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Prefácio

Facilmente se concordará que importa muitíssimo saber se
não nos iludiremos com a moral.

A lucidez – abertura de espírito ao verdadeiro – não consiste
em entrever a possibilidade permanente da guerra? O estado de
guerra suspende a moral; despoja as instituições e as obrigações
eternas da sua eternidade e, por conseguinte, anula, no provi-
sório, os imperativos incondicionais. Projecta antecipadamente a
sua sombra sobre os actos dos homens. A guerra não se classifica
apenas – como a maior – entre as provas de que vive a moral.
Torna-a irrisória. A arte de prever e de ganhar por todos os meios
a guerra – a política – impõe-se, então, como o próprio exercício
da razão. A política opõe-se à moral, como a filosofia à inge-
nuidade.

Não há necessidade de provar por meio de obscuros frag-
mentos de Heráclito que o ser se revela como a guerra ao pensa-
mento filosófico; que a guerra não o afecta apenas como o facto
mais patente, mas como a própria patência – ou a verdade – do
real. Nela, a realidade rasga as palavras e as imagens que a
dissimulam para se impor na sua nudez e na sua dureza. Dura
realidade (eis um verdadeiro pleonasmo!), dura lição das coisas,
a guerra produz-se como a experiência pura do ser puro, no
próprio instante da sua fulgurância em que ardem as roupagens
da ilusão. O acontecimento ontológico que se desenha nesta ne-
gra claridade é uma movimentação dos seres, até aí fixos na sua
identidade, uma mobilização dos absolutos, por uma ordem



objectiva a que não podemos subtrair-nos. A prova de força é a
prova do real. Mas a violência não consiste tanto em ferir e em
aniquilar como em interromper a continuidade das pessoas, em
fazê-las desempenhar papéis em que já se não encontram, em
fazê-las trair, não apenas compromissos, mas a sua própria subs-
tância, em levá-las a cometer actos que vão destruir toda a possibi-
lidade de acto. Tal como a guerra moderna, toda e qualquer
guerra se serve já de armas que se voltam contra o que as 
detém. Instaura uma ordem em relação à qual ninguém se pode
distanciar. Nada, pois, é exterior. A guerra não manifesta a exte-
rioridade e o outro como outro; destrói a identidade do Mesmo.

A face do ser que se mostra na guerra fixa-se no conceito 
de totalidade que domina a filosofia ocidental. Os indivíduos
reduzem-se aí a portadores de formas que os comandam sem eles
saberem. Os indivíduos vão buscar a essa totalidade o seu sentido
(invisível fora dela). A unicidade de cada presente sacrifica-se
incessantemente a um futuro chamado a desvendar o seu sentido
objectivo. Porque só o sentido último é que conta, só o último
acto transforma os seres neles próprios. Eles serão o que aparece-
rem nas formas, já plásticas, da epopeia.

A consciência moral só pode suportar o olhar trocista do
político se a certeza da paz dominar a evidência da guerra. Uma
tal certeza não se obtém por simples jogo de antíteses. A paz dos
impérios saídos da guerra assenta na guerra e não devolve aos
seres alienados a sua identidade perdida. É necessária uma
relação originária e original com o ser.

Historicamente, a moral opor-se-á à política e terá ultra-
passado as funções da prudência ou os cânones do belo, para se
pretender incondicional e universal quando a escatologia da paz
messiânica vier sobrepor-se à ontologia da guerra. Os filósofos
desconfiam dela. Sem dúvida, tiram dela partido para anun-
ciarem também a paz; deduzem uma paz final da razão que faz o
seu jogo no meio das guerras antigas e actuais: fundam a moral
na política. Mas, adivinhação subjectiva e arbitrária do futuro,
fruto de uma revelação sem evidências, tributária da fé, a escato
logia depende, para eles, muito naturalmente da Opinião.

Contudo, o extraordinário fenómeno da escatologia profé-
tica não pretende certamente ganhar o seu direito de cidade no
pensamento, assimilando-se a uma evidência filosófica. É verdade
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que, nas religiões, e mesmo nas teologias, tal como um oráculo,
a escatologia parece «completar» as evidências filosóficas; as suas
crenças-conjecturas pretendem-se mais certas do que as evidên-
cias, como se a escatologia lhes acrescentasse esclarecimentos
sobre o futuro, revelando a finalidade do ser. Mas, reduzida às
evidências, a escatologia aceitaria já a ontologia da totalidade
saída da guerra. O seu verdadeiro alcance não está aí. Ela não
introduz um sistema teológico na totalidade, não consiste em
ensinar a orientação da história. A escatologia põe em relação
com o ser, para além da totalidade ou da história, e não com o 
ser para além do passado e do presente. Não com o vazio que
rodearia a totalidade e onde se poderia, arbitrariamente, crer o
que se quisesse, e promover assim os direitos de uma subjec-
tividade livre como o vento. Ela é relação com um excedente sempre
exterior à totalidade, como se a totalidade objectiva não preen-
chesse a verdadeira medida do ser, como se um outro conceito –
o conceito de infinito – devesse exprimir essa transcendência 
em relação à totalidade, não-englobável numa totalidade e tão
original como a totalidade.

Este «além» da totalidade e da experiência objectiva não se
descreve entretanto de um modo puramente negativo. Reflecte-
-se no interior da totalidade e da história, no interior da experiência.
O escatológico, na medida em que é o «além» da história, arre-
bata os seres à jurisdição da história e do futuro – suscita-os 
na sua plena responsabilidade e a ela os chama. Submetendo ao
juízo da história no seu conjunto, exterior às próprias guerras que
marcam o seu fim, restitui a cada instante a sua significação plena
nesse mesmo instante: todas as causas estão maduras para serem
entendidas. Não é o juízo último que importa, mas o juízo de
todos os instantes no tempo em que se julgam os vivos. A ideia
escatológica do julgamento (contrariamente ao juízo da história
em que Hegel viu sem razão a racionalização daquele) implica
que os seres têm uma identidade «antes» da eternidade, antes 
da conclusão da história, antes de os tempos estarem volvidos,
enquanto ainda há tempo, enquanto os seres existem em relação,
sem dúvida, mas a partir de si e não a partir da totalidade. A ideia
do ser que ultrapassa a história torna possível entes ao mesmo
tempo comprometidos no ser e pessoais, chamados a responder
ao seu processo e, por consequência, já adultos, mas, por isso
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mesmo, entes que podem falar, em vez de emprestarem os seus
lábios a uma palavra anónima da história. A paz gera-se como a
aptidão para a palavra. A visão escatológica rompe a totalidade
das guerras e dos impérios em que não se fala. Não visa o fim da
história no ser compreendido como totalidade – mas põe em rela-
ção com o infinito do ser, que ultrapassa a totalidade. A primeira
«visão» da escatologia (assim distinta das opiniões reveladas das
religiões positivas) atinge a própria possibilidade da escatologia,
isto é, a ruptura da totalidade, a possibilidade de uma significação
sem contexto. A experiência da moral não decorre dessa visão –
consuma essa visão, a ética é uma óptica. Mas «visão» sem imagem,
desprovida das virtudes objectivantes sinópticas e totalizantes 
da visão, relação ou intencionalidade de um tipo inteiramente
diverso e que este trabalho tenta precisamente descrever.

A relação com o Ser produzir-se-á apenas na representação,
lugar natural da evidência? A objectividade, cuja dureza e poder
universal a guerra revela, trará a forma única e a forma original
sob a qual o Ser se impõe à consciência, quando ele se distingue da
imagem, do mundo, da abstracção subjectiva? A apreensão de
um objecto equivalerá à própria trama em que se tecem os vín-
culos com a verdade? A estas perguntas, a presente obra res-
ponde pela negativa. Só pode haver escatologia da paz. Mas isso
não quer dizer que, afirmada objectivamente, ela seja aceite
como objecto de fé em vez de ser possuída como fruto de saber.
Isso quer dizer, primeiro que tudo, que ela não vem tomar lugar,
na história objectiva que a guerra patenteia, como fim dessa guer-
ra ou como fim da história.

Mas a experiência da guerra não refutará a escatologia, como
refuta a moral? Não começámos nós por reconhecer a irrefutável
evidência da totalidade?

Para falar verdade, desde que a escatologia opôs a paz à
guerra, a evidência da guerra mantém-se numa civilização essen-
cialmente hipócrita, isto é, ligada ao mesmo tempo ao Verda-
deiro e ao Bem, doravante antagonistas. Talvez seja altura de
reconhecer na hipocrisia, não apenas um reles defeito contin-
gente do homem, mas a dilaceração profunda de um mundo
ligado ao mesmo tempo aos filósofos e aos profetas.

Mas, para o filósofo, a experiência da guerra e da totalidade
não coincidirá com a experiência e a evidência sem mais? E a
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própria filosofia não se definirá, no fim de contas, como uma
tentativa de viver começando na evidência, opondo-se à opinião
dos próximos, às ilusões e à fantasia da sua própria subjecti-
vidade? A escatologia da paz, exterior a essa experiência, não
viverá acaso de opiniões e de ilusões subjectivas? A menos que a
evidência filosófica não remeta dela mesma para uma situação
que já não pode dizer-se em termos de «totalidade». A menos que
o não-saber, onde começa o saber filosófico, coincida não com o
nada sem mais, mas apenas com o nada de objectos. Sem substi-
tuir a escatologia à filosofia, sem «demonstrar» filosoficamente as
«verdades» escatológicas – pode remontar-se a partir da expe-
riência da totalidade a uma situação em que a totalidade se 
quebra, ao mesmo tempo que esta situação condiciona a própria
totalidade. Uma tal situação é o brilho da exterioridade ou da
transcendência no rosto de outrem. O conceito dessa trans-
cendência, rigorosamente desenvolvido, exprime-se pelo termo
de infinito. Tal revelação do infinito não leva à aceitação de
nenhum conteúdo dogmático; e erradamente se defenderia a
racionalidade filosófica deste em nome da verdade transcen-
dental da ideia de infinito. Porque a maneira de se elevar e de se
manter aquém da certeza objectiva que acabaria de ser descrita
se aproxima do que se convencionou chamar método transcen-
dental, sem que seja preciso incluir nessa noção os processos
técnicos do idealismo transcendental.

A violência que, para um espírito, consiste em escolher um
ser que lhe é inadequado contradiria o ideal de autonomia que
orienta a filosofia, mestra da sua verdade na evidência? Mas 
a relação com o infinito – a ideia do Infinito, como lhe chama
Descartes – extravasa o pensamento num sentido inteiramente
diverso da opinião. Esta desvanece-se como vento quando o pen-
samento a toca, ou revela-se como já interior a esse pensamento.
Na ideia do infinito pensa-se o que fica sempre exterior ao
pensamento. Condição de toda a opinião, é também condição 
de toda a verdade objectiva. A ideia do infinito é o espírito antes
de se expor à distinção do que descobre por si mesmo e do que
recebe da opinião.

A relação com o infinito não pode, por certo, exprimir-se 
em termos de experiência – porque o infinito extravasa o pensa-
mento que o pensa. Nesse extravasamento, produz-se precisa-
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mente a sua própria infinição, de modo que será preciso exprimir
a relação com o infinito por outros termos que não em termos de
experiência objectiva. Mas se experiência significa precisamente
relação com o absolutamente outro – isto é, com aquilo que
extravasa sempre o pensamento – a relação com o infinito com-
pleta a experiência por excelência.

Por último, a visão escatológica não opõe à experiência da
totalidade o protesto de uma pessoa em nome do seu egoísmo
pessoal ou mesmo da sua salvação. Uma tal proclamação da
moral a partir do subjectivismo puro do eu, refuta-se pela guerra,
pela totalidade que ela revela e pelas necessidades objectivas.
Opomos ao objectivismo da guerra uma subjectividade tirada da
visão escatológica. A ideia do infinito liberta a subjectividade do
juízo da história para a declarar, a todo o momento, madura para
o julgamento e como que chamada – como mostraremos (1) – a
participar nesse juízo, sem ela impossível. É contra o infinito 
– mais objectivo do que a objectividade – que se quebra a dura lei
da guerra, e não contra um subjectivismo impotente e separado
do ser.

Os seres particulares abandonarão a sua verdade num Todo
em que se desvanece a sua exterioridade? O derradeiro aconteci-
mento do ser jogar-se-á, pelo contrário, em todo o brilho dessa
exterioridade? – eis ao que se reduz a questão pela qual come-
çámos.

Este livro apresenta-se, pois, como uma defesa da subjec-
tividade, mas não a captará ao nível do seu protesto puramente
egoísta contra a totalidade, nem na sua angústia perante a morte,
mas como fundada na ideia do infinito.

Avançará distinguindo entre a ideia de totalidade e a ideia de
infinito e afirmando o primado da ideia do infinito. Vai descrever
como o infinito se produz na relação do Mesmo com o Outro 
e como, inultrapassável como é, o particular e o pessoal magne-
tizam de algum modo o próprio campo em que se verifica a pro-
dução do infinito. O termo produção indica tanto a realização do
ser (o acontecimento «produz-se», um automóvel «produz-se»)
como a sua elucidação ou a sua exposição (um argumento 
«produz-se», um actor «produz-se»). A ambiguidade deste verbo
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traduz a ambiguidade essencial da operação pela qual, ao mesmo
tempo, se procura o ser de uma entidade e pela qual ele se revela.

A ideia do infinito não é uma noção que uma subjectividade
forje casualmente para reflectir uma entidade que não encontra
fora de si nada que a limite, que ultrapassa todo o limite e, por
isso, infinita. A produção da entidade infinita não pode separar-
-se da ideia do infinito, porque é precisamente na desproporção
entre a ideia do infinito de que ela é ideia que se produz a
ultrapassagem dos limites. A ideia do infinito é o modo de ser –
a infinição do infinito. O infinito não existe antes para se revelar
depois. A sua infinição produz-se como revelação, como uma
colocação em mim da sua ideia. Produz-se no facto inverosímil
em que um ser separado fixado na sua identidade, o Mesmo, o
Eu contém, no entanto, em si – o que não pode nem conter, nem
receber apenas por força da sua identidade. A subjectividade
realiza essas exigências impossíveis: o facto surpreendente de
conter mais do que é possível conter. Este livro apresentará a
subjectividade como acolhendo Outrem, como hospitalidade.
Nela se consuma a ideia do infinito. A intencionalidade, em 
que o pensamento permanece adequação ao objecto, não define
portanto a consciência ao seu nível fundamental. Todo o saber
enquanto intencionalidade supõe já a ideia do infinito, a inade-
quação por excelência.

Conter mais do que a sua capacidade não significa abarcar ou
englobar pelo pensamento a totalidade do ser ou, pelo menos,
poder dar-se conta dela a posteriori, pelo jogo interior do pensa-
mento constituinte. Conter mais do que a sua capacidade é, em
cada momento, fazer saltar os quadros de um conteúdo pensado,
transpor as barreiras da imanência, mas sem que a descida ao ser
se reduza de novo a um conceito de descida. Alguns filósofos
procuraram exprimir pelo conceito do acto (ou da encarnação
que o torna possível) essa descida ao real que o conceito de
pensamento, interpretado como puro saber, manteria como um
jogo de luzes. O acto do pensamento – o pensamento como acto
– precederia o pensamento que pensa um acto ou que dele toma
consciência. A noção de acto comporta essencialmente uma
violência, a da transitividade que falta à transcendência do pen-
samento, encerrado em si mesmo, apesar de todas as suas aven-
turas, no fim de contas, puramente imaginárias ou percorridas
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como que por Ulisses, para regressar ao lar. O que no 
acto ressalta como essencial violência é o excedente do ser sobre
o pensamento que pretende contê-lo, a maravilha da ideia do
infinito. A encarnação da consciência só pode, pois, compre-
ender-se se, para além da adequação, o transbordamento da ideia
pelo seu ideatum – isto é, a ideia do infinito – mover a consciência.
A ideia do infinito, que não é uma representação do infinito,
suporta a própria actividade. O pensamento teorético, o saber e
a crítica aos quais opomos a actividade, têm o mesmo funda-
mento. A ideia do infinito que não é, por sua vez, uma represen-
tação do infinito é a fonte comum da actividade e da teoria.

A consciência não consiste, portanto, em igualar o ser pela
representação, em tender para a plena luz em que essa adequa-
ção se procura, mas em ultrapassar esse jogo de luzes – essa
fenomenologia – e em realizar acontecimentos cuja significação
última – contrariamente à concepção heideggeriana – não con-
segue desvelar.

A filosofia descobre, sem dúvida, a significação dos acon-
tecimentos, mas eles produzem-se sem que a descoberta (ou a
verdade) seja o seu destino; e mais, sem que qualquer descoberta
anterior ilumine a produção desses acontecimentos, essencial-
mente nocturnos, ou sem que o acolhimento do rosto e a obra da
justiça – que condicionam o nascimento da própria verdade –
possam interpretar-se como desvelamento. A fenomenologia é
um método filosófico, mas a fenomenologia – compreensão atra-
vés da iluminação – não constitui o acontecimento último do
próprio ser. A relação entre o Mesmo e o Outro nem sempre 
se reduz ao conhecimento do Outro pelo Mesmo, nem sequer à
revelação do Outro ao Mesmo, já fundamentalmente diferente 
do desvelamento (2).
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A oposição à ideia de totalidade impressionou-nos no Stern
der Erlösung de Franz Rosenzweig, demasiadas vezes presente
neste livro para ser citado. Mas a apresentação e o desenvolvi-
mento das noções utilizadas devem tudo ao método fenomeno-
lógico. A análise intencional é a procura do concreto. A noção,
tomada sob o olhar directo do pensamento que a define, revela-
-se entretanto implantada, sem que o pensamento ingénuo o
saiba, em horizontes insuspeitados por esse pensamento; tais
horizontes emprestam-lhe um sentido – eis o ensino essencial 
de Husserl (3). Que importa se na fenomenologia husserliana,
tomada à letra, esses horizontes insuspeitados se interpretam,
por sua vez, como pensamentos que visam objectos! O que
importa é a ideia do transvasamento do pensamento objectivante
por uma experiência esquecida de que ele vive. A explosão da
estrutura formal do pensamento – noema de uma noese – em
acontecimentos que essa estrutura dissimula, mas que a supor-
tam e a restituem à sua significação concreta, constitui uma
dedução – necessária e, no entanto, não analítica – que, na nossa
exposição, é marcada por termos e expressões como «isto é» ou
«precisamente», ou «isto completa aquilo» ou «isto produz-se
como aquilo».

A significação à qual, na presente obra, a dedução fenome-
nológica reduz o pensamento teórico sobre o ser e a exposição
panorâmica do próprio ser não é irracional. A aspiração à exte-
rioridade radical, chamada por tal motivo metafísica, o respeito
dessa exterioridade metafísica que é preciso, acima de tudo,
«deixar ser» – constitui a verdade. Ela anima este trabalho e
atesta a sua fidelidade ao intelectualismo da razão. Mas o pensa-
mento teórico, guiado pelo ideal da objectividade, não esgota tal
aspiração. Fica aquém das suas ambições. Se as relações éticas
devem levar – como este livro mostrará – a transcendência ao seu
termo, é porque o essencial da ética está na sua intenção transcen-
dente e porque nem toda a intenção transcendente tem a estru-
tura noese-homem. A ética, já por si mesma, é uma «óptica». Não
se limita a preparar o exercício teórico do pensamento que
monopolizaria a transcendência. A oposição tradicional entre
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teoria e prática desvanecer-se-á a partir da transcendência meta-
física em que se estabelece uma relação com o absolutamente
outro ou a verdade, e da qual a ética é a via real. Até então, a rela-
ção entre teoria e prática só se concebia como uma solidariedade
ou uma hierarquia: a actividade assenta em conhecimentos que a
iluminam; o conhecimento pede aos actos o domínio da matéria,
das almas e das sociedades – uma técnica, uma moral, uma polí-
tica – que proporciona a paz necessária ao seu exercício puro.
Nós vamos mais longe e, correndo o risco de parecer confundir
teoria e prática, tratamos uma e outra como modos da transcen-
dência metafísica. A confusão aparente é desejada e constitui
uma das teses deste livro. A fenomenologia husserliana tornou
possível a passagem da ética para a exterioridade metafísica.

Como estamos longe neste prefácio do tema da obra que a
sua primeira frase apontava! Trata-se já de tantas outras coisas,
mesmo nestas linhas preliminares que deviam traçar sem rodeios
e sentido do trabalho empreendido. A pesquisa filosófica não
responde, em todo o caso, às perguntas como uma entrevista, um
oráculo ou a sabedoria. E poder-se-á falar de um livro como se o
não tivéssemos escrito, como se não fôssemos o seu primeiro
crítico? Poder-se-á desfazer assim o dogmatismo inevitável em
que se condensa e se compassa uma exposição que prossegue o
seu tema? Ela apresentar-se-á aos olhos do leitor, tão natural-
mente indiferente às peripécias dessa caçada, como um matagal
de dificuldades em que nada garante a caça. Desejaríamos pelo
menos convidá-lo a não se deixar vencer pela aridez de certas
veredas, pelo desconforto da primeira secção, cujo carácter pre-
paratório é preciso sublinhar, mas na qual se desenha o hori-
zonte de todas as pesquisas.

Mas a palavra prefácio, que procura perfurar a tela entre-
posta entre o autor e o leitor pelo próprio livro, não é dada como
uma palavra de honra. Está apenas na própria essência da lin-
guagem que consiste em desfazer, em cada instante, a sua frase
pelo preâmbulo ou pela exegese, em desdizer o que foi dito, em
tentar redizer sem cerimónias o que foi já mal entendido no
inevitável cerimonial em que se compraz o dito.
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