dito. Impe-
dem-na de cair na teologia. No h mostrao da experincia da res

ponsabilidade nem do fundamento que a sustenta. H assignao e

atestao da responsabilidade. Infinita e transcendente.

"Eis-me aqui", refm do Outro -

passividade irrepresentvel, der

rube da evidncia. Mas passividade que, apesar de tudo, requer um

soi-mme, requer um aqui. Isto s pode significar que se nenhum Dito

pode dar conta da subjectividade (porque a reduz a um tema identifi-

cante) to pouco o acto de Desdizer serve para a regular. H uma

recorrncia do soi-mme que prevalece, apesar do longo combate

movido contra as suas pretenses auto-afirmao. O exlio, o fora-

-de-si s fazem sentido na relao tica. O soi s faz sentido como

nico, insubstituvel na substituo do Outro. S faz sentido na unida

de que o impede de se cindir e na impossibilidade de, por si, se

apreender e identificar.

A relao tica exprime-se como xtase do um-pelo-Outro, do

eu-para-e-pelo-Outro. A figura-rosto, olhar e palavra, modalidades na

qual a pessoa do Outro me perturba e me obceca, solicita a proximida
de que simultaneamente testemunho de distncia intransponvel. 0
rosto do Outro no se manifesta como fenmeno, mas como apelo. De

facto, a figura-rosto do Outro uma no-figura. "Aparece como se

aparecesse" - acaba por concluir Kearney na anlise referida sobre a

figurao. Faz-nos face, diferenciando-se at ao infinito, pr-figuran-
do e re-figurando a nossa proximidade consigo enquanto Outro. O

tempo escatolgico, o tempo da relao tica ou da tica da relao
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faz explodir o tempo ordinrio: distncia relativamente presena,

obstculo sincronia do eu e do outro. o tempo diacrnico dum

comeo imemorvel e dum fim inimaginvel. A singularidade aqui
sinnimo de transcendncia. E aqui sinnimo de impossibilidade de

representao.
Para suspender este texto, parece necessrio indicar algumas das

consequncias dum estudo to excessivamente centrado no "souci de

1'autre"5:

-a nvel epistmico, a verdade no pode equivaler a certeza, o

sentido no pode ser totalizado no ser. A verdade aproximao, re-

-leitura;

-relativamente filosofia, sendo salutar suspeitar de alguns

aspectos mais ingnuos do humanismo, tambm necessrio que, no

jogo de desconstruo da imaginao humanista e no jogo da inde-

cibilidade, chegue o momento da deciso tica de dizer "eis-me aqui"
ou ao nvel da responsabilidade colectiva: "eis-nos aqui". Aqui e ago
ra devo fazer face a outro que me pede uma resposta. Ou seja, reintro-

duo na superfcie das imagens-espelhos de uma dimenso de pro

fundidade e altura;

-a nvel poltico, ficando neste texto por referir o modo como o

outro do outro, o terceiro, introduz medida na obsesso pelo prximo
- fazendo da justia o pivot das relaes, chamaria a ateno agora e

apenas para a dedicatria dum dos livros mais radicais de Lvinas

(seno mesmo o mais radical):

" memria dos seres mais prximos entre os seis milhes de assas

sinados pelos nacionais-socialistas, ao lado de milhes c milhes de

humanos de todas as confisses e de todas as naes, vtimas do

mesmo dio do outro homem, do mesmo anli-semitismo."

Esta dedicatria, inscrita duplamente em Autrement qiTtre6

(duplamente, porque em francs e hebraico), coloca-nos perante uma

dimenso de tal modo incomensurvel, de tal modo irrepresentvel

que, de facto, parece que s um ser e um pensar outramente,
e no

apenas um ser e um pensar o mesmo de outro modo, poder dar inte

ligibilidade a este tempo. O pensamento de Lvinas , afinal, um

longo manifesto contra a violncia - comeando pela violncia da

5
Magazine Littraire, N 345 - Juillct-Aol 1996, Le Souci. Eduque de

rindividualisme.

6
Lvinas, Emmanuel - Autrement quEtre ou Au-del de l'Essence, 1978, Kluwer

Academic.
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prpria filosofia, quando insiste na sua vocao totalizante das repre

sentaes redundantes do mesmo e nas formas obstinadas de identi

dade a si.

Notas bibliogrficas

Resumo

Partindo da ideia que a percepo, a significao e a imaginao so

actos de figurao como-se (Richard Kearney), estuda-se neste texto a noo
de rosto em Emmanuel Lvinas. A dimenso tica da relao com o Outro

imposta pela simples presena do rosto torna-o irredutvel representao e

coloca o Eu na posio de refm. A relao entre o Eu e o Outro afinal uma

no-relao e a figurao do rosto afinal uma no-figurao.

Resume

partir de 1'ide que la perccption, la signification et l'imagination sont

des actes de figuration comme-si (Richard Kearney), on ludie la notion de

visagc chez Emmanuel Lvinas. La dimension thique de la relation avec

Autrui impose par la simple prsence du visage fait qu'il soit irrductible la

reprsentation et fait du Je un otage. La relation entre Je et Autrui c'est fina-

lement une non-relation et la figuration du visage c'est finalement une non-

-figuration.

Abstract

From the idea that perception, meaning and imagination are figurative
acts as-if (Richard Kearney), we study the notion of face by Emmanuel Lvi

nas. The ethical character of the relation with the Other makes him irrducti

ble to reprsentation and makes the Self an hostage. The relation is finally a

non-relation and the figuration is finally a non-figuration.
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