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EIXO TEMÁTICO 1  
ÉTICA E ONTOLOGIA 

  

Podemos adentrar pelos caminhos da ontologia ao se pensar a relação entre ética, que 
segundo Lévinas, inaugura o teorético, e justiça, a qual tem na ética sua fonte. A ontologia 

e a ética têm compromisso com a justiça. Relacionam-se, nesse contexto,  infinito e 
totalidade; justiça e filosofia primeira; o face a face e o lado a lado; verdade, liberdade e 
consciência, no amplo contexto da justiça e do amor. O problema do mal se encontra em 
uma justiça que se pretende cega, sem contato com o rosto de Outrem. Como abordar o 

problema da ontologia e do mal a partir da justiça e do amor? 
  

Outras questões a serem abordadas: o “il y a”, a insônia, mas também a representação, a 
intencionalidade, a metafísica, o desejo, a hospitalidade, o rosto, o tempo, a morte, a 

hipóstase, o ser, e a evasão, entre a responsabilidade infinita da ética e a justa medida 
trazida pela justiça, que se encontram no amor. 
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A ÉTICA DA RESPONSABILIDADE INFINITA NO PENSAMENTO DE EMMANUEL 
LÉVINAS 

 
Diego Castro Rabêlo 

Unicatólica (Centro Universitário Católica de Quixadá) 
 
Emmanuel Lévinas (1906 – 1995) diante de todo um cenário de guerras e morte de 
familiares e amigos oferece uma especial análise para a ética da responsabilidade, onde 
ele não fala de uma responsabilidade sobre si, mas de uma responsabilidade sobre o 
infinito humano. Esse infinito humano é entendido como o infinito do Outro, onde o eu 
não o pode conter numa palavra, num conceito, ou seja, se o infinito pudesse ser 
definido, ele deixaria de ser infinito. É nessa perspectiva que Lévinas evoca a questão 
da justiça, onde o eu que tem o desejo do infinito se realiza indo ao encontro do outro, 
numa ação responsável, e esse desejo nunca é saciado, pois como já falamos, o desejo 
do eu é o infinito. O rosto do outro, para Lévinas, é a manifestação do infinito humano, 
da diferença, é o desnudamento do ser, que clama por responsabilidade, e é na 
fraternidade, no encontro do “face a face” onde o eu nunca chega de mãos vazias, 
sempre tem algo a oferecer, que se encontra o amor. A palavra amor, que hoje já foi tão 
deturpada, para Lévinas ganha sentido quando se fala de sacrifício, o morrer por 
outrem, faz vir à tona todo o “egoísmo”. O objetivo desta comunicação é analisar e 
argumentar a questão da justiça e da responsabilidade no pensamento de Emmanuel 
Lévinas, onde podemos ver a possibilidade de uma ética responsável, que num plano 
infinito, pode se alcançar a todos aqueles no qual o eu é chamado à responsabilidade. 
Com metodologia qualitativa bibliográfica, onde se fundamentará a partir dos textos 
“Totalidade e Infinito” e “Entre nós” bem como de comentadores que serviram para 
aprofundar e balizar nossa pesquisa. Sendo assim, essa comunicação quer colaborar 
como uma reflexão, tendo em vista que cada um tem um olhar e um senso crítico 
particular. Podemos concluir assim que: o pensamento de Emmanuel Lévinas, no que 
diz respeito a responsabilidade infinita, ao mesmo tempo em que se pretende mostrar 
uma ética que eleva a dignidade do outro, também apresenta uma certa fragilidade 
quando, nas próprias palavras de Lévinas, dado a incerteza da concretude “invivivel” 
de uma práxis ao infinito de sua teoria ética, mesmo que para ele isso seja o certo, o 
bem. 
 
 

A EXPERIÊNCIA ÉTICA DO OUTRO EM JEAN-PAUL SARTRE 
 

Thiago Teixeira Santos 
PUC Minas 

 
Nós reconhecemos que as preocupações centrais do III Seminário Internacional 
Emmanuel Lévinas – “Amor e Justiça” se orientam às contribuições de Lévinas ao 
pensamento filosófico. Todavia, consideramos que não há ponto de confluência mais 
pertinente entre Lévinas e as filosofias, senão pelo o problema do outro. Sendo assim, 
nos dedicaremos a compreender essa questão nos limites epistemológicos do 
existencialismo humanista sartriano. O filósofo existencialista, considerado um dos 
grandes expoentes da filosofia contemporânea, atravessa o tema do outro a partir de 
uma compressão fenomenóloga, ontológica e, sobretudo, a nosso ver, ética. As 
estruturas do para-si, isto é, sua realidade como ser que compreende sua abertura e 
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constituição permanente no mundo, através da liberdade — realidade basilar de seu 
ser —, bem como sua habitação no mundo e na situação junto aos outros, nos lançam 
numa empreitada ética: a constituição do valor e do engajamento. Entendemos que em 
Sartre há uma alteridade negativa e que ela não inviabiliza uma discussão ética. Logo, 
uma experiência do outro marcada pelo “inferno” não mina a necessidade da 
consolidação de um horizonte ético, através das escolhas que, mesmo nessa tensão, 
abarcam ao outros, na medida em que somos responsáveis pelo que fazemos de nós e 
também pelo modo como afetamos e somos afetados pelos outros.  
  
 
A EXPERIÊNCIA ONTOLÓGICA DO CORPO NO ARTIGO “ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE 

A FILOSOFIA DO HITLERISMO” DE E. LEVINAS 
 

Hegildo Holanda Gonçalves 
Universidade Federal de São Carlos 

 
O objetivo do presente texto é mostrar a noção de corpo como em uma dimensão 
ontológica, na qual não se pode escapar do fato definitivo de ser e nem da recusa de 
nele permanecer, a partir do artigo “Algumas Reflexões sobre a filosofia do Hitlerismo” 
de E. Levinas. Para mostrar essa experiência originária, Levinas faz um contraponto, 
em um primeiro momento, com a tradição judaico-cristã e com o Liberalismo para os 
quais o corpo é compreendido como um obstáculo. Ter um corpo significa ter que 
suportá-lo como um objeto do mundo exterior e, nesse sentido, é preciso dele libertar-
se. Enquanto a tradição judaico-cristã defende uma libertação pela graça, o liberalismo 
a defende pela via da autonomia. No entanto, Levinas vai chamar a atenção para o fato 
de que o liberalismo, no fundo, continua sustentando a mesma noção de liberdade da 
tradição, a diferença está apenas na via que é diferente; Em um segundo momento 
Levinas se contrapõe ao Marxismo, que mesmo tendo estreitado a relação entre o corpo 
e o espírito conserva a ideia de um espírito preso às necessidades materiais, pois no 
marxismo a consciência é determinada pelo ser. A novidade trazida pelo marxismo vai 
consistir em mostrar que o espírito humano não é mais uma pura liberdade capaz de 
desprender-se de todas as amarras. O espírito não obedece, incondicionalmente, aos 
comandos da razão, pois ele se vê acorrentado às necessidades materiais e à mercê de 
uma sociedade e de uma matéria cuja existência é mais importante que uma razão 
impotente. Desse modo, a luta que marca a constante oposição entre classes não só 
preexiste à inteligência como também lhe faz imposições antes não escolhidas. A 
liberdade se conquista no material. Nem o espirito deve mais ser entendido como 
liberdade em si mesma, nem a liberdade absoluta aceita como base constitutiva do 
espirito e do que dele deriva, como a ciência, moral e a estética; e, em um último 
momento, Levinas contrapõe-se à filosofia do Hitlerismo, pois ela parte de sentimento 
de identidade para definir a essência do homem como um aprisionamento voluntário 
ao corpo. O hitlerismo põe sua ênfase no sentimento do corpo como mero veículo 
biológico, hereditário, por meio do qual o homem é definido. Essa exaltação do 
hitlerismo em relação ao corpo, bem como a notória identificação do eu já implicada 
no corpo, são claros sinais de um distanciamento em relação ao espírito de liberdade e 
uma compreensão de homem preso ao seu passado por meio do biológico. Na 
perspectiva de Levinas é esse estado de acorrentamento que constitui o ser do homem 
no sentido de que ele não tem escapatória de si mesmo. Mas, para qual sentido aponta 
essa experiência do corpo em Levinas e como ela se diferencia daquelas da tradição 
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Judaico-cristã, da do liberalismo, da do marxismo e da do Hitlerismo? A noção de 
corporeidade em Levinas, no artigo supramencionado parece apontar para uma 
dimensão ontológica da experiência corporal, dentro das duas perspectivas: por um 
lado o fato definitivo de ser e, por outro, a tentativa desesperada de escapar desse fato 
inescapável de ser. Portanto, Levinas parece não aceitar a visão dualista da tradição 
que ver o corpo como obstáculo, mas também rejeita o pensamento hitlerista que 
defende um aprisionamento ao corpo. Não se pode negar a experiência concreta do 
corpo, mas também não se pode aceitar que ele seja ideologizado e identificado com o 
ser em geral. 
 
 

A INFINITUDE ÉTICA E A TOTALIDADE ONTOLÓGICA EM LÉVINAS 
 

Oziris Alves Guimarães 
Alessandra de Souza Vasconcelos 

Edmo Flores dos Santos 
Universidade Estadual de Roraima 

 
O presente ensaio traz como tema a Infinitude Ética e a Totalidade Ontológica em 
Emmanuel Lévinas. Assim, apresentaremos o resignificar da alteridade como abertura 
à justiça e, num segundo momento, a travessia ética no desvelamento do ser em 
Lévinas. Com isso, propomos uma análise da ideia de justiça a partir de outro olhar: o 
resignificar da alteridade. A contribuição que este ensaio pretende oferecer, revelando 
uma possível originalidade, pode ser anunciada nestes termos: a alteridade exprime 
uma sabedoria pertinente para a consecução de uma educação ética, em que o sujeito 
é interpelado para o êxodo, um sair de si mesmo ao encontro do outro. Daí o significado 
da ‘ Infinitude Ética e a Totalidade Ontológica no Resignificar da Alteridade’ para a 
sabedoria do amor que colma o sentido da própria liberdade. Diante da pergunta pela 
condição humana, há uma tensão que conduz à reflexão levinasiana no século XXI. As 
expressões ‘totalidade e infinito’, muito mais que designarem o nome de uma de suas 
principais obras, expressam o significado da inquietação que perpassa o pensamento 
de Lévinas. O III Seminário Internacional Emmanuel Lévinas com o tema “Amor e 
Justiça” nos pro-voca/con-voca a abrir clareiras a compreender a “Infinidade Ética e a 
Totalidade Ontológica”. A partir de uma perspectiva ontológica, este ensaio aborda o 
conceito de alteridade de Emmanuel Lévinas, filósofo judeu francês-lituano, 
delineando decorrências para a reflexão e prática educativa libertadora. Trata-se de 
um encontro com a Ética da Alteridade que se pronuncia pelo viés do amor à sabedoria 
dos gregos, mas tem seu sentido fecundado e nutrido pela sabedoria do amor dos 
profetas. A contribuição que este artigo pretende oferecer, revelando uma possível 
originalidade, pode ser anunciada nestes termos: a alteridade exprime uma sabedoria 
pertinente para a consecução de uma educação ética, em que o sujeito é interpelado 
para o êxodo, um sair de si mesmo ao encontro do outro. Daí o significado de uma 
educação para a sabedoria do amor que colma o sentido da própria liberdade. O artigo 
dá atenção à Palavra que ecoa o clamor do outro que solicita hospitalidade. Totalidade 
e infinito, uma das obras-mestras do autor em pauta, mesmo que de forma não 
exclusiva, será a referência do estudo que assume a fenomenologia hermenêutica como 
caminho descritivo e interpretativo, tendo claro, entretanto, que a anterioridade ética 
levinasiana transborda os contornos de qual seja a metodologia perquirida. 
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ARCHÉ E RESPONSABILIDADE EM TOTALIDADE E INFINITO 
 

Christopher James Eland 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 
Um dos principais desafios para pesquisadores das obras de Emmanuel Levinas é a 
diferença sutil, porém profunda, na sua abordagem filosófica em Totalité et Infini (TI) 
e Autrement qu"être (AqE). Embora os dois grandes trabalhos se concentrem na 
irredutibilidade da proximidade ética, há uma mudança pronunciada do foco da 
alteridade ética em TI para a subjetividade ética em AqE. Apesar da continuidade clara 
e poderosa entre as duas obras, nesse projeto, que é parte da minha tese de doutorado, 
desejo desenvolver a maneira como o uso de um conceito particular, a anarquia, se 
torna completamente invertido na metafísica ética de Levinas nesses dois livros. A 
anarquia, como conceito técnico central em AqE, geralmente é entendida como uma 
característica fundamental da responsabilidade ética. Contra o uso comum no seu 
contexto político, Levinas usa o conceito de anarquia para enfatizar a maneira em que 
a relação ética, proximidade ou obsessão, não é mediada por qualquer princípio ou 
idealidade. Opondo-se a Bergson, Levinas mantem que essa recusa anárquica de 
princípio ou ordem não é destinada a elevar a desordem como uma nova ordem. Ele 
enfatiza em uma das notas de rodapé cruciais para o capítulo sobre Substituição, que 
"A anarquia não reina e, portanto, permanece em ambiguidade..." A anarquia, como 
desenvolvida no texto de AqE, é sinônimo com a dimensão de responsabilidade que ele 
chama de perseguição, que é a condição de ser posto em questão antes do 
questionamento, a responsabilidade sobre e além do logos da resposta. No entanto, 
uma leitura atenta das referências dispersas e não-tematizadas de anarquia em TI 
mostra um conceito radicalmente diferente com a mesma terminologia. Neste trabalho 
anterior, a anarquia é utilizada repetidamente para descrever exatamente a ausência 
de responsabilidade, começando com uma passagem crucial sobre o "espetáculo 
anárquico" da existência no mito de Gyges na República da Platão. Em outras 
passagens, fica claro que Levinas percebe a anarquia como uma característica 
fundamental no conceito heideggeriano de ser, ou o que ele chama de il y a. Isso implica, 
a meu ver, que em TI Levinas entende a responsabilidade no sentido árquico. Isso 
significa que na fala, na ruptura da totalidade egoísta, a responsabilidade aparece como 
um princípio organizador no mundo anárquico do ser indiferenciado e impessoal. Isso, 
no entanto, não significa que a responsabilidade é árquica no sentido de que ela é 
derivada de algum princípio organizador ou originário, mas sim que a 
responsabilidade é a fonte do princípio que está introduzido na anarquia do ser em 
geral. Uma maneira de conciliar este aparente conflito entre a responsabilidade árquica 
em TI e a responsabilidade anárquica em AqE seria descartar a linguagem anterior da 
anarquia como não técnica, uma vez que a distinção explícita de Levinas entre 
desordem e anarquia não foi desenvolvida no texto de TI. Contudo, parece difícil 
defender a ideia de que o vocabulário da anarquia não aparece como contraponto à 
Heidegger e a importância que ele deu ao duplo sentido de “arché” na tradição grega. 
No presente trabalho, pretendo desenvolver essa dinâmica complexa da anarquia 
como uma crítica ao conceito heideggeriano de ser em geral e a ausência da 
responsabilidade. Isso tem implicações profundas não somente para o entendimento 
de TI como uma crítica à Heidegger, mas também para compreender a maneira através 
da qual o conceito de responsabilidade evoluiu no projeto filosófico de Levinas entre 
suas duas obras principais. 
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A RESPONSABILIDADE COMO PRINCÍPIO ÉTICO: CONTRAPONTOS ENTRE HANS 
JONAS E LEVINAS 

 
José Carlos Moreira 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 
 
Nosso propósito aqui é mostrar como a responsabilidade se estabelece como princípio 
ético no pensamento de Hans Jonas e de Levinas, para tanto, mostraremos os 
contrapontos entre esses dois filósofos concernente à temática que aqui propomos. Se 
a alteridade é a gêneses do modelo ético proposto por Levinas, o modelo ético proposto 
por Jonas é da mesma natureza? Se há uma alteridade no quadro filosófico de Jonas, em 
que aspecto ela se distingue daquela, a qual é extensamente defendida por Levinas? 
São estas as questões com as quais nos ocuparemos no percurso do nosso trabalho.  
  
 

ALTERIDADE, ÉTICA E NÃO-PRESENCIALIDADE NA FORMAÇÃO SUPERIOR A 
DISTÂNCIA: À LUZ DA TEORIA DE EMMANUEL LEVINAS 

 
Amanda Pires Chaves 

Pedro Goergen 
Universidade de Sorocaba 

 
Esta pesquisa é parte de uma tese de doutorado em andamento, cujo objetivo é analisar 
a formação superior nos cursos de Educação a Distância (EaD) e as possíveis 
implicações da não-presencialidade na constituição da alteridade enquanto 
fundamento da ética. Com base teórica no pensamento do filósofo Emmanuel Levinas, 
a metodologia utilizada é de natureza qualitativa e se caracteriza como um estudo de 
cunho teórico, com a adoção de paradigma bibliográfico/documental e abordagem 
interpretativa crítica. Levinas concebe a ética como filosofia primeira, anterior à 
ontologia, com potencial para a superação dos frequentes impasses que ocorrem nos 
processos de formação, especialmente, no ensino superior a distância. A sociedade 
contemporânea está marcada por situações paradoxais - ora de indiferença e 
intolerância ao Outro, diferente e invisível, ora de respeito e luta por direitos iguais. 
Nesse contexto, caracterizado pela presença e/ou não-presença dos indivíduos e 
marcado por conflituosas transformações sociais, culturais e políticas, a questão da 
alteridade e da ética se impõe como tema de incontestável importância para as áreas 
de filosofia, sociologia, história e, com igual urgência, para a educação. Com o advento 
da racionalidade e, em seu transcurso, os avanços da ciência e tecnologia, tanto a 
sociedade, quanto, em seu interior, a escola foi afetada por um novo tipo de 
racionalidade articulada, na sua versão mais atual, com a lógica e as exigências do 
mercado. Os avanços tecnológicos aplicados à comunicação permitiram o surgimento 
da EaD. Após a segunda metade do século XX ocorreu a ascensão e evolução da EaD no 
contexto mundial, a qual, assim como os demais espaços educacionais de formação, 
enredou-se com conceitos e práticas, ligadas à utilidade econômica e mercadológica, 
desfocando o Rosto humano da educação. Como parte das políticas públicas nacionais, 
a EaD é conceituada pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), como 
uma modalidade educacional, em que a mediação das atividades dos processos de 
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ensino e aprendizagem ocorre virtualmente. Ou seja, por meio do uso de Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), os professores e alunos não participam 
necessariamente das atividades de ensino e aprendizagem no mesmo local e hora. 
Assim, a EaD ultrapassa as barreiras do ensino presencial, “libera” as pessoas da 
tradicional presencialidade em sala de aula, possibilitando um processo pedagógico 
adaptado ao espaço e tempo convenientes ao aluno, mediante o uso de ferramentas e 
ambientes de interação e aprendizagem tecnológicos. Como premissa deste trabalho, 
considera-se que nenhum tipo de tecnologia substitui o contato humano no processo 
educacional, entendido como processo de formação humana. Nessa perspectiva, a 
teoria de Levinas serve de ancoragem para esta pesquisa a partir da concepção de 
alteridade como infinito e transcendência, manifestada na epifania do Rosto, na relação 
face a face, como relação metafísica/ética. Ela rompe o caráter totalizador da relação 
ontológica do Mesmo e o Outro, da indiferença e intolerância, e abre caminhos para a 
relação eu/Outro, sendo o Outro concebido como alteridade plena, respeitado em suas 
diferenças. Dessa forma, como conclusão parcial, concebe-se, com base nessa teoria, 
uma possibilidade de transformação da realidade que está posta, principalmente, nos 
processos de formação na EaD - em que é inegável a ocorrência da não-presencialidade; 
a favor de uma educação ética, sensível, de responsabilidade irrecusável, do respeito 
ao Outro enquanto alteridade infinita e transcendente, com suas diferenças.  
 
 
CORRELAÇÕES ENTRE CUIDADO E ALTERIDADE: UM DIÁLOGO ENTRE HEIDEGGER 

E LÉVINAS 
 

Dalton Erick da Silva Santos 
Faculdade Estácio de Sá 

 
No século XX algumas investigações foram pautadas acerca do humano especialmente 
na filosofia e mais precisamente no que tange ao fazer fenomenológico. Dessa forma, 
seguindo uma concatenação de pensamentos, críticas e argumentações, nos propomos 
a sustentar, neste trabalho, um diálogo de (possível) aproximação e as divergências 
mediadoras do distanciamento conceitual entre as concepções de cuidado e alteridade 
na compreensão de Heidegger e Lévinas. Partes das concepções primeiras do 
pensamento fenomenológico são instauradas no advir de uma intencionalidade, ou 
seja, na perspectiva de uma consciência existente pelo fato de ser intencional para algo 
ou algum objeto, a esse respeito fazemos uma analogia pedagógica para o 
desenvolvimento de nosso argumento de que, neste percurso, o cuidado é voltado para 
si e de si para o outro – inaugurando a proposição de alteridade – que é o adentrar no 
sentido do humano. A compreensão originária, para estes autores, de que este cuidado 
e alteridade estruturam e fundamentam as bases deste sentido (uma disposição 
anárquica no âmbito de uma responsabilidade). Numa perspectiva heideggeriana, o 
cuidado é colocado como um elemento central. Este cuidado evoca a concepção de 
totalidade do Ser – o Dasein (o humano). Deste tal maneira, Heidegger se propôs a 
considerar o cuidado não como um elemento ontológico, mas como a própria estrutura 
fundamental da ontologia do ser humano; é uma estrutura que pode ser concebida 
como própria, inerente, e não pode ser assim entendida como aprendida (ôntica), mas 
ontológica. Nesse ínterim, o cuidado se mostra como o modo de ser mais original e 
próprio do ser humano. Assim, o estar-no-mundo seria disposto como essencialmente 
cuidado, porém, num caráter a priori, este seria um cuidado sobre si e para si. Ocorreu 
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em algumas proposições deste ser entendido como “ocupação” à medida que estava 
com os outros, ou seja, no processo de coexistência/vivência no mundo. A partir de tal 
construção compreendemos que este consiste em compreender a si mesmo como 
lançado num mundo (e particularmente já notamos a proposição deste cuidado sobre 
si, mas agora “para o mundo”). No caso, não seria algo pensado sob uma ética do cuidar 
como demarcação de diretrizes a serem seguidas, sua construção é voltada para uma 
Ontologia, e não deve ser compreendido na confusão do fato de que esta existência se 
dá mediante a presença de outros. Nessa ótica, a conjuntura conceitual levinasiana se 
aproxima por intermédio não da ética do cuidado, mas do cuidado como uma ética. No 
entanto, há, porventura, a proposta de afastamento do seguimento teórico 
heideggeriano já que na compreensão de a Ética seria a proposição primeira e 
conceberia o homem não a esse cuidar de ações, mas como algo anterior e estruturante 
que seria essa “alteridade”, esse devotamento ao outro. Na concepção levinasiana, o 
sentido do humano se inscreve como um sentido de responsabilidade (pelo outro). Este 
não aceita que o fundamento se dá na ontologia e propõe que esse humano seria a 
entrega fecunda, em outras palavras, este seria um ser absolutamente debruçado para 
o outro, sendo assim, a responsabilidade infinita sobressai frente à subjetividade 
infinita (direcionada aos pensamentos de Heidegger) a ponto de voltar para si o peso 
do mundo e vale salientar que este termo não remete necessariamente como algo 
desgastante apenas como sentido de uma contribuição responsável, de uma ação frente 
ao mundo. 
  
 

DA DIMENSÃO HUMANA À ESTÉTICA DA CULTURA EM EMMANUEL LÉVINAS 
 

Patrick Lennon Reis de Lima 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 
Analisar a noção de humanismo em Emmanuel Lévinas, apresentado como um além da 
razão de um sujeito pré-originário, aquém ou além da história e da cultura, o que para 
nós caracterizaria a falência da razão como constituinte central do sujeito. Em outras 
palavras, buscamos analisar a concepção de homem que se constitui além da razão, 
caracterizando em Lévinas o que entenderíamos como homo eticus. E evidenciar o 
reflexo desse novo homem no interior da cultura conforme o criador e o atualizador do 
mundo. A respeito da leitura do texto Humanisme de l’autre homme, buscaremos 
entender o modo como Lévinas percorre a desconstrução do humanismo, tendo em 
vista o inalcançável de um novo Homem, situado no final do século XX, e marcado pelas 
desgraças ocasionadas pela Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), que proporcionou 
uma imensurável desvalorização à dignidade humana. 
 
 

DE LÉVINAS À CAMUS NA TRAJETÓRIA DE INALCANÇABILIDADE DO OUTRO 
 

José Lourenço Araújo Leite 
Universidade Federal da Bahia 

 
A responsabilidade ética perante Outrem deve estar presente como a priori no seio das 
ciências e das relações humanas sem se preocupar ou esperar uma reciprocidade dele 
para comigo, como bem afirma Lévinas em sua obra De Deus que vem à Ideia. 
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Diferentemente de Eros que expecta a mutualidade, o amor da marca indelével da 
ancestralidade e da atualidade percebido pelo rosto do outro no encontro da face-a-
face, desencadeia a justiça que proporciona o Outro a ser além da ontologicidade em 
que a relação se restringe apenas entre o Ente e o Ser. É o amor sem concupiscência, 
contrariamente ao desejo adâmico que desencadeou o pecado original. Aliado a posse 
do Outro, obtivemos uma falta de responsabilidade “como princípio de individuação 
humana, talvez, parafraseando Lévinas, que Deus ajuda a ser responsável. (...) mas para 
merecer a ajuda de Deus, é necessário querer fazer o que se impõe fazer sem sua ajuda”. 
Pois, doravante a indiferença diante do Outro, instala-se na consciência humana o 
sentimento de culpa como bem demonstrara Albert Camus em sua obra A Queda, 
pondo toda a humanidade no confessionário e na espera de uma redenção até que ele 
se jogue mais uma vez no mesmo rio de modo que possa salvá-lo. Mas felizmente, a 
água continua fria, Felizmente! Daí, a ausência de Deus prefigurada na ausência do 
Outro quando o homem se exime de cuidar do andarilho que cai do cais da existência 
nas correntes das águas avassaladoras. Em Camus ou em Lévinas, ambos possuem uma 
aquiescência frente à inalcançabilidade do Outro ao demonstrarem uma filosofia da 
alteridade que se nos remete a anterioridade pela via dos vestígios deixados pela 
“traça” de Outrem. 
  
 

EMMANUEL LÉVINAS: DE UMA ONTOLOGIA PARA UMA ÉTICA DA AUTERIDADE 
INFINITA 

 
Isaias Mendes Barbosa 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 
 
A proposta filosófico-ética de Emmanuel Lévinas (1906-1995), além de uma crítica ao 
pensamento ontológico ocidental, é a articulação de uma ontologia da existência ao 
existente, na relação entre o ente e o ser, com a necessidade de uma superação da 
absolutização, violência e fracasso a que tal ontologia estava fadada. A reflexão 
ontológica levinasiana não se fixa num “ser” totalizado, estanque em si, mas parte da 
forma de existência do ser: o “há”, impessoal e sempre existente, inclusive quando tudo 
está reduzido ao nada. Porém, tal ontologia fadada à solidão, fora do mundo e da 
relação com a alteridade, precisa sair de tal fim solitário e impessoal para um além 
ético, um “ser-para-o-outro” que transcende o estado de prisão que se situou a 
humanidade. Isso só se realiza pela ética, que efetiva o “diversamente ser” e a 
“transcendência” para o Infinito, numa responsabilidade humana para com o outro ou 
outrem. Tal responsabilidade para com o outro – razão de humanização cotidiana – é o 
modo de realização e concretude da justiça e do amor na proposta ética levinasiana. 
Partindo dessas pontuações, a presente comunicação objetiva descrever o percurso da 
proposta ética levinasiana que passa de uma ontologia para uma ética da alteridade. A 
entrevista que Lévinas concebeu a Phelippe Nemo, posteriormente editada e 
intituladas como Ética e Infinito (1982), e a obra Totalidade e infinito (1961), dentre 
outros materiais literários, são as fontes principais da pesquisa. A metodologia a seguir 
é uma exposição filosófica argumentativa acerca das linhas gerais do filósofo que 
corroboram a temática tratada. Nesta exposição se segue categoricamente as seguintes 
pontuações: i) a crítica levinasiana à ontologia da tradição ocidental, ii) o “há” 
ontológico e as limitações do ser na filosofia levinasiana, iii) a importância da ética da 
responsabilidade e alteridade, como saída do ser, na filosofia levinasiana e, por fim, vi) 
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algumas luzes da ética de Emmanuel Lévinas para conjuntura social e política no Brasil. 
A crítica levinasiana à filosofia ocidental se reporta à concepção absolutista, finita, 
totalizante e homogenia que se formou na ontologia e seu esquecimento da alteridade 
e da ética como fundamento de realização humana. O “há” levinasiano é o fenômeno do 
ser impessoal, é como se o vazio estivesse cheio, ou o que ele chama de um terceiro 
excluído, que precisa se libertar, depor-se, numa relação social com o outrem, o ser-
para-o-outro que supera o anônimo, insignificante e solitário ser, o sem sentido. O 
aspecto da ética da socialização, responsabilidade e alteridade é a maneira pela qual 
acontece a saída do ser sem sentido. No filósofo a ética, e não a ontologia, assume o 
estatuto de ciência primeira e fundamental para o sujeito que deve assumir a alteridade 
como condição da existência e essência humana. Pois a vida do outro está sob a 
responsabilidade do sujeito sem que este espere uma reciprocidade. É nessa 
responsabilidade desinteressada que se fundamenta a justiça e o amor no face a face e 
na responsabilidade pelo outro.  Neste sentido a humanização é o ser que se desfaz da 
sua condição negativa e totalizante para um eu subjetivo na relação e responsabilidade 
com o outro. Ser humano significa: viver como se não fosse um ser entre os seres, mas 
um outro modo que ser.  A ética da negação do ser solitário, descomprometido social e 
eticamente com o outro, é o sinal que pode iluminar a conjuntura social e política 
brasileira. Tal ética da alteridade e responsabilidade incondicional do outro é um 
contributo para a política brasileira carente de pessoas comprometidas e a serviço do 
bem comum, especialmente do outrem descartado e excluído na contemporânea 
sociedade.     
 
 

FENOMENOLOGIA DO ROSTO EM LEVINAS 
 

Abimael Francisco do Nascimento 
Universidade Federal do Ceará 

 
No presente estudo busca-se apresentar a influência da fenomenologia de Husserl no 
pensamento de Levinas e, ao mesmo tempo, expor uma reelaboração conceitual de 
termos husserlianos em vista da ética da alteridade. O método de pesquisa é de 
consulta bibliográfica, levantando a literatura filosófica que sustenta a 
problematização e argumentação do tema proposto. Levinas frequentou aulas de 
Husserl entre os anos de 1928 e 1929, ali ele aprendeu a admirá-lo, a tanto que o 
método fenomenológico passou definitivamente a marcar as suas obras, a sua filosofia. 
No entanto, para Levinas, o rosto, como lugar da alteridade, manifesta-se, mas não 
depende da intencionalidade do Mesmo para ter sentido, aliás, ele, o rosto resiste a que 
alguém lhe imprima sentido e lhe condicione ontologicamente. O rosto resiste a ser 
coisificado, a se tornar objeto. Nele reside uma resistência que a consciência do Mesmo 
não pode dominar. Assim, a fenomenologia do rosto não se rege pelo princípio da 
identificação, da apreensão, como propunha de modo geral a fenomenologia 
husserliana, que entende, segundo Levinas, o sentido a partir da identificação, mas pelo 
contrário, na fenomenologia do rosto há uma alteridade que por si mesma possui 
sentido, o rosto não precisa do Mesmo para tê-lo. Por outro lado, na fenomenologia do 
rosto se expõe a separação entre o Mesmo e o Outro, a distância abismal que há entre 
o Mesmo e o Outro. Em um dado momento Husserl tratando das relações recorre a uma 
comunidade de eus, a isto Levinas chamou de ideia de mônada, onde se encontra uma 
larga tradição do Logos, aquela segundo a qual o sujeito nada recebe de fora, mas tudo 
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vem dele; o sujeito é absoluto em relação a tudo; existe nele uma autossuficiência que 
o faz responder somente a si mesmo e para si mesmo, deste modo, o sujeito é uma 
mônada, a medida de tudo. No entanto, o sujeito está aberto a tudo e se relaciona com 
tudo, na fenomenologia de Husserl, mas essa abertura, no entender de Levinas, é 
domínio, pois o fato de nada ser estranho ao sujeito é por ele ser a medida de todas as 
coisas. Essa estrutura do pensar de Husserl é desmontada pela fenomenologia do rosto, 
exatamente na relação entre o Mesmo e o Outro, pois o rosto não elege o Mesmo como 
fonte de sentido, mas o elege responsável. A relação não é cognitiva, mas ética. Na 
fenomenologia do rosto o Mesmo é eleito responsável pelo Outro, antes de qualquer 
definição, de qualquer intelecção na relação. Aqui se expõe o que Levinas quer dizer ao 
defender a ética como filosofia primeira. O fenômeno do rosto, antes de qualquer 
compreensão, exige responsabilidade, que o Mesmo seja ético com o Outro. Portanto, 
o presente estudo conclui que Levinas aplica o método fenomenológico, contudo o faz 
numa nova perspectiva, não mais naquela do “amor à sabedoria”, mas desde “a 
sabedoria do amor”.  
  
 

LA (IN)TRANSITIVIDAD DE LA ÉTICA A LA POLÍTICA EN EL PENSAMIENTO DE 
EMMANUEL LEVINAS. 

 
Paulo Henrique Amorim França 

Universidad de Salamanca 
 
La tesis orientadora de nuestra comunicación es la temática y articulación entre la Ética 
y la Política en el pensamiento de Emmanuel Levinas, en que trabajos de relevancia 
internacional si ocuparon de esa difícil y delicada relación. Nuestro intento no trata 
apenas de constatar que no hay en Levinas un tratado de filosofía política propiamente, 
tampoco procuraremos huir de la articulación difícil que su propuesta ética singular 
propone en sus derivaciones políticas, como una simple crítica negativa a la 
ontopolítica. Diferentemente, nuestro esfuerzo es establecer una paulatina conexión 
entre los conceptos y significados de las categorías de responsabilidad y justicia del 
pensamiento levinasiano que conduzca a una imbricación de la ética a la política, 
delimitando así lo que es (in)transitivo de una esfera a otra. Así, el objetivo principal 
de nuestra tesis es mostrar como el pensamiento ético de Levinas es indisolublemente 
ligado aquello que podríamos llamar de su “pensamiento político”. 
  
 

LÉVINAS, BLANCHOT E A FILOSOFIA 
 

Lucila Lang Patriani de Carvalho 
Universidade de São Paulo 

 
A proposta de nosso trabalho é a de analisar a relação do pensamento de Emmanuel 
Lévinas com o de Maurice Blanchot, realizando um recorte temático estabelecido a 
partir da própria filosofia, de modo a aprofundar e concentrar as múltiplas 
possibilidades de interações entre os autores. Para tanto, partiremos, principalmente, 
de textos em que cada um dos pensadores se dedicou a estudar e a dialogar com o outro 
- a exemplo de "Sobre Blanchot", de Lévinas, além de trechos da "A Conversa Infinita", 
de Blanchot. A estas obras se somam, atualmente, as possibilidades de leituras de 
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diversos temas que se comunicam nas obras destes autores - o estatuto do estrangeiro, 
a alteridade, a escritura e a palavra, entre outros. Para além destes muitos temas que 
relacionam os autores, gostaríamos de aprofundar nossa análise considerando a 
dimensão e a situação que a filosofia ocupa no pensamento de Blanchot e, em especial, 
o modo como a amizade com Lévinas e o contato com seus estudos influenciam e 
possibilitam este recorte. Com isto, pretendemos considerar a presença de Blanchot no 
cerne da filosofia francesa contemporânea, responsável por estabelecer um diálogo - 
ainda que nem sempre tão facilmente identificável, em razão do próprio estilo adotado 
pelo autor - com outros pensadores - a exemplo de Jean-Paul Sartre e Michel Foucault 
além, claramente, de Emmanuel Lévinas. Assim, localizaremos a nossa abordagem em 
meio a outros estudos que já foram realizados a este respeito - a exemplo de "Au-delà 
du pouvoir ? Lévinas, Blanchot et la philosophie française contemporaine" de David 
Uhrig, "Trois préludes sur les divergences entre Lévinas et Blanchot: la Transcendance, 
la Mort et le Neutre" de Smadar Bustan, e de textos que acabam por explorar a temática 
da filosofia dentro do pensamento de Blanchot, uma vez que esta aproximação não é 
dada tão obviamente nos estudos sobre o autor, a exemplo de "Entre Blanchot et la 
philosophie" Alain Milon e, em especial, "Le Neutre dans les limites de la philosophie" 
de Daiana Manoury. A partir do estabelecimento deste complexo contexto é que a 
presença de Lévinas se fará relevante para o nosso recorte temático, de modo a 
proporcionar uma linha condutora para o percurso proposto a respeito da relação 
destes autores com a filosofia. 
 
 

O DESEJO METAFÍSICO 
 

Joseildo Inácio dos Santos 
Universidade Federal de Pernambuco 

 
Ao longo de sua história, o ser humano sempre lançou os olhos ao longe, em direção 
àquilo que, por não está ao seu alcance, desperta-lhe a consciência de suas faltas, de 
suas carências, de suas exiguidades, ao passo que alimenta-lhe o desejo de supri-las. 
Para tanto, ele vem criando meios, métodos e ferramentas, a fim de tornar o longe em 
perto, realizando, assim, os seus desejos; no intento maior de colocar tudo sob o seu 
domínio. No entanto, na contramão desse desejo interessado, intencionado, desse 
desejo de posse, comumente presente no ser humano, Emmanuel Levinas argumenta a 
favor de um Desejo cuja natureza não aspira a nenhum retorno, ganho, supressão de 
necessidades, carências ou vacuidades, a saber: o desejo metafísico. Diante do exposto, 
objetiva-se compreender a noção de desejo metafísico desenvolvida por Levinas, como 
surge tal Desejo e a que comportamento a experiência do desejo metafísico conduz o 
ser humano. Para tanto, realizar-se-á uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico, 
tendo por fundamentação principal a obra Totalidade e Infinito, entre outras. O desejo 
metafísico não diz respeito a falta de algo em direção ao qual nos lançaríamos, a fim de 
saciar uma determinada necessidade. Não é a luta pela busca daquilo que nos 
completaria e que, a partir de sua posse, esse passaria a fazer parte de nossa própria 
identidade. Esse Desejo é o movimento ético do Mesmo em direção a um ser que o 
extravasa, em direção ao Outro que por ser absoluta exterioridade, possui estatuto de 
Infinito. Por conseguinte, não pode, de modo algum, ser apreendido em sua concretude, 
abarcado, dominado, isto é, reduzido a um conceito, pois, ao pensar o Outro, o Mesmo 
encontra-se na presença de um ser que transcende toda a sua capacidade de apreensão, 
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logo, frente a esse, o Mesmo busca pensar mais do que pensa, pois o Outro, a absoluta 
exterioridade, revelando-se na consciência do Mesmo como Infinito é o 
transbordamento dessa própria consciência. Fundamental, no pensamento 
levinasiano, para compreensão da ideia do desejo metafísico é a noção de Rosto, já que 
o rosto de outrem é a única forma concreta por meio da qual esse se manifesta ao 
Mesmo, assegurando-lhe a possibilidade da relação com uma alteridade transcendente 
que não se deixa, porém, ser abarcada ou absolvida por nessa relação. Assim, o desejo 
metafísico surge no Mesmo pela presença do Outro que a este aparece por meio do seu 
Rosto, do seu discurso. Entretanto, embora seja o Rosto a forma concreta de sua 
manifestação ao Mesmo, o Outro mostra-se a esse como uma epifania, isto é, como 
revelação, vestígios, pistas, dando ao Mesmo, portanto, o consentimento e a 
possibilidade de relacionar-se com ele por meio do seu Rosto, do seu discurso, porém 
sem revelar, sem dizer tudo sobre si mesmo, não consentindo, porém, ao Mesmo 
descrevê-lo completamente, totalizá-lo, posto que esse não possui poder para tal 
empresa. O desejo metafísico, isto é, a experiência desse movimento ético do Mesmo 
em direção ao Absolutamente Outro, suscitado pela aparição do seu Rosto ou discurso, 
conduz o Mesmo ao comportamento ético do acolhimento do Outro, porém, sem que o 
Mesmo possa reduzi-lo a um conceito ou pensamento, já que o modo de ser do Outro é 
nunca se deixar ser apreendido, desvelado, totalizado, é nunca se deixar, portanto, ser 
transformado em conteúdo.  
  
 
PARA ALÉM DA INTUIÇÃO CATEGORIAL HUSSERLIANA: SOBRE A VIDA CONCRETA A 

PARTIR DE LEVINAS E MARION 
 

Felipe Bragagnolo 
Universidade Federal da Bahia 

 
 
O objetivo deste artigo está em propor um diálogo entre as teorias de Levinas e de 
Marion no tratar do desvelar da concretude da vida "para além" da intuição categorial 
husserliana. Para isto nos apoiamos inicialmente na tese levinasiana de que o mundo 
enquanto vivência intencional (Erlebnis) possui uma relação intrínseca com a noção de 
vida, em outras palavras, que o ato teórico da consciência seria perpassado por 
qualidades que são inerentes aos objetos, que os constituem como objetos de valor e 
de afeto. Isto implica pensar o objeto e o próprio mundo como coisas suscetíveis de 
predicados pertencentes à esfera prática e valorativa da vida 
(Bedeutsamkeitsprädikate), quer dizer, objeto e mundo que também seriam visados 
tais como coisas amadas ou odiadas, queridas ou desprezadas, estimadas ou 
malquistas, etc. Será este passo dado por Levinas, "para além" da intuição categorial, 
que oportunizará um outro modo de constituição do sentido da vida. Já com Marion 
almejamos exceder o campo da intuição ao permitir o manifestar do fenômeno 
enquanto unicamente "dado", fenômeno que pode ser compreendido como "doando" 
mais do que aquilo que se manifesta nos horizontes da intuição categorial. Sustentados 
na teoria marioniana do "fenômeno saturado" torna-se possível pensar o movimento 
de excesso dos horizontes da intuição categorial. Ao ultrapassarmos a análise proposta 
da vida enquanto manifesta na consciência teórica parece-nos possível apresentar um 
outro tipo de compreensão desta mesma vida, agora deslocada para um campo de 
concretude, de engajamento e de subordinação da consciência diante daquilo que não 
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pode ser reduzido ao campo da intencionalidade. Desta maneira, o caminho por nós 
percorrido para desenvolver a tese da concretude da vida para além da intuição 
categorial se dará a partir das análises da obra levinasiana intitulada A Teoria 
Fenomenológica da Intuição (1930), e, da obra marioniana O Visível e o Revelado 
(2005), capítulo segundo, ‘O fenômeno saturado’. Acreditamos assim, que partindo dos 
aportes teóricos destes filósofos faz-se possível pensar a vida concreta como aquilo que 
se dá "para além" da intuição categorial. A fenomenologia será aqui pensada deslocada 
do seu campo originário de investigação, isto é, da teoria do conhecimento, para 
aparecer na sua relação com a vida que se dá "para além" do ato teórico.  
  
 

SOBRE A CRÍTICA DE PAUL RICOEUR A EMMANUEL LEVINAS EM OUTRAMENTE 
 

Nádia Maria Macedo 
Universidade Federal do Maranhão 

  
A presente comunicação visa, principalmente, discutir as críticas elaboradas por Paul 
Ricoeur ao pensamento de Emmanuel Lévinas, apresentadas no texto Outramente. O 
principal objetivo é identificar tais críticas e seus pressupostos no pensamento 
ricoeriano, para finalmente apresentar os contrapontos e óbices possíveis, presentes 
no pensamento de Levinas. O trabalho aqui apresentado se originou de uma pesquisa 
maior acerca do pensamento levinasiano e seu desenvolvimento ao longo de sua vida. 
Foi desenvolvido a partir da análise das obras O si-mesmo como outro e Outramente, 
de Paul Ricoeur, e De outro modo que ser ou para lá da essência, de Emmanuel Levinas. 
As obras em questão foram analisadas utilizando-se também os conceitos presentes no 
texto Elementos para a leitura de textos filosóficos, de Frédéric Cossutta, onde o autor 
aponta caminhos possíveis para a identificação dos referenciais de fala dos textos 
filosóficos. A tese defendida aqui é a de que, na medida em que Paul Ricoeur 
fundamenta suas críticas a partir de seus conceitos de subjetividade, ipseidade e 
alteridade elaborados principalmente em sua obra O si-mesmo como outro, 
sobressaem dificuldades de princípio para a devida análise do pensamento de Levinas. 
As críticas de Ricoeur se referem, para além do estilo e do uso exacerbado de hipérboles 
e de expressões com sentidos alterados, principalmente a conceitos e expressões muito 
caras a Levinas. Ricoeur não visa apenas reparos teóricos ao pensamento de Levinas, 
mas questiona sobre a possibilidade de uma dialética do Dizer e sobre a pressuposição 
do Dizer a um Dito; questiona sobre a coerência do estatuto de uma Ética como o dito 
do seu Dizer; cobra de Levinas uma palavra acerca de uma ontologia ética; parece 
chegar, inclusive, a identificar uma “quase-ontologia” no pensamento levinasiano, no 
que tange à relação entre saber e proximidade. Porém, a reflexão levinasiana sobre a 
Ética, a responsabilidade, a substituição, entre outros, mas principalmente sobre o 
estatuto do sujeito e do Outro, embute uma severidade que não pode ser amenizada 
por uma linguagem comum. É uma maneira de pensar a subjetividade no contexto da 
Ética como responsabilidade, da alteridade, e da preponderância da justiça sobre a 
verdade, talvez estranha demais ao pensamento ocidental em geral, e ao de Paul 
Ricoeur em particular. Assim, torna-se importante uma tentativa de analisar 
criticamente as críticas de Paul Ricoeur a Levinas, no sentido de ressaltar algumas 
dificuldades inerentes a essas críticas em virtude das referências tomadas para sua 
elaboração. 
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TRÊS EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS: OS ROSTOS DE ANIMAIS E A ÉTICA LEVINASIANA 

 
Guilherme Ferreira Silva 

Faculdade de Saúde e Ecologia Humana 
 
O trabalho propõe destacar três passagens literárias-filosóficas para investigar a 
experiência ética presenta na relação entre o homem e o animal. A pesquisa trabalha a 
ética para além da relação homem-homem, a partir do método fenomenológico, e para 
além deste em uma perspectiva levinasiana. Assim, através da poética dada pelos 
textos literários busca-se perceber que o rosto animal poderia ser visto como o rosto 
que evoca a ética, que diz Eis-me-aqui, de forma tal que, apesar do animal não ter sido 
visto por Levinas, seja possível dizer uma ética do Outro para além do homem. Busco, 
também, elementos para além do Rosto, trazidos principalmente com a aproximação e 
a sensibilidade, colocar a questão da ética do animal na abordagem ética de Levinas. A 
pesquisa passa pela leitura de três obras, Vidas Secas de Graciliano Ramos, Ensaio 
Sobre a Cegueira de José Saramago e O Animal que Logo Sou de Jacques Derrida, 
buscando das experiências ilustradas nos textos o que há de signo dado, a linguagem 
na qual os personagens se dão sem a necessidade de representar. A partir destes três 
textos vejo que as experiências, que transitam entre o que há de mais real e a metáfora, 
expõem sempre um sujeito humano no momento que esse está diante de um animal. 
Sem essencializar ou estancar os textos, retiramos de cada um alguma característica 
muito marcante do encontro do Eu (homem) com o Outro (animal), em uma visita 
inesperada que retira do Eu todo o domínio possível por meio do amor, da vergonha 
ou do sofrimento. O Eu é afetado por esta visita, não pode aprisionar nem mesmo a 
linguagem desse Outro que veio visitá-lo, vive a experiência de ser atravessado por um 
Outro que é totalmente Outro, que está na sua vulnerabilidade – de um mundo 
moderno que acostumou a instrumentalizar o animal –, e ao mesmo é um Outro que 
não pode ter sua condição de liberdade animal questionada, assim, fica diante de um 
Não-matarás. A figura do Rosto que expõe, um Outro que diz Não-matarás, um Outro 
que no seu encontro clama pelo amor, traz a vergonha e mostra a fragilidade do 
sofrimento, todos esses elementos trazidos pelas obras nos questiona o limite da ética 
levinasiana, teríamos ética apenas na relação com o Outro homem? Humanismo do 
Outro Homem poderia essencializar a reflexão ética para além das essências? Penso 
que não, a afetação vívida no momento da visitação de um animal me retira do meu 
lugar de domínio e certezas, me ex-põe, vem a mim e questiona o Ser, e ao Outro, 
resposta não posso dar que não seja o Eis-me-aqui, sou responsável por este Outro que 
se põe para além do que posso compreender. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO TEMÁTICO 2 
SUBJETIVIDADE, LINGUAGEM E TRANSCENDÊNCIA 

 
 

A ética que irrompe como uma das noções mais exigentes de humanismo do outro 
homem. O homem emerge como dom de si, sujeito que se sujeita, resposta imediata e 
impensada para Outrem, como amor. A justiça se adentra na relação a dois em que, a 

partir de então, conta-se o terceiro. Nascida pela preocupação com o terceiro a justiça é 
dito. Mas desdita e re-dita, ela se faz linguagem. A linguagem do amor ético se torna e 
permanece justa diante do sujeito ético. O que acontece com a subjetividade diante da 

justiça? Como se falar em uma transcendência entre justiça e ética? Em quê a 
transcendência tem compromisso com o amor, ou vice-versa? Eis algumas questões que se 

convidam ser levantadas. 
  

Outras questões a serem abordadas: a constituição do sujeito, “eis-me aqui”, o si-mesmo, 
identidade, fenomenologia, hermenêutica, recorrência, substituição, memória, 

comunicação pura, diálogo, testemunho, sabedoria, responsabilidade, Dizer, criação, a 
significância da palavra "Deus”, perdão, mistério, maternidade, paternidade, libertação 

(espacial, temporal), relação ética como relação intersubjetiva, abertura à sociabilidade e 
à justiça, entre outros termos que a esses se assemelhem. 
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A BICONDICIONALIDADE DE AUTONOMIA E HETERONOMIA EM TOTALIDADE E 
INFINITO 

 
Diogo Villas Bôas Aguiar 

Universidade Federal de Santa Maria 
 
Quando falamos em liberdade, dada a nossa herança filosófica moderna, assume-se 
prontamente uma identificação com o conceito de autonomia. É livre quem é 
autônomo. Afinal, quem iria renunciar ao direito de exercer plenamente suas escolhas 
sem a ingerência alheia? Ou, ainda, que tipo de responsabilidade poderia ser imputada 
a um ato que não foi praticado por um sujeito autônomo? Dificilmente se abdicaria 
dessa identificação, seja em meio filosófico ou não. No entanto, quando partimos de 
uma posição filosófica como a de Levinas, em que a diferença assume o lugar de 
princípio investigativo, uma dificuldade maior se apresenta ao nos confrontarmos com 
o conceito de liberdade. Há duas visões que queremos combater aqui. A primeira delas 
é a de não há espaço admissível para a heteronomia quando tratamos do conceito de 
liberdade. A segunda, a de que é inviável, no contexto argumentativo levinasiano, uma 
discussão sobre autonomia. Dois argumentos serão postos à prova. Formalmente, o 
primeiro argumento que vamos desenvolver pode ser colocado nos seguintes termos: 
se interpretamos a liberdade econômica como autonomia e a economia como condição 
de possibilidade da alteridade; a autonomia é a condição de possibilidade da 
heteronomia, portanto. Já o segundo, de maneira similar, segue-se: se interpretamos a 
liberdade investida como heteronomia e a investidura como condição de possibilidade 
do sujeito; a heteronomia é condição de possibilidade da autonomia, portanto. Mas, 
afinal, seriam esses dois pontos de vista mutuamente excludentes? Estamos 
claramente diante de duas posições opostas em que ora a autonomia se apresenta 
como condicionante da heteronomia, ora como condicionada pela heteronomia. Em 
última instância, asseguraremos o seguinte: à essa descontinuidade, ou inversão, entre 
as ordens cronológica e lógica, correspondem dois sentidos de liberdade. Um primeiro 
sentido negativo (da interioridade) e outro positivo (da exterioridade). Mas devemos 
ainda ir além. Não se trata apenas da constatação e caracterização desses dois sentidos 
da liberdade levinasiana. Devemos estipular uma relação entre negatividade e 
positividade, entre o momento condicionante e condicionado da autonomia e da 
heteronomia. Assim toma forma a hipótese com a qual trabalharemos e que almejamos 
ratificar: há uma bi-condicionalidade ou bi-implicação de autonomia e heteronomia. A 
nossa tarefa, portanto, como qualquer decomposição de uma estrutura bicondicional, 
será a de demonstrar como se constitui cada momento condicionante e, em seguida, 
como se implicam entre si.  
  
 

A ESPACIALIDADE DO LUGAR E DO NÃO-LUGAR NO PENSAMENTO DE LÉVINAS 
 

Jamille da Silva Lima 
Universidade do Estado da Bahia/Universidade Estadual de Campinas 

 
Ao longo da sua trajetória, Emmanuel Lévinas meditou profundamente sobre os 
conceitos de lugar e não-lugar, especialmente nas obras “Da existência ao existente” 
(1947), “Totalidade e Infinito” (1961) e “De outro modo que ser ou para lá da essência” 
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(1974). Inicialmente, Lévinas concebe o lugar como o “aqui” da consciência, uma 
condição fundante do sujeito. Trata-se de uma proposição original, cujo conteúdo, 
embora inspirado na ontologia fundamental de Martin Heidegger, se opõe 
radicalmente a ele. Lévinas vai de encontro ao ser-no-mundo heideggeriano, para o 
qual o lugar, ao invés do “aqui”, é o “lá”. Em “Da existência ao existente” a ausência do 
lugar indica o há, que por sua vez enquanto verbalidade designa o caráter anônimo da 
ação, cuja impessoalidade radicalizada pelo pensamento de Lévinas, o levou a 
compreender o lugar como a espacialidade necessária ao refúgio do sujeito. A 
necessidade de evasão se impõe constituindo uma substantivação, chamada por 
Lévinas de hipóstase, que neste caso se manifesta no lugar. Entretanto, apesar do autor 
defender que este lugar não diz respeito à materialidade em si, pois não é a 
objetividade, embora também não seja a subjetivação do sujeito, o lugar levinasiano foi 
acusado de enraizamento, por identificar a relação com o lugar com a submissão ao 
lugar em “Da existência ao existente”. Por outro lado, a concepção de não-lugar 
expressa por Lévinas em suas obras posteriores tem sido lida como ausência de 
espacialidade, justificada pela inexistência de um lugar. A preocupação com o sentido 
metafísico e a necessidade de ruptura com a linguagem ontológica heideggeriano, que 
orientou a epifania do rosto em Levinas, corroboraram para Lévinas atribuir ao não-
lugar um sentido a-espacial? Nesse caminhar, o lugar deixou também de ser o “aqui”? 
Ou há uma espacialidade movente no pensamento do autor, manifestas no lugar e no 
não-lugar? Este trabalho tem por objetivo investigar o papel da espacialidade no 
pensamento de Levinás, manifestos na trajetória de sua compreensão dos conceitos de 
lugar e não-lugar. Esta tarefa será realizada partindo das primeiras formulações sobre 
o lugar e o espaço, especialmente em “Da existência ao existente”, em direção a suas 
publicações posteriores, passando por “Totalidade e infinito” (quando a ideia de não-
lugar é colocada diretamente e as compreensões de lugar e espaço sofrem algumas 
reelaborações) e culminando com aquela que expressa seu rompimento com a 
linguagem ontológica heideggeriana e, consequentemente, repensa os conceitos em 
tela: “De outro modo que ser ou para lá da essência”. Além de contribuir para a 
discussão do pensamento levinasiano, este trabalho permite construir diálogo com as 
ciências preocupadas com a espacialidade, tal como a Geografia, cujo pensamento de 
Levinás aparece precocemente (já nos anos 1950, na França), embora sua contribuição 
ainda esteja longe de ser considerada em sua amplitude e possibilidades futuras.  
  
 
A VULNERABILIDADE NO ABERTO: O CONCEITO DE ABERTURA ENTRE HEIDEGGER, 

LÉVINAS E AGAMBEN 
 

Eduardo José Marandola Junior 
Universidade de Campinas 

 
A ideia de vulnerabilidade é fundante nas ciências humanas e sociais contemporâneas. 
No entanto, há um potencial heurístico pouco explorado: em que medida a 
vulnerabilidade permite pensar a própria constituição do ser e sua possibilidade de 
continuidade ou finitude? Nesta chave, a vulnerabilidade poderia ser mobilizadora de 
questões que têm colocado grandes desafios às ciências humanas e à própria filosofia: 
o debate entre interioridade e exterioridade, manifesto no enfrentamento e nas 
reformulações da questão ontológica. Desde Heidegger, que redefiniu os termos desta 
preocupação, temos a defesa do fim do humanismo, a ênfase na diferença, a afirmação 
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da morte do sujeito, a aparente impossibilidade de se falar de identidade, a virada 
espacial, a virada ontológica, entre outros debates correlatos. A reflexão sobre 
vulnerabilidade, no entanto, parece colocar-se à margem, concentrando-se sobretudo 
nas condicionantes estruturais de sua constituição, seja no âmbito dos sujeitos, seja no 
âmbito socioambiental das coletividades. A proposta deste trabalho consiste em 
pensar a vulnerabilidade nesta outra perspectiva, desdobrando uma sugestão 
levinasiana da relação da vulnerabilidade com a noção heideggeriana de abertura. Esta 
é uma noção cara para o pensamento de Heidegger, ligada diretamente ao 
desvelamento da verdade e à manifestação do Ser. No entanto, como o próprio Lévinas 
reconhece em Humanismo do outro homem, há vários sentidos de abertura em 
Heidegger, sendo justamente o diálogo com estas acepções que permite a Lévinas 
traçar a importância da abertura enquanto vulnerabilidade: desnudamento, exposição 
e ferida. O autor reconhece em Heidegger a contestação do mundo interior, o que faz 
coro à exteriorização que ele aponta nas ciências humanas. Lévinas radicaliza a 
vulnerabilidade ao enfatizar o peso da relação com o outro, como “obsessão pelo outro 
ou proximidade do outro”. Este outro, no pensamento de Lévinas (desde Totalidade e 
infinito), evoca uma relação de interioridade com esta intensa exterioridade que traz o 
sentido do estrangeiro e da estranheza com o ser, a qual serve de base para Lévinas 
questionar a exterioridade que as ciências humanas contemporâneas se lançaram. Sem 
repouso e sem mundo, Lévinas busca reabilitar a interioridade, de outro modo, 
buscando uma unicidade sem interioridade, mas também sem-lugar, o que o afasta 
ainda mais da fenomenologia de Heidegger, cuja vulnerabilidade está 
circunstacializada no habitar: entre os mortais, à espera dos deuses, abaixo do céu e 
sob a terra que se dá a abertura. É nesta circunstancialidade que o desvelamento, mas 
também a finitude, se manifestam. Para Lévinas, no entanto, a abertura é para e pelo 
outro, o que pode gerar um enfraquecimento do sentido espacial (mundano) da 
abertura. Neste impasse, considero fundamental uma terceira contribuição para 
pensarmos o sentido da abertura: Giorgio Agamben. Em O aberto: o homem e o animal 
o filósofo italiano se coloca neste debate em um intenso diálogo com Heidegger, 
considerando a abertura como problema central da compreensão do ser-no-mundo. 
Movimenta o conceito de mundo-ambiente (Umwelt), entre ecologia, geografia e 
filosofia, buscando tensionar o papel do animal como constante ou não da abertura. Por 
este caminho, Agamben destaca o papel do tédio, enquanto um ser-deixado-vazio ou 
abandono no vazio, o que nos remete à discussão levinasiana sobre a passividade na 
vulnerabilidade. Agamben, portanto, tensiona para fora a constituição do ser, ao 
questionar a animalidade, mas o faz reafirmando de uma certa maneira a terra e o 
mundo (cujo embate, para ele, assume um sentido político). Sua formulação do aberto 
acrescenta outros elementos à reformulação levinasiana das contribuições seminais de 
Heidegger, encetando um círculo (hermenêutico) que gostaria de pensar neste 
trabalho. Inicio revisitando as acepções de abertura em Heidegger, sobretudo em A 
origem da obra de arte, passando pelas discussões e desdobramentos do conceito feitos 
por Lévinas e Agamben, para meditar, neste círculo, uma compreensão da 
vulnerabilidade no aberto. Esta meditação não visa harmonizar projetos filosóficos tão 
distintos, mas busca um caminho para a compreensão da vulnerabilidade nas ciências 
humanas e sociais que incorpore as implicações oriundas deste círculo traçado entre o 
pensamento destes três autores. 
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ALTERIDADE E O ESTÉTICA DE SI: UM ESTUDO COM MULHERES EM PRIVAÇÃO DE 
LIBERDADE 

 
Maria Sandra Montenegro 

Universidade Federal do Pernambuco 
 
 
Este artigo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa realizada com mulheres 
privadas de liberdade em uma instituição prisional na cidade do Recife. O objetivo é 
compreender como o trabalho educativo desenvolvido na prisão, contribui para a 
construção da alteridade e estética de si no contexto de vida dessas mulheres. 
  
 

ALTERIDADE E SENTIDO DO HUMANO 
 

Rosangela dos Santos Figueredo Dias 
Universidade do Estado da Bahia 

 
A filosofia levinasiana buscou seu caminho e suas características singulares. Propõe 
repensar a própria fenomenologia, transformando-a em ética, bem como a 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 através dos 
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 
detalhe 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. 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 constituem o caminho do 
desenvolvimento do pensamento levinasiano. A alteridade é o sagrado presente no dia 
a dia de cada ser humano. Faz-se urgente o desenvolvimento da capacidade de colocar-
se no lugar do outro, entendendo que este outro pode ser ou não da mesma cultura, 
religião ou comunidade. O respeito à diferença bem como a percepção de um modo de 
ser diferente do habitual como possibilidade real, aprendendo com tal experiência. A 
perda do simbólico deu lugar a relações superficiais, nas quais o individualismo impera 
sem o olhar atento ao humano. Esse trabalho trata de um estudo teórico desenvolvido 
no curso de Mestrado em Educação UNEB, vinculado à linha de Pesquisa – Processos 
civilizatórios: educação, memória e pluralidade cultural que objetivou investigar a 
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questão da ética a partir do pensamento de Emmanuel Levinas. Tal escolha justifica-se 
por sua inspiração judaica que oferece uma rica contribuição à compreensão da ética a 
partir da categoria de alteridade com o suporte da fenomenologia. Por isso, foi 
estabelecido um diálogo exitoso com os escritos do autor para a compreensão do seu 
pensamento, aqui articulado ao legado judaico. Os objetivos foram: investigar a 
contribuição que daí pode advir para a compreensão da ética da alteridade; explicitar 
o aporte da matriz sapiencial judaica em seu pensamento; bem como refletir sobre o 
sentido do humano enquanto relação com a alteridade. Nesse percurso de ir além no 
estudo da subjetividade, Levinas apropria-se do método fenomenológico de Husserl e 
da analítica existencial de Heidegger. O desafio do pensamento levinasiano é pensar 
um sujeito que é relacional, diferente do sujeito abarcado na filosofia ocidental 
tradicional. O pensamento levinasiano traz a reflexão sobre a necessidade de contribuir 
no processo formativo do humano para todas as situações. PALAVRAS-CHAVE: 
Alteridade; Ética; Relação humana.  
  
 

CORPO, SIGNO E INFINITO: A SEMIÓTICA DA CARNE EM LEVINAS 
 

Gregory Rial 
Faculdade Jesuíta de Filosofia  e Teologia 

 
A virada linguística na filosofia levinasiana, observada em Autrement qu"être (1974) e 
nos escritos seguintes, sugere que a ética é um problema da linguagem. Influenciado 
pelas pesquisas de Derrida em torno da différance e da escritura, Levinas reformula 
sua proposta ética a partir de uma intriga entre a subjetividade de carne e osso e a 
proximidade do Outro, o que produziria uma significação linguística para além das 
palavras ditas e aquém de qualquer linguagem fundada na consciência. Nosso objetivo 
é demonstrar que a trama ética da proximidade faz do corpo do sujeito-oferecido-sem-
detenção um signo, cuja significação é o próprio um-para-o-outro. Dessa maneira, a 
"semiótica levinasiana", por assim dizer, não tem apenas a força da metáfora, mas 
comporta a diferença não indiferente e é capaz de oferecer significados mesmo quando 
a palavra falada é muda - ela já está inscrita na pele como testemunho, profecia e Eis-
me aqui. 
 
 

DEUS, JUSTIÇA E A LINGUAGEM DO AMOR ÉTICO EM EMMANUEL LÉVINAS E 
HERCULANO PIRES 

 
Rogério Luis da Rocha Seixas 

Edson Santos Pio Júnior 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
Partindo da refutação comum ao tema da morte de Deus, que passou a imperar no 
século XX, objetivamos estabelecer um diálogo entre os filósofos Emmanuel Lévinas e 
Herculano Pires, destacando o modo como cada um trata a relação entre a linguagem 
do amor ético e da justiça, marcando uma alteridade mediada pela transcendência. 
Para Lévinas o sujeito é constituído pelo outro, embora algumas vezes o filósofo tenha 
em mente o outro infinito, ele também está certo de que essa infinidade só se faz 
conhecer pelo rosto de outra pessoa que carrega consigo uma exigência da 
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transcendência. Pode-se dizer que o outro está ali, ele não sou eu e por essa razão se 
constitui uma alteridade. Pires percebe no amor ético ao próximo, a possibilidade para 
o encontro que marca a relação moral entre o eu e este próximo, pois a solidão do ser 
gera a busca do outro. Este amor é difuso e abstrato, concretizando-se na subjetividade 
humana, encontrando em cada ser os motivos de afinidade que nos fazem perdoar seus 
defeitos e amá-los. Ainda, segundo a análise piresniana, o amor ético ao próximo define 
a ação relacional do indivíduo com o outro e tem sua causa na profundeza das 
exigências ônticas, nas fontes do Ser. Este amor ético atinge o seu alvo principal que é 
a transcendência e nele se transfunde. Por sua vez, Lévinas abandona a concepção do 
amor formulada pela tradição da filosofia ocidental, isto é, o amor ao saber, 
transformando sua semântica para compreendê-lo como justiça, porque a face do outro 
suplica por ela e portanto a exige. O amor ético pelo outro se tece na afecção do 
rosto/corpo do outro, anterior ao estatuto da ontologia. Segundo Pires, somente com o 
estabelecimento do amor ético ao próximo, que liberta o homem da brutalidade, da 
arrogância e do egoísmo, poderemos estabelecer na Terra uma civilização de justiça. 
Lévinas acentua que é vital a responsabilidade para com a liberdade na relação com o 
outro, propondo a afirmação de que a liberdade seria impossível sem esta 
responsabilidade, e anularia a relação de alteridade pois destruiria as noções de justiça 
e de amor. Herculano também afirma que é essencial existirem as condições para a 
liberdade, pois para o filósofo brasileiro, sem as estruturas do seu próprio ser, do meio 
em que vive, da sociedade e da cultura a qual pertence, o homem não poderia fazer uso 
da liberdade de ser e fazer. Tais condições, defende o autor, são necessárias para que 
haja o sentido de responsabilidade e a possibilidade de justiça, assim como para a 
constituição da relação de amor ao próximo. Lévinas defende que o homem pode 
libertar-se da ilusão do controle total que o leva à egolatria e ao exercício da violência 
do poder do conhecimento, que degenera em manipulação e domínio entre seus iguais. 
Do movimento em direção ao outro a humanidade pode conquistar uma outra 
redenção. Assim, concluímos que tanto Emmanuel Lévinas quanto Herculano Pires 
problematizam a constituição da subjetividade humana frente a relação com o 
próximo, ressaltando a necessidade do eu não permanecer fechado em si mesmo e ao 
libertar-se do seu egocentrismo infantil, permita que suas potencialidades se 
desenvolvam na direção do outro. Da mesma forma, semelhante a análise lévinasiana, 
Pires também afirma o caráter inato da transcendência no homem, cuja a afinidade com 
este arquétipo divino, é o que se deseja atingir no processo de transcendência. 
 
 

EL TESTIMONIO DEL CAUTIVERIO: TRAUMA, MEMORIA Y ALTERIDAD. 
 

Jacqueline Ceballos Galvis 
Universidade Estadual de Campinas 

 
En “Signature”, texto reunido en “Difficile liberté”, Levinas confiesa que su vida y obra 
fueron marcadas por el presentimiento y el recuerdo del horror nazi. El evento límite 
de los campos de concentración interrumpió la vida de muchos y abatió la historia, con 
la desmesura de un abismo demasiado denso como para ser simplemente saturado o 
suturado. ¿Qué implica para el pensamiento de la alteridad en Emmanuel Levinas, 
portar este tumor en la memoria? ¿Qué significa escribir y pensar ante el injustificado 
privilegio de haber sobrevivido a más de seis millones de muertos y de tantos que aún 
sufren víctimas de la negación y del rencor al otro? ¿Qué enseñanza excedente resta 
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entre las cenizas inquietas de la memoria en incesante por venir aquí y ahora? ¿De qué 
manera el trauma de la experiencia catastrófica toma vertiginosamente y, más allá de 
las capacidades y las posibilidades convenidas, trama la exigencia hiperbólica de 
mantener la abertura a la relación a otro, en el difícil pasaje de lo que siempre ha de 
faltar, es decir, al tiempo como otro? Estas son algunas latencias que guían esta 
comunicación. Se retoma el ensayo intitulado “Sans nom”, donde se inscriben tres 
exigencias que tal vez se pueda sacar de la experiencia concentracionaria, 
transmisibles pese y a merced de lo intransmisible e invivible de la experiencia, pero 
urgentes para aquellos que restan por venir. Primero: Para vivir humanamente, los 
hombres tienen necesidad de infinitamente menos cosas que las magníficas 
civilizaciones donde viven. Segundo: En los momentos decisivos donde la caducidad de 
los valores se impone, toda la dignidad humana consiste en creer en su retorno. 
Tercero: ante lo inevitable de la civilización y de la asimilación, se precisa enseñar a las 
generaciones nuevas la fuerza necesaria para no resignarse en el aislamiento de un 
espacio-receptáculo y resistir a través de lo que una frágil conciencia resulta llamada a 
portar y soportar, sin renunciar ante el riesgo de los vientos turbulentos que la exponen 
y amenazan, pero comportándose en pleno caos como si no todo hubiese sido 
plenamente devastado y de ese modo, sin dejarse amedrentar por tanto realismo, 
objetivismo y escapismo, acceder otramente a la vida interior, sin dejar de abrigar la 
humanidad en la precariedad de la morada, ni abdicar a la escucha de lo absolutamente 
otro, aún en la sórdida desolación del exilio, el desierto, el gueto o los campos de 
exterminio. Estas situaciones que hablan de la condición del pueblo judío, también 
recuerdan como en medio del sufrimiento inútil, abandono, persecución absoluta y 
vulnerabilidad, la filosofía levinasiana, insumisa a presunciones abstractas, 
autonómicas o autocráticas, jamás deja de gestarse en la relación incondicional con 
otro. Aún en un régimen donde predominan juicios vacilantes y oportunistas, 
tribunales arbitrarios, horror civilizacional y progresista, hace falta insistir en el deseo 
infinito de justicia. Esto quizá se pueda constatar en el primer tomo de sus escritos 
inéditos. Así, finalmente se evocan algunos escritos de otros sobrevivientes, 
destacando el timbre singular que atraviesa los “Carnets de captivité”. Donde entre 
alusiones casi elípticas a la experiencia de prisionero, fragmentos reflexivos, 
preocupaciones intelectuales, notas de lectura, búsquedas, desvíos y decisiones al 
respecto de los rumbos que escritura y pensamiento en efecto tomarían, se observa la 
responsabilidad infinita e irrevocable y la vocación obsesionada por la alteridad, que 
atraviesa este testimonio excepcional y que incluso en los momentos extremos, 
irreductibles a la plenitud del presente y la trinchera de la guerra, corta el aliento y 
lleva a no desfallecer, exponiendo sin remedio a otro.  
  
 

LÉVINAS E LINGUAGEM - A APTIDÃO PARA A PALAVRA E A PAZ 
 

Maria Angelica Aleixo Beck Lourenço 
Faculdade de São Bento 

 
O presente artigo trata da linguagem como relação, distinguindo da apreensão plena 
de um conteúdo efetuada por uma subjetividade, o que pode ser entendido como a 
manutenção do sentido na imanência, segundo a filosofia da alteridade. Nossa busca é 
por observar a compreensão como aquilo que surge de inteligível à consciência quando 
em relação com a exterioridade. Veremos que a inteligibilidade se sustenta na forma 
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como a consciência se dirige ao mundo, por meio de uma intencionalidade 
compreensiva e ética. A palavra exprime esta possibilidade ética empreendendo a 
busca pela paz que é, eminentemente, vislumbrar um novo saber relacional.  
  
 

O MESSIÂNICO E O UNIVERSAL: PERSPECTIVAS COMPARADAS NAS OBRAS DE 
PAULO DE TARSO E EMMANUEL LÉVINAS 

 
Marina Araújo Teixeira 

Universidade de Brasília 
 
O presente trabalho tem como objetivo o alcance do pensamento messiânico nas obras 
de Paulo de Tarso e Emmanuel Lévinas, buscando uma configuração permeada pela 
ética e pela justiça diante do tratamento do messianismo como pura diferenciação, 
como fim em si mesmo presentificado fora do espaço linear histórico, além do ser e do 
estar. Pela ligação intrínseca entre os conceitos de messianismo e universalismo, 
considerando-se este como sendo usualmente o responsável pela atribuição de 
generalidade e autenticidade ao primeiro, se dedicará também um momento para a 
exposição da abordagem do universal identificada na obra de cada um. Nesse diapasão, 
destaca-se a caracterização da figura de Paulo como antifilósofo, efetuada por Alain 
Badiou, sendo o Apóstolo sujeito formado a partir de uma cesura da fé e que, ressurreto 
pelo próprio acontecimento da Ressurreição de Cristo Messias, passa a atuar na 
conversão dos povos pela Palavra, transmitindo a verdadeira universalidade tanto 
para judeu-cristãos, quanto para gregos, ou seja, de maneira descentralizada e política. 
Por outro lado, o lituano Emmanuel Lévinas é apresentado enquanto filósofo da 
alteridade e da responsabilidade, quem inaugura a subjetividade ética pela colocação 
do messianismo enquanto relação aberta, integrando e mantendo uma perspectiva 
judaico-filosófica que foge ao dogmatismo religioso. Para o alcance desse desígnio, 
serão demonstradas as possíveis diferenças e semelhanças entre as duas posições, 
através da leitura dos textos que compõem no Novo Testamento, segundo exegetas 
bíblicos, o corpus paulinum, sobretudo das Epístolas aos Romanos e aos Gálatas; bem 
como a dos tratados e ensaios de Lévinas, dando-se especial atenção aos escritos da 
segunda fase de sua filosofia, dedicada à elaboração de uma hermenêutica da tradição 
rabínica. Importante salientar, ainda, que devido ao propósito analítico da pesquisa 
aqui exposta, não será traçado um caminho exegético-teológico profundo, mas sim 
filosófico-comparado, complementado pela utilização, enquanto fontes secundárias, de 
comentadores dedicados ao estudo desses autores, de forma a prezar sempre por um 
ethos de honestidade intelectual e raciocínio crítico. Previamente, pode-se apontar, 
apesar das diferenças teológicas evidentes, para a hipótese de uma coincidência nas 
teorias messiânicas de Paulo e Lévinas, expressa pela proximidade dos conceitos do 
amor agápico paulino e da alteridade levinasiana, ambos sem eros e de cunho 
relacional, que colocam a dialogicidade como autofundante e fundadora. Todavia, 
destaca-se o fato de que, se o amor paulino é elemento de origem comunitária e 
inaugura um novo corpo divino unido pela verdade universal cristã, tendo o Nós, 
portanto, como figura central, Lévinas coloca o amor como a responsabilidade infinita 
pelo Outro, sendo o Messias o Eu que governa por meio da assunção do sofrimento e 
somente para o bem desse Outro. Ao contrário do ensinamento dos doutores 
talmúdicos analisados por Lévinas, a verdade que advém do acontecimento, conforme 
descrita por Paulo, não é fruto de uma iluminação, mas de um processo sustentado a 
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partir da convicção, da certeza e, principalmente, do amor. O discurso judaico ao qual 
Lévinas faz referência liga a lógica da salvação ao transcendental divino e à infinitude 
do Outro, enquanto o acontecimento anunciado através das cartas paulinas 
universaliza a verdade de Cristo, não do Pai, mas do Filho ressuscitado. 
 
 
PROBLEMATIZANDO AS RELAÇÕES DE ALTERIDADE POR MEIO DO ROLE-PLAYING 

GAME EM BUSCA DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Rafael Ramires Jaques 
Instituto Federal do Rio Grande  do Sul 

 
O objetivo desta comunicação é divulgar a pesquisa sobre Educação, Alteridade e 
Diversidade que está sendo realizada no âmbito do doutorado em Educação na 
Universidade de Caxias do Sul. A pesquisa busca problematizar as relações de 
alteridade que emergem durante as partidas de RPG (Role-playing Game) - um jogo 
cooperativo em que o bem do grupo vem antes do individual - e de que forma elas 
podem contribuir para uma educação inclusiva e de aceitação à diferença. Trago 
algumas hipóteses e pressupostos que estão norteando a construção do projeto de 
pesquisa e as concepções que já foram elaboradas até então. 
  
 

RESPONSABILIDADE COMO SUBSTITUIÇÃO SOB ANÁLISE DE UM CASO REAL. 
 

Andressa Cordeiro Pereira 
Universidade Federal do Maranhão 

 
O conceito de responsabilidade como substituição, presente na obra De outro modo 
que ser ou para lá da essência (1974), é um ponto emblemático para o pensamento 
levinasiano. Esta obra exibe o Eu atravessado pela existência do Outro. Além da 
existência do Outro, Levinas insere a figura do Terceiro. O Outro, Transcendente e 
Infinito está para além dos poderes do Eu, instaura um novo Dizer, escapando das 
conjecturas totalizantes do Ser. Esse Outro que é de Outro Modo possui presença e 
ausência permanentes, nunca sendo desvelado ou categorizado pela intencionalidade 
do Eu. É importante ressaltar que o Transcendente não é uma negatividade, mas a 
possibilidade da construção do sentimento de bondade, amor sem Eros, generosidade 
e humanidade. É a face do desconhecido que causa em mim o sentido humano e a 
possibilidade de substitui-lo no momento da dor e até mesmo de sua morte. A 
responsabilidade aqui é colocada como uma imputação sem qualquer princípio, pacto 
moral, acordo ou idealidade, porque a responsabilidade não é reciprocidade, pois, isto 
já é, comercio. A responsabilidade é uma dissimetria até as últimas consequências. O 
sentimento de responsabilidade é causado pelo Rosto sem face, que surge reclamando 
por justiça e direito no momento da dor e violência, na famosa expressão: “Eis-me 
aqui”. Nesse momento, o Eu é tocado e admite o Outro como um problema seu, 
assumindo a existência do transcendente e adotando a responsabilidade como 
fundamento de sua vida. O presente trabalhado tem como objetivo relacionar o 
conceito levinasiano de responsabilidade com o caso do incêndio em um ônibus, que 
ocorreu em São Luís-MA, no dia 23 de janeiro, de 2014. O trabalhador, Márcio Ronny 
da Cruz, que teve 72% do corpo queimado ao salvar as vidas de uma família 
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estrangeira, no sentido de que não possuía nenhum vínculo com o Márcio. Ser eleito 
pelo Outro não é um privilégio, como afirma Levinas na obra, Entre nós: ensaio sobre a 
alteridade, sendo, na verdade, o ato de admitir o Outro como fundamental na sua 
existência, pois, a responsabilidade é o princípio de individuação e subjetividade. No 
momento da violência, Márcio, foi o eleito pelos Desconhecidos, tornando-se 
responsável por aquelas vidas que estavam clamando por ajuda. Márcio foi afetado 
pelos seus Rostos e eles se tornaram um problema dele ao ponto extremo de substituí-
los naquela situação. Assim, no presente estudo, buscaremos investigar o conceito de 
responsabilidade como substituição e relacionar com um caso real, com a finalidade de 
demonstrar a concretude da impugnação que o Outro causa em mim, afetando a mim 
sem que a afecção se torne representação, escapando de toda consciência, identificação 
ou intencionalidade, mostrando que sou o escolhido e responsável até as últimas 
consequências por esse Outro modo de ser.  
  
 
UM NÚMERO NO LAGER: UM ESTUDO SOBRE O NÚMERO E O NOME NA LITERATURA 

DA SHOAH 
 

Alecrides Jahne Raquel Castelo Branco de Senna 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
O que é o Rosto? É possível pensar o Rosto dentro do contexto da literatura da Shoah 
(Catástrofe, em hebraico)? O campo de concentração nazista – Lager – produziu uma 
profusão imensa de uma literatura que foi chamada de ‘literatura do trauma’ 
(Seligmann-Silva, 2003). Destaco os relatos de Primo Levi, Chil Rajchman, Elie Wiesel, 
Bella Herson, Jorge Semprún e Lili Jaffe, como referência para um estudo que também 
tem como base teórica a obra de Emmanuel Lévinas. Percorrendo sendas intrincadas, 
busco imagens de memória nos relatos, que levem até uma compreensão do que foi, 
para os sobreviventes, essa experiência do inferno.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO TEMÁTICO 3  
ERÓTICA, SENSIBILIDADE E ESTÉTICA 

 
 

A responsabilidade tem o nome do amor e dele se desdobram a ética voltada para Outrem 
e a justiça que comporta também todos os outros de Outrem. Diferentes abordagens 

sobre o amor são evocadas ao longo da obra de Lévinas. A erótica, a sensibilidade e a 
estética se relacionam com a ética, a justiça e o amor. Nesse sentido, ética e estética se 

entrelaçam.  De que forma a ética ultrapassaria a estética ou dela (não) prescindiria como 
um além da beleza? Amor como beleza que ultrapassa a beleza? Questões a serem 

abordadas: amor como corpo para o corpo de Outrem, como pele que se rasga deixando 
suas veias abertas como sacrifício de si por Outrem. 

  
De que maneiras o termo amor aparece em Lévinas: i) como philia, introduzindo uma nova 

concepção de filo-sofia - a qual, mais que amor ao saber, significa, em sentido outro, mas 
não contrariamente, sabedoria do amor -, ii) como misericórdia, pobreza de um sujeito 

que desfaz de si no encontro com Outrem, iii)  ou nudez de Outrem que inspira o perdão?, 
iv)  amor como concupiscência do saber que se encaminha para uma carnalidade sem 

concupiscência? 
  

Sugerimos temas que abordem alguns dos seguintes problemas relacionados: 
corporeidade, fecundidade,  gozo, música, poética, literatura, proximidade,  sofrimento,  
contato, carícia, função da arte, sagrado, santo, amor, arte da obliteração, carnalidade 

ética como unidade entre corpo e alma, alteridade do feminino, filosofia de gênero: 
maternagem, filiação, paternagem; ao terceiro como Dom, ambivalência da carícia, 

gestos carnais, e acerca da concupiscência do saber à carnalidade sem concupiscência, 
entre outros termos que a esses se assemelhem. 
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ÉTICA E POÉTICA: O OUTRO-LITERÁRIO EM EMMANUEL LEVINAS 
 

Abdias Rodrigues de Oliveira Júnior 
Instituto Santo Tomás de Aquino 

 
Está comunicação pretende fazer uma abordagem da alteridade literária, apresentada 
por Levinas como lugar filosófico; para o filósofo é impossível filosofar sem a literatura. 
Perpassando entre ética e poética é possível evidenciar a relação com o Outro e como 
ela me afeta, a partir da literatura e com isso, como trilhar uma experiência existencial 
mais humana. A relação com outrem, nas mais diversas vertentes, causa novidade, 
causa mudança. O Sujeito nunca mais é o mesmo após olhar demoradamente para algo 
ou alguém.  
 
 
HABILITAÇÃO DO SENTIDO ÉTICO DAS SEXUALIDADES: GÊNERO, CORPOREIDADE E 

ALTERIDADE 
 

Renato Carvalho de Oliveira 
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 

 
O presente texto versará sobre a diversidade sexual, combinando as lentes da 
genealogia de Butler, herdeira de Foucault, e da fenomenologia, de Lévinas e Merleau-
Ponty. O propósito primeiro dessa combinação metodológica é defender que a 
sexualidade humana consiste numa construção identitária e numa instauração de 
sentido. A sexualidade é projeto de sentido e construção na existência vivida, cujas 
componentes são a identidade de gênero, a corporeidade e a alteridade. Na ordem da 
construção de identidades, defende-se que a sexualidade humana é a experiência 
vivida do corpo com história, cuja tarefa de individuação engaja a todos. Nas sociedades 
da exclusão, o discurso de gênero justifica a sujeição do indivíduo, quando encobre a 
sua alteridade. Objetivar o Outro em prisões identitárias é a tática de poder do discurso 
totalitário sobre o indivíduo. Conforme Butler, a subalternidade aparece em matrizes 
discursivas que justificam identidades a priori, pré-fixadas de gênero. Logo, resta ao 
indivíduo a sujeição à conduta naturalizada e imposta da heteronormatividade. Nas 
sociedades da inclusão, as sexualidades são a expressão irrepetível do humano, e a 
individuação é uma construção identitária. Essa expressão singular do humano, de 
acordo com Merleau-Ponty, é dada como experiência fundante de existir como corpo 
sexuado, aberto ao encontro e à entrega. As identidades são construídas nas relações, 
como comunicação diversa de um eu com história. Essa história é tecida de 
significados, de linguagem, de sociabilidade, de relação entre sujeitos. Na esfera da 
instauração de sentido, postula-se que a pluralidade sexual é dom e doação. Dom, 
porque a sexualidade está inscrita na ordem da existência do corpo-vivido, que é 
expressão diversa do humano. E doação, porque o corpo-vivido existe na alteridade. E, 
sem reduzi-la, a alteridade é um cenário de relações de forças, constituídas da tensão 
no encontro com o rosto do outro e da docilidade na entrega. A tensão do encontro é 
marcada pelo conflito entre a vontade de domínio do Eu, e a vontade de autonomia do 
outro, que impõe limites à dominação. O outro, segundo Lévinas, é atravessado pelo 
infinito, é exterioridade absoluta, ou seja, é o não-eu, diferente, e, por isso, escapa ao 
domínio do Eu. A docilidade da entrega é constituída de relações na justiça. Ser justo é 
ser responsável, enquanto o Eu é tocado na sensibilidade, para ser generoso e bom com 
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o outro, também frágil e miserável, que pede para não ser morto pelo Eu. Ser justo é 
também ser hospitalidade para o outro que sofre a exclusão, o desprezo, a rejeição. Ser 
hospitaleiro é dispor-se a dobrar-se diante dos apelos de cuidado que faz o padecente 
a quem pode defendê-lo da morte. Nessa relação justa, pessoas pedem para ser 
reconhecidas, acolhidas e cuidadas, com os componentes de sua história. O sentido 
ético das sexualidades é existir no dom e na doação do corpo-vivido na alteridade. A 
autonomia das sexualidades depende da tarefa de subjetivação e da subversão da 
prática excludente do poder heteronormativo, o que pede engajamento e resistência 
política. Portanto, habilitar o sentido ético das sexualidades é reativar relações na 
justiça. Primeiro, na responsabilidade cuidante do outro com história e que interpela a 
nossa sensibilidade à justiça. Segundo, na hospitalidade, que é reconhecimento da 
expressão diversa do humano.  
  
 

TENSO, LOGO EXISTO...PARA O OUTRO: 
A SENSIBILIDADE COMO CONDIÇÃO PARADIGMÁTICA EM LÉVINAS 

 
Cristiano Cerezer 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 
Há um longo debate sobre o estatuto filosófico do pensamento levinasiano, sobre sua 
filiação à fenomenologia e sobre sua contribuição original para a ética. Os aspectos 
críticos com que E. Lévinas desconstrói a tradição são, ao mesmo tempo, uma 
radicalização de elementos dela que possibilitariam ressignificar “outramente” a 
filosofia, seja como método, seja como metafísica. A proposição de uma ética como 
“filosofia primeira”, e de uma “metafísica da alteridade”, passa por uma reconstrução 
da subjetividade remontando à sua gênese. A apropriação da fenomenologia genética 
é necessária à via hiperbolica pela qual o ético se torna prioritáro na “instauração de 
sentido”. Os dois temas transversais que parecem operar ao longo de toda a obra do 
lituano são: sensibilidade e alteridade. É a partir da articulação destes que podemos 
compreender o funcionamento de noções como responsabilidade, hospitalidade, 
substituição, separação, vestigio, entre outras. Interpretar corretamente este par nos 
permite ver que Lévinas lida com dois problemas fundamentais: a gênese da 
subjetividade e a gênese do sentido. Desde textos seminiais tais como Da Existência ao 
Existente (1947) e O Tempo e o Outro (1948), passando por ensaios decisivos tais 
como A Ontologia é fundamental? (1951) e Intencionalidade e Sensação (1965), até o 
surgimento de suas obras-mestras Totalidade e Infinito (1961) e Outramente que Ser 
(1974), podemos acompanhar atentamente o empenho levinasiano no resgate 
filosófico da singularidade e no resgate fenomenológico da sensibilidade. Os dois 
momentos deste “resgatar/reabilitar” se implicam, sendo a crítica da ontologia apenas 
uma etapa da descoberta de um (u)topos onde o significativo (do si) pode operar face 
e desde o intempestivo (do outro). A ética surge progressivamente como “filosofia 
primeira” ao passo que a ontologia passa por uma “crítica radical”. Isto ocorre por conta 
de uma intuição levinasiana, fruto tanto de suas vivências pessoais quanto de sua longa 
frequentação dos textos husserlianos e heideggerianos, que vai buscar no “singular”, e 
não no “geral”, a fonte do significativo. Uma vez que a fenomenologia, para usar uma 
expressão ricoeuriana, se resume na pergunta: “o que significa significar?”: então é 
lícito afirmar que Lévinas radicaliza o método fenomenológico para então captar o 
acontecimento e o campo (pré)originários pelos/nos quais a orientação primeira se 
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daria entre singularidades que se interpelam e não na generalidade do ser que se 
desvela numa compreensão. A noção de interpelação é importante, pois contém em si 
tanto uma tensão – pela qual as singularidades se mantém em sua alteridade – e uma 
orientação – através da qual a relação abre uma nova dimensão para os que estão nela 
implicados. Mas qual é a condição para que isto se suceda? Se fizermos o escrutínio, 
tanto modal quanto conceitual, do conjunto da obra levinasiana veremos: 1) a ênfase 
progressiva dada à sensibilidade; 2) a implicação entre sensibilidade e alteridade; 3) a 
captação da gênese do sentido como entrelaçada com a gênese sensível da 
subjetividade. Soma-se a isto o fato de que os principais capítulos das obras mestras 
tem títulos tais como “Rosto e Sensibilidade”, “Sensibilidade e Proximidade”, e que, 
neles, ocorrem importantes esclarecimentos tanto metodológicos quanto temáticos. 
Nosso principal objetivo neste trabalho é demonstrar, de forma concisa, que a 
sensibilidade é a peça central do constructo filosófico levinasiano, ocupando uma 
função tanto condicionante (no que toca à gênese subjetiva) quanto paradigmática (no 
que toca ao modelo alterologico e heteronômico da significação). Também insistiremos 
no caráter relacional e tensional que o âmbito sensível possibilita entrelaçando, 
portanto, os processos de individuação, temporalização e significação. Para tal 
analisaremos as principais obras do autor, bem como faremos uma interpretação 
crítica e sintópica de comentadores tais como Lingis, Depraz, Murakami, Strasser, 
Sparrow, Drabinski e outros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EIXO TEMÁTICO 4  
O ROSTO, O TERCEIRO, A LEI 

 
 

Diferentes noções de justiça aparecem em “Totalidade e Infinito” e “De outro modo que 
ser”. A justiça se faz medida e permanece in-formada pela ética. O amor e a Lei, o amor à 

Lei, o amor a Outrem como responsabilidade são temas que se alternam. Como se 
articulam? Haveria possibilidade de conciliá-los? Sugerimos trabalhos que abordem a 

relação entre o interdizer de Outrem e a interdição; a relação entre Estado e ética; entre a 
igualdade e a diferença; entre o Dizer ético e o Dito da justiça. 

  
A partir do amor e da justiça abre-se um leque de questionamentos e estudos sobre o 

estatuto da justiça e seu direcionamento: justiça como resposta ao outro, mas também ao 
outro do outro que já se encontra no rosto de outrem; justiça que em “Totalidade Infinito” 

parece se confundir com a ética, mas que já em “De outro modo que ser” parece dela se 
distinguir. Haveria ali uma cisão? - contradição ou paradoxo? Que problemas daí advêm e 

quais suas consequências para o pensamento de Lévinas? 
  

Outras questões que podem ser abordadas:  o próximo de meu próximo, norma, 
igualdade, política, sociedade, diferença, política, normatividade, força, poder, violência, 

estrangeiro, proximidade, paz, desigualdade, servidão, humanismo, universalidade, 
biopolítica, Estado, culpa, judaísmo, economia, direito, trabalho, entre outros que a esses 

se assemelhem. 
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A ALTERIDADE DO OPRIMIDO NA OFICINA DO JÚRI SIMULADO DO PROJETO DE 
EXTENSÃO LAÇOS 

 
Thales Brandão Machado Moreira 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
 
Esta pesquisa pautou-se na análise e verificação da alteridade, conceito trabalhado e 
utilizado segundo a definição do filósofo Emmanuel Lévinas, diante da visão do 
oprimido, conceito desenvolvido pelo pedagogo brasileiro Paulo Freire ao logo de sua 
obra, dentro da oficina do Júri Simulado no projeto de extensão Laços, da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais em parceria com o Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social, que se propunha a realizar atividades em forma de 
oficinas com adolescentes em conflito com  lei que cumprem medida socioeducativa 
em meio aberto na cidade de Belo Horizonte/MG. O conteúdo abordado por Paulo 
Freire na obra citada é de extrema importância para entender-se a dinâmica das 
oficinas trabalhadas com os adolescentes, vez que tentavam sempre suprimir a relação 
de opressão vivenciada pela maioria em sua vida diária e buscava construir uma 
pedagogia não para o oprimido, mas com o oprimido. Outrossim, os ensinamentos do 
filósofo lituano Emmanuel Lévinas casam bem com a proposta, vez que toda sua 
filosofia é construída a partir do outro, e seu conceito de alteridade é o centro de toda 
a sua filosofia. Buscou-se, portanto, verificar se o oprimido de Paulo Freire, aqui, 
adolescente em conflito com a lei, é capaz de demonstrar alteridade na oficina “júri 
simulado”. Essa análise contará com os votos e falas proferidos pelos adolescentes 
durante as oficinas e confrontados com os conceitos do filósofo lituano e com os 
pensamentos do pedagogo brasileiro 
  
 

A CHEGADA DO TERCEIRO RECLAMA POR JUSTIÇA 
 

José Silva Figueiredo 
Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 

 
Este trabalho demonstra ser possível encontrar na filosofia da alteridade levinasiana 
elementos para refletir e pensar um outro sentido de justiça. Levinas inverte a 
compreensão de justiça, uma vez que a filosofia ocidental em suas raízes tende a 
“englobar o Outro no Mesmo”. A filosofia levinasiana da alteridade contrapõe-se à 
“filosofia do poder” que, pelo fato de não pôr em questão o Mesmo, é concebida como 
uma “filosofia da injustiça”. Na concepção levinasiana, o rosto constitui-se como 
categoria-chave para pensar e refletir acerca da ética da alteridade. Pelo fato de o rosto 
ser da ordem da nudez e da palavra, ele provoca no sujeito um apelo ético: “tu não 
matarás”. A partir do rosto, emerge a responsabilidade pelo outro. Levinas formula 
assim a inversão da ontologia para a ética como filosofia primeira. Trata-se de afirmar 
a própria identidade do eu (sujeito) humano a partir da responsabilidade. Nosso 
filósofo explicita que com a chega do terceiro se abre a possibilidade de pensar de 
forma plural a realidade humana, enquanto relação social estabelecida entre o eu e o 
outro, e a relação deles com todos os outros da comunidade. Isso se dá como um 
movimento feito num percurso que parte da vida ética para chegar à justiça. Percebe-
se aqui uma inversão da noção de justiça, provocada pela irrupção do outro e com a 
chegada do terceiro, vale, dizer, a chegada do outro do outro. Isso sugere uma nova 
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forma de pensar a justiça. Assim vem à tona a noção de separação, na qual se encontram 
estreitamente ligadas as noções de verdade e justiça. Para Levinas não é possível haver 
verdade sem antes ter havido a separação e, da mesma forma, “sem separação, não 
teria havido verdade, apenas teria havido ser”. É dessa concepção de separação que se 
extrai a ideia de infinito. É preciso a separação da totalidade, pois de outro modo não 
se poderia falar do sujeito, mas somente do “ser anônimo” ou de algo abstrato e 
impessoal: nas palavras do filósofo, o há (Il y a). Pode-se inferir daí que a noção de 
separação constitui condição básica para que possa haver relação, na qual a verdade é 
concebida como justiça. De acordo nosso estudo fica claro que a filosofia da alteridade 
levinasiana tem muito a contribuir ao campo da ética contemporânea no que concerne 
a uma nova forma de pensar e refletir acerca do sentido de justiça. Procuramos mostrar 
que é possível encontrar na filosofia levinasiana elementos para refletir e pensar 
filosoficamente a formulação de uma outra maneira de pensar a justiça. Aventa-se que 
diante da problemática da crise e falta de referenciais éticos e de toda conjuntura 
geradora de exclusão social, urge buscar caminhos novos. Nesta perspectiva, a obra de 
Levinas traz elementos instigantes e contribuições expressivas que nos fazem pensar 
a justiça de outro modo, isto é, possibilita-nos pensar uma nova abordagem ao tema da 
justiça.  
 
 
A CONTRIBUIÇÃO FILOSÓFICA DE EMMANUEL LÉVINAS AO QUE SE REFERE À ÉTICA 

DA ALTERIDADE E SEU SUBSÍDIO AOS DIREITOS HUMANOS. 
 

Carla Jeane Helfemsteller Coelho Dornelles 
Thayane de Souza Santos 

Centro Universitário Tiradentes 
 
A pesquisa de um ano realizada em programa de Iniciação Científica da UNIT mediante 
bolsa PIBIC - CNPq teve por tema "A contribuição filosófica de Emmanuel Lévinas ao 
que se refere à ética da Alteridade e seu subsídio aos Direitos Humanos". Teve como 
objetivo abordar o tema de forma interdisciplinar, recorrendo tanto a conhecimento 
filosófico quanto científico para estudar obras de Lévinas, assim como de 
pesquisadores que o estudam, analisando variáveis que influenciam para a eficácia dos 
direitos humanos, perante a verificação de sua não efetivação. A pesquisa utilizou a 
metodologia de Pesquisa bibliográfica, bem como análise da obra do autor Emmanuel 
Lévinas, com a seleção de textos específicos para análise de conteúdo e comparação 
com os conteúdos da bibliografia, bem como de legislação e outros documentos 
relevantes sobre Direitos Humanos, nos contextos nacional e internacional. Tratou-se 
de uma pesquisa: qualitativa e básica, no que tange a abordagem, exploratória e 
descritiva no que concerne seus objetivos; bibliográfica e documental em seus 
procedimentos. Para a análise interdisciplinar, as seguintes obras foram estudadas: 
Direitos do Homem e Boa Vontade, de Emmanuel Lévinas; O outro, utopia e justiça, de 
Emmanuel Lévinas; A nova proposta Ética de Emmanuel Levinas, de Pergentino 
Pivatto; ÉTICA - Conceitos de Justiça - Prof. Dr. Clóvis de Barros Filho.Tais textos foram 
compilados, e posteriormente reorganizados para extração de categorias e 
subcategorias presentes no tema de pesquisa: Ética, Moral e Direito (Justiça); Ética da 
alteridade em Lévinas; Direitos Humanos; Subcategoria: A contribuição da ética da 
Alteridade de Lévinas para os Direitos Humanos. Os textos selecionados foram 
submetidos à análise de conteúdo pela técnica de Bardin que ocorre nas seguintes fases 
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(BARDIN apud FARAGO, pp.3-4): "1. A pré-análise; 2. A exploração do material; e, por 
fim, 3. O tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação (2009, p.121)". Em 
tais fases realizou-se tematização e codificação dos documentos produzidos, dos textos 
selecionados e dos documentos estudados, para a indicação de padrões, divergências, 
hipóteses, etc. A redução de dados e produção de sistemas ilustrativos integram o 
relatório final com descrição dos detalhes da pesquisa: versão completa - 201 p. Como 
conclusão identificou-se que dentre as contribuições filosóficas da ética da alteridade 
levinasiana aos direitos humanos, além do método fenomenológico, estão também a 
proposta de reconstrução do eu, a retomada da intersubjetividade e do outro enquanto 
chave ética, a perspectiva da responsabilidade por outrem enquanto indissociável de 
qualquer direito do homem, o conceito de bondade enquanto sentimento que informa 
a responsabilidade por outrem, o direito do homem e a relação ética de transcendência, 
a própria transcendência proveniente da alteridade.O convite à reflexão existencial 
seria em si, uma contribuição à concretização dos Direitos Humanos.  
  
 

À ESCUTA DO ROSTO QUE APARECE NAS IMAGENS: APROXIMAÇÕES ENTRE 
LÉVINAS, BUTLER E DIDI-HUBERMAN 

 
Ângela Cristina Salgueiro Marques  
Frederico da Cruz Vieira de Souza 

Universidade Federal de Minas Gerais 
 
Uma imagem fotográfica pode trazer à tona o rosto levinasiano? Para refletir acerca 
dessa questão, partimos do pressuposto de que o rosto em Lévinas (2007) não se 
confunde com a face humana e é descrito como forma de “aparição”, exposição íntegra, 
sem defesa, abrindo-se para a perspectiva da transcendência, sem deixar-se confundir 
com aquele que está além. Lévinas aposta na definição do rosto como expressão da 
vulnerabilidade do existente (como demanda ética endereçada ao outro), descrevendo 
sua manifestação como experiência reveladora da presença viva e da pura 
comunicação de um ente que se torna acessível, mas não se entrega. Assim, o rosto não 
se configura só como o que nos é ofertado à visão (o visível), mas é, sobretudo, uma 
voz, um clamor que permanece em devir no aparecer incapturável do outro que se 
dirige a nós (o sensível). Ao partirmos das considerações de Lévinas, Judith Butler e 
Georges Didi-Huberman nos auxiliam a perceber como o rosto-verbo, evento de 
palavra, pode associar-se à fotografia da face, do corpo humano e de paisagens, 
assumindo caráter comunicacional e político, ético e estético. Tanto Butler quanto Didi-
Huberman definem rosto como uma interpelação ética feita pela alteridade através da 
vocalização de uma agonia, um clamor que nos implica no reconhecimento da 
precariedade da vida de todos nós. No livro Precarious Life, Butler menciona que 
algumas expressões humanas podem ser significadas (substituídas por signos) a partir 
do rosto humano: figura que representa a dor, um clamor, uma demanda, uma finitude. 
Mas, ainda assim, a representação da face não dá conta de expressar o humano. O que 
há de irrepresentável no rosto não pode ser capturado por um dispositivo de 
visibilidade que tente apagar sua falha em representar a alteridade. Assim, segundo 
ela,uma representação bem-sucedida do rosto deveria falhar em capturar o referente 
e evidenciar essa falha. Ao comentatar a série fotográfica Faces (1985-86), de Philippe 
Bazin, Didi-Huberman (2012) conta que o intuito de Bazin, que fazia residência médica 
em um hospital, era encontrar parcelas de humanidade no gesto da escuta, do exercício 
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de olhar para (e não através dos) pacientes idosos, no esforço de dirigir-se ao outro, de 
interpelá-lo e ser por ele interpelado. A perda do rosto de que nos fala Butler se 
configurava aí pelo processo de enquadramento institucional e governo dos corpos que 
expunha sua condição de vulnerabilidade e de precariedade através de mecanismos de 
controle e subexposição, conduzindo à desaparição social, à impessoalidade e à 
desumanização. Já no ensaio Cascas (2013), Didi-Huberman responde à interpelação 
dos rostos que se erguem e o convocam a partir das paisagens e das fotografias das 
ruínas do complexo Auschwitz-Birkenau. Através de uma montagem fotográfica ele faz 
emergir (pela mirada) e se coloca à escuta de um agônico grito silencioso, 
“interrogando a emergência e o desaparecimento do humano nos limites do que 
podemos saber, do que podemos ouvir, do que podemos ver, do que podemos sentir” 
(Butler, 2011, p.32). Deste modo, para que a face humana, as paisagens, corpos e relatos 
operem como rosto (demanda ética), precisamos nos colocar à sua escuta do dizer do 
rosto enquanto dimensão sensível que não pode ser encampada totalmente pelo 
visível. Argumentamos que o sensível revelado pela fotografia não equivale ao visível: 
o importante é que a representação permita a emergência de um “olho à escuta” (Didi-
Huberman, 2012, p.38), uma vez que a dignidade do ser humano é construída por meio 
de um olhar que escuta o rosto construindo uma relação comunicativa de acolhimento 
e hospitalidade a partir da precariedade comum que nos enlaça. 
  
 
A ÉTICA COMO FUNDAMENTO PARA O DIREITO: AMOR E JUSTIÇA NA PERSPECTIVA 

DA ÉTICA DA ALTERIDADE 
 

José Ricardo Cunha 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

 
O objetivo do trabalho é propor a ética da alteridade como fundamentação para o 
direito. Parte da constatação de que existe um sujeito próprio da injustiça social. Essa 
pode ser compreendida como aquela que resulta da opressão decorrente das privações 
impostas pelo empobrecimento resultante do sistema econômico vigente, ou, então, da 
opressão decorrente de preconceitos e discriminações que produzem desigualdades 
injustas e imerecidas. Esse sujeito (da injustiça social) é muitas vezes negligenciado na 
sua condição concreta porque operadores do direito pensam e atuam a partir de certo 
representacionalismo onde o sujeito real é substituído por categorias abstratas. Assim, 
a ética como consideração pelo outro, no sentido levinasiano, permite o 
reconhecimento do sujeito da injustiça social nas suas próprias condições e abre 
caminho para que a consciência jurídica esteja mais apta e sensível para as suas 
demandas. O trabalho conclui que a ética exige consideração e valorização do outro, 
mas não apenas isso, exige também que as demandas daqueles que sofrem a injustiça 
social sejam prioritariamente consideradas. Toda alteridade importa, mas o tempo da 
injustiça requer um tratamento especial para aqueles que mais sofrem com as 
diferentes modalidades de opressão. Aquela consciência que a teoria do direito deve 
adquirir ao levar em consideração o papel que o direito possui na manutenção dos 
laços sociais, implica não apenas constatar a singularidade dos sujeitos da injustiça 
social, mas, também, elevá-los à condição de sujeito universal da ética, compreendendo 
que violação da dignidade que lhes é intrínseca significa a violação da dignidade de 
toda e qualquer pessoa, sem o que se torna inviável o projeto de uma sociedade de 
pessoas livres e iguais. 
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A INSTITUIÇÃO POLÍTICA DA JUSTIÇA EM EMMANUEL LÉVINAS 
 

Maiara dos Santos Silva 
Universidade Federal do Maranhão 

 
O presente artigo visa discutir acerca da instituição política da justiça no pensamento 
do filósofo lituano-francês Emmanuel Lévinas (1906-1995), proposta teórica 
elaborada pelo autor no contexto do “breve século XX”, com todas as façanhas e 
horrores que a conturbada época ofereceu, e na qual observa-se a estreita, e 
indissociável, relação com sua formulação acerca da responsabilidade para com o 
Outro. Partindo da análise no plano ético, podemos observar a justiça como exigência 
insculpida no Rosto de Outrem que me impugna e me elege como absolutamente 
responsável, encargo do qual não posso abdicar, pois atribuído a mim no âmbito de 
uma relação de natureza, essencialmente, dissimétrica. Nesse contexto relacional já 
assentado (Eu - Outro), o Terceiro surge para expor os limites da relação intersubjetiva 
pensada pela ética e viabilizar as implicações políticas do pensamento levinasiano. É o 
Terceiro, outrossim, responsável por impedir a degeneração da relação ética, num 
retorno ao mesmo, com a instauração de uma “sociedade de solidões” alheia à 
multiplicidade da vida social. Sem a ordem política, não haveria limite à minha 
responsabilidade e à minha sujeição ao mal infligido por Outrem. Enquanto a ética está 
relacionada a uma responsabilidade original e anterior a qualquer julgamento, diante 
do Terceiro, quem personifica minhas responsabilidades frente a instância política, faz-
se necessário certo exercício ponderativo. Há a racionalização das responsabilidades, 
com o julgamento e a comparação dos incomparáveis, alargando-se a exigência de 
justiça para além das possibilidades estreitas de uma redoma ética assimétrica, 
permitindo, assim, o alcance das multiplicidades próprias da vida social. É na 
ponderação política da justiça, essencialmente simétrica, que surge a ideia de equidade 
como administração e prescrição das responsabilidades no meio coletivo, bem como a 
admissão de instituições, como o Estado, a Lei e os juízes. Nesse contexto surge a 
questão do Carrasco e da violência como instrumento de que dispõe o Estado, 
condicionado seu legítimo exercício à ultima ratio e no limite do necessário a repelir o 
mal quando dirigido não a mim, mas ao Terceiro. A metodologia da presente pesquisa 
consistiu em revisão bibliográfica de obras do autor, principalmente, os livros Entre 
nós: ensaios sobre a alteridade e De outro modo que ser, o más Allá de La essência. 
  
 

A PROPÓSITO DO AUTOIMUNE OU DA JUSTIÇA EM DERRIDA E LEVINAS 
 

Klinger Scoralick 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

 
A questão do autoimune presente no pensamento de Derrida encontra-se imbricada na 
falência que decorre da desconstrução, desenraizamento produzido pela différance 
que chama à cena uma responsabilidade que opera pela desertificação da própria 
linguagem, em que não se pode agarrar-se a um horizonte – urgência que convida ao 
agir sem aonde. Pensar a questão do autoimune em Derrida é pensar a 
responsabilidade e pensar a justiça, uma vez que a desconstrução é (a possibilidade da) 
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justiça, como dirá Derrida em Força de Lei. Em jogo está um compromisso com o por-
vir. A inquietação pela justiça, que parece mover o pensamento de Derrida, ou, ao 
menos parte dele, encontra ecos em seus textos “Autoimunidade: suicídios reais e 
simbólicos” e “Fé e saber”, nos quais o tema do autoimune aparece em destaque. 
Derrida enfatiza os perigos que alimentam as lógicas conciliatórias, comunitárias, em 
que uma comum-imunidade se prolifera sob o anseio de se apaziguar o terror, 
afogando as diferenças. Estratégias de imunização são sem futuro (por-vir) e apenas 
uma hospitalidade incondicional abre a novidade do amanhã. Em suma, o pensamento 
do por-vir consiste em suportar a desconstrução, a instabilidade da pura injunção, que 
caminha junto a uma indeterminação determinada, e que por isso instaura a 
responsabilidade. A falência que se dissemina pela desconstrução e que atravessa a 
questão do autoimune consiste em indicar que a linguagem é lugar de 
desenraizamento. Em outros termos, o discurso de Derrida opera pela disjunção de 
toda contemporaneidade de si ou por um invencível desejo de justiça que respeita a 
distância da alteridade infinita como singularidade. De modo similar, Levinas também 
irá se posicionar a propósito de uma justiça por-vir e pelas ruínas do pensamento. 
Embora Levinas preceda Derrida, há uma dupla inspiração em jogo. Ao que parece, a 
mesma subversão que opera em Derrida dá sinais em Levinas, e vice-versa. Em 1974, 
especialmente, Levinas adota uma linguagem muito próxima a Derrida quanto ao fato 
de que uma falência sem esquiva possível está em processo, como um trauma que não 
se cura. Levinas indica em Autrement qu’être... que a subjetividade se apresenta como 
um “outro-no-mesmo”, sob uma fissão até o pulmão do fundo de si, indicando a ideia 
de uma contaminação radical do eu. A narrativa do autor caminha para uma descrição 
da linguagem e da corporeidade como forma de descrever a relação com um “sim, sim” 
anárquico que constitui o “eu”. Há um rasgo interior no âmago da subjetividade, tese 
que Levinas havia indicado em um texto de 1935, intitulado Da evasão. Preservando 
essa intuição em meio aos desdobramentos de sua obra, Levinas dirá, em Autrement 
qu’être..., que a subjetividade – corpo afetado pela alteridade desde o respirar da pele 
– posiciona-se como um “dar graças por dar graças”, impedindo que o eu coincida 
consigo. Ou seja, a alteridade traumatiza, desenraizando toda e qualquer possibilidade 
identitária que possa vir a se afirmar, postular e impor sua força sobre o outro, 
buscando destruí-lo. O ensimesmamento mostra-se uma impossibilidade, o que faz 
indicar o pulsar de uma falência como in-condição mesma do eu, para além de todas as 
tentativas de se preservar o governo de si. Respondendo por tudo e por todos, o eu 
encontra-se, “de partida”, em um deserto que não pode evitar o (auto)imune ou calar a 
justiça. O contraditório instala-se imemorialmente junto ao eu, intimando-o a 
responder, sem pausas. Aqui nos interessa situar o modo como a questão do autoimune 
permite pensar a questão da justiça em Derrida e em Levinas, escritas que se fazem 
guiar a propósito de uma irrecusável falência do eu. 
 
 

A SUBJETIVIDADE COMANDADA E A JUSTIÇA INSTITUÍDA 
 

Márcia Bárbara Portella Belian 
Universidade Federal do Pernambuco 

 
Este trabalho discorrerá sobre como Lévinas pensa a instituição da justiça, a formação 
de uma ordem justa. Para tanto, será utilizada uma seleção de textos do autor, como 
Liberdade e Comando, Totalidade e Infinito, De Outro Modo que Ser, Entre Nós, De Deus 



 

38 

que vem à Ideia e Hors Sujet, concentrando-se nas considerações do filósofo sobre obra 
e totalidade. Os principais desenvolvimentos sobre este tema são encontrados em 
textos da década de 1980. Para abordar o que Lévinas chamou de “ordem justa”, 
buscaremos antes observar a relação entre o sentido do comando e a liberdade, a fim 
de proporcionar o entendimento da relação entre as possibilidades de sentido do 
comando e a subjetividade. Em seguida, acompanharemos a narrativa de Lévinas, que 
descreve as três possibilidades de sentido como sucessivas, para entender a 
denominada “ordem do infinito”. Em Lévinas, a instituição da justiça é remetida a um 
âmbito de concretude realizado pela atividade consciente, do cálculo, que busca 
traduzir, e salvaguardar através desta tradução, o direito ao acolhimento do discurso 
da relação ética para as leis escritas e as instituições. A abordagem da justiça para além 
de seu sentido puramente ético no pensamento do autor é algo que não podemos 
negligenciar, porque, a depender do contexto, há tanto o desaparecimento dos rostos 
na sociedade quanto a impossibilidade de que a consciência realize o cálculo. Se 
considerarmos o cálculo da justiça fora do direcionamento da situação prática ao rosto 
por leis escritas, ou recairíamos em julgamentos pessoais, razão contra razão, ou na 
formação de uma totalidade. A salvaguarda para a subjetividade contra esses contextos 
realizar-se-ia, portanto, por meio de uma limitação e de um controle das leis escritas, 
tribunais instituições, etc., que é a atuação da justiça no âmbito concreto da sociedade. 
Nos seus primeiros livros, Lévinas aponta para a possibilidade de uma ordem não-
violenta, que é mostrada como advinda da ordem violenta, da totalidade. A economia, 
surgida aqui, é mostrada como uma etapa anterior à construção da ordem “sem 
violência”, do infinito. A totalidade precisa ser controlada, o que é feito a partir da 
limitação do rosto, que estabelece o sentido para-o-Outro, um tipo de controle que é 
descrito como serviço. Segundo Lévinas, é preciso que o discurso do Outro seja 
acolhido pela própria ordem, alterando a mesma. O discurso de cada um se eleva à 
ordem e a refaz. É a descrição da origem da subjetividade cidadã, do sujeito separado 
dentro de uma sociedade, de um Estado justificado, da subjetividade com direitos e 
deveres mensuráveis. Lévinas, nos escritos posteriores, volta atrás na sua afirmação de 
que a ordem justa prescindiria de violência e termina por afirmar que este infinito 
comporta uma violência necessária, justificada, e que a pesagem desta, para reduzi-la 
ao máximo, impõe a negociação como um modo de decisão privilegiado. Ao lado disso, 
Lévinas dá um destaque especial aos direitos do homem, que são considerados uma 
tradução da relação ética para o âmbito concreto das leis escritas, buscando eliminar 
os obstáculos materiais e das estruturas sociais que colocam impedimentos ao rosto e 
exercem violência sobre o humano. Por fim, para Lévinas, a legislação aberta ao 
discurso de cada um é o que vai permitir o frente a frente no Estado, desfazendo a 
situação de invisibilidade dos rostos na totalidade. A possibilidade de acolher o 
discurso do Outro dar-se-ia então em uma ordem na qual não é a razão impessoal que 
dirige os indivíduos, mas o sentido de um-para-o-Outro, permitindo um espaço para a 
subjetividade e a relação interpessoal.  
 
 

AMOR E JUSTIÇA: PROVOCAÇÕES E RECONCILIAÇÕES FILOSÓFICAS ENTRE 
EMMANUEL LÉVINAS E SIMONE WEIL SOBRE A ALTERIDADE 

 
Tiago de Freitas Lopes 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia 
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O objetivo da comunicação é destacar a crítica que Emmanuel Lévinas fez à filósofa 
Simone Weil (1909-1943) a partir do artigo dele, publicado em Difficile Liberté: 
Simone Weil contre la Bible (1963). No texto de Lévinas pode-se perceber a crítica que 
os temas da liberdade e do rosto fazem a diversos pontos da filosofia de Simone Weil. 
Por outro lado, nesse mesmo artigo, existem contribuições entre Simone Weil e Lévinas 
no âmbito da alteridade que merecem ponderação. Metodologicamente, propõe-se um 
diálogo do texto já mencionado de Lévinas com as perspectivas de Weil. A comunicação 
está dividida em três partes. Após uma breve apresentação dos autores, serão 
destacadas as críticas feitas por Lévinas à Simone Weil, e por fim, uma reconciliação 
entre os autores, fundada na prática da alteridade como amor e justiça.  
 
 

APORTES DA ÉTICA LEVINASIANA PARA A ÉTICA AMBIENTAL 
 

Ozanan Vicente Carrara 
Universidade Federal Fluminense 

 
O artigo pretende explorar algumas facetas da ética de Levinas que abrem perspectivas 
para pensar questões próprias da ética ambiental. Não há dúvidas de que a ética 
levinasiana é uma ética que se poderia denominar antropocêntrica e, a partir dessa 
perspectiva, a vida dos seres não humanos só pode ser compreendida em referência à 
vida humana seja pela oposição de características que separam homens e animais seja 
pela hierarquização dos seres vivos. No entanto, Levinas propõe-se repensar o 
humanismo tradicional, propondo um humanismo do outro homem. Questões próprias 
da ética ambiental como a dignidade moral dos animais e dos demais seres naturais 
passaram a fazer parte obrigatória da reflexão ética, de tal modo que não é mais 
possível reduzir a experiência ética exclusivamente ao encontro do Rosto de um outro 
homem. Ao substituir o enfoque central do humanismo clássico na presença a si pela 
abertura ao outro, não estaria a ética levinasiana dando margens a pensar todas as 
demais formas de alteridade, aí inclusas a alteridade dos animais e dos demais seres 
naturais? É o outro que vem justamente inquietar a presença a si do eu autônomo, 
descentrando-o e exigindo dele uma responsabilidade pelo outro. A noção de Rosto se 
refere ao rosto do outro homem, mas não pode ela se alargar para incluir as alteridades 
não humanas? O comando moral do Rosto que diz “Não matarás!” não pode provir 
também da natureza? Ou ainda estariam os seres não humanos desprovidos de um 
Rosto? Em Totalidade e Infinito, é o outro que me interrompe na fruição da existência 
ou em meus projetos egoístas, arrancando-me da ‘animalidade’ do fechamento no 
Mesmo para transformar a morada em acolhimento do outro; as minhas posses e o pão 
da minha boca se tornam dons que eu dôo aos outros. Vê-se aí que a animalidade em 
Levinas consiste na mera perseverança em si, no conatus essendi, no mero ocupar-se 
de si e dos seus próprios interesses. E a humanidade se adquire num esforço de evasão, 
de saída de si, da preocupação com a própria morte para se ocupar com a morte do 
outro, respondendo às suas interpelações. A resistência ética diante da qual o outro me 
coloca, colocando-me em causa e interrompendo minha perseverança no ser não pode 
se dar também da parte dos seres naturais? Há entrevistas em que Levinas responde à 
questão de estudiosos de sua obra sobre a possibilidade de alargar o Rosto aos animais 
e demais seres não humanos e nos quais ele estende o plano ético a todos os seres vivos. 
Um outro elemento tão presente na ética do pensador franco-lituano é a 
responsabilidade, tema recorrente nos pensadores ambientais quando refletem a 
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responsabilidade das gerações atuais para com a continuidade da vida, como no caso 
de Hans Jonas. Como a temática da responsabilidade, em Levinas, pode incluir a 
natureza e todos os seres vivos? Quais as implicações éticas e políticas da 
responsabilidade levinasiana quando a estendemos às questões ambientais? A 
exploração de alguns textos e entrevistas do autor nos permitem retirar deles uma 
possível contribuição para responder às demandas da ética ambiental.  
  
 

DIREITOS HUMANOS E O CONCEITO DE IGUALDADE: UMA (RE)LEITURA A PARTIR 
DE LÉVINAS 

 
Renato José Dias Pereira 

Universidade Federal de Ouro Preto 
 
O presente trabalho tem por escopo analisar a concepção eurocêntrica de Direitos 
Humanos e o conceito de igualdade a partir da proposta teórica de Emmanuel Lévinas. 
Nota-se que houve uma sublevação do princípio da dignidade da pessoa humana como 
máxima na proteção dos indivíduos, todavia, isto não se reflete na prática, visto que, na 
compreensão europeia ocidental do direito, ele se desvela como um direito excludente, 
padronizador e opressor. Tal concepção assenta-se em um arcabouço teórico 
desenvolvido a partir de um paradigma proposto pela Ontologia, no qual teoriza que 
não há lugar para outro ser e nem mesmo há possibilidades de mais de um sujeito, 
assim o Ser relacionava-se com o Outro objetificando-o, ou seja, o Outro se torna um 
potencial objeto do conhecimento do ser, mas sempre objeto. O Ser nesta condição 
ontológica é uno dentro do mundo construído por sua totalidade que se limita a ele, 
isolando-o em si mesmo. Infere-se que o problema exposto, para além da compreensão 
do Ser como o Outro, tido como base epistemológica do pensamento europeu 
colonialista, suscita uma questão fundamental que é como promover uma efetiva 
concretização dos direitos humanos para todos nas sociedades atuais. Os desafios da 
contemporaneidade em relação aos direitos humanos, resultantes da incapacidade de 
respostas do complexo normativo às situações empíricas, orienta a sociedade à 
(re)pensar o fundamento teórico acerca desse sistema protetivo. Entre o discurso, a 
construção jurídica, a retórica dos direitos humanos, o respeito e a observação a eles, 
há um descompasso responsável pelo agravamento das desigualdades sociais, o que 
contradiz a ideia de uma igualdade essencial entre os homens. Para cumprir tais 
objetivos, este trabalho, utiliza-se de pesquisa bibliográfica, e busca em um primeiro 
momento discorrer sobre o histórico-filosófico da ascensão dos direitos humanos sob 
orientação do principio da igualdade, enquanto contrapõe a proposta levinasiana de 
mudança de fundamento pautado no Eu-Tu em uma compreensão do Outro como 
Infinito. O raciocínio delineado permite inferir que o discurso hegemônico dos direitos 
humanos representa um consenso vigorante em meio à complexidade de valores das 
sociedades contemporâneas. Todavia, pauta-se na igualdade formal, ou seja, na 
condição abstrata do sujeito de direitos, respondendo satisfatoriamente de acordo com 
sua fundamentação teórica, o que no entender de Lévinas não condiz com a realidade. 
Pela ideia de o homem constituir-se um Ser concebido como racional é que ele existe 
como um fim e não como um meio, diferentemente dos outros seres desprovidos de 
razão. Tal condição de ser racional permite-lhe a denominação de pessoa humana, 
dotada de valor intrínseco, essencial, impeditiva de considerá-lo como meio para 
qualquer outra finalidade e de torná-lo objeto de manipulação. 
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EMMANUEL LEVINAS: JUSTIÇA COMO DIREITO À PALAVRA 
 

Allana Rayssa Barros Pereira 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA 

 
Pesquisa de natureza teórica que objetiva trabalhar a noção de Justiça como direito à 
palavra em Emmanuel Levinas. Tem-se, como metodologia, a pesquisa bibliográfica 
sobre o tema, principalmente no estudo da obra Totalidade e Infinito. Justifica-se a 
presente pesquisa a partir de uma reflexão acerca das relações humanas na atualidade, 
onde pode ser relevante trabalhar a noção de justiça dentro da ética, destacando-se 
aqui a ética levinasiana, que se caracteriza pela relação entre dois termos: o Mesmo e 
o Outro. O tema principal deste trabalho, a justiça, terá como ponto de partida um 
desafio fundamental: pensar a justiça em um outro plano, no qual esta possa partir das 
ações individuais, ou, mais especificamente, tratar de uma justiça anterior ao plano 
político, o que significa, no pensamento levinasiano, refletir sobre esta ideia no “plano 
ético”. Neste plano, a justiça se inicia no frente a frente, instante inaugural do humano, 
segundo Levinas, onde o Eu tem acesso ao Rosto do Outro, e torna-se responsável por 
ele. Conforme Levinas, “a justiça social consiste em tornar de novo possível a expressão 
em que, na não-reciprocidade, a pessoa se apresenta única. A justiça é um direito à 
palavra”. Tal justiça social, neste contexto, não se confunde com a justiça no plano 
político, ou aquela justiça do âmbito jurídico, da lei ou, em termos levinasianos, do dito, 
mas se aproxima daquela justiça defendida aos pobres, aos exilados, às crianças, etc. A 
“justiça social”, aqui, pode ser colocada como a justiça no plano ético, o que pode ser 
reforçado por aquela ocorrer, como visto acima, na “não reciprocidade”. Esta equivale 
a uma relação à qual o Mesmo se responsabiliza pelo Outro, não necessitando que o 
Outro se responsabilize pelo Mesmo. Se esta relação caísse em uma reciprocidade ou 
uma simetria, teríamos assim uma totalidade, em que o Outro silencia. Diferentemente, 
a justiça no plano ético seria concretizada pelo direito do Outro à palavra, ou um ter 
direito ao dizer, em que é permitido a ele se apresentar de forma única, não ficando, 
assim, apenas no dito do ser, que leva em conta uma totalização e reciprocidade. Justiça, 
palavra, linguagem e dizer, são assim, noções relacionadas. A partir de todos os pontos 
apresentados, é necessário trabalhar a ideia de justiça no plano da ética tendo como 
ponto de partida as reflexões tratadas por Emmanuel Lévinas em Totalidade e Infinito. 
Essas reflexões no plano ético podem oferecer possibilidades para o desenvolvimento 
da justiça no contexto político social atual, onde se observa uma banalização da ideia 
de justiça.  
 
 
ESPIRITUALIDADE EM EDUCAÇÃO: UM VIÉS A PRÁXIS DOS DIREITOS HUMANOS NO 

RECONHECIMENTO À ALTERIDADE 
 

Abraão Victor Lopes Silva 
Universidade Federal de Pernambuco 

  
Que importância possuem a Espiritualidade e a Alteridade para corroborar a uma 
Educação em Direitos Humanos? Que caminhos ambas contemplam para uma 
educação no existir com o Outro, respeitosa a condição humana? Por sua vez, é partindo 
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de uma postura filosófica e antropológica que compreendemos aqui o evento da 
espiritualidade. Gravitando sob a necessidade de ultrapassar as estruturas 
reducionistas e simplistas que nos rondam, admitindo que a vida possui razões que 
extrapolam a própria razão, a ideia é abrir espaço à discussão sobre as tramas de uma 
nova conexão entre homem e mundo, admitindo um sentido para além da religião 
tradicional. Questões essas inspiradas na filosofia de Emmanuel Lévinas, na qual abre-
se a ideia da generosidade e da hospitalidade como dimensões éticas do agir humano. 
O objetivo do artigo é nesse sentido, relacionar a dimensão ética de uma espiritualidade 
como engajamento e a própria concepção de educação e ensino, movimentos esses que 
dentro de nossa concepção deveriam promover o humano e o âmbito de sentido mais 
sublime que o tipifica. Um convite, ao discente, a instaurar no próprio mundo ou “ethos, 
a infinita relação com outrem, através da interpelação do rosto do Outro - a abertura a 
sociabilidade, a fraternidade, bem como a justiça. Caminho, que possibilite ao 
educando, uma subjetividade transcendente na ética do coabitar, ou melhor, no existir 
com-o-Outro no mundo secular. Uma Pedagogia da Alteridade com arcabouço ético-
espiritual, propensa à construção do reconhecimento do Diferente e englobante dos 
Direitos Humanos. Logo, justificada por: Ser atual e necessário em um mundo marcado 
pela ojeriza, pelo preconceito e a intolerância, tão presentes no ambiente escolar; Dar 
passos importantes a Espiritualidade e uma Pedagogia de Alteridade na relação ética, 
em defesa da vida; Vivenciar o processo de humanização do humano por meio da 
Alteridade e a Espiritualidade; Descrever uma pedagogia Transdisciplinar e de 
faculdade humana, com abertura ao mundo e que permita a aproximação do ente, 
discente, a condições de empatia e sensibilidade, daí o significado de uma educação 
para sabedoria do amor. Espera-se com o trabalho, contribuir para valorização das 
diferenças, o respeito, a convivência harmônica entre as pessoas, proporcionando a 
Alteridade como necessidade do reconhecimento do Diferente, reverberando o nós, a 
substanciação da Espiritualidade e do humanismo do outro homem.  
  
 

JUSTIÇA, AMOR E RESPONSABILIDADE EM EMMANUEL LEVINAS 
 

Márcia Eliane Fernandes Tomé 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 
Esta comunicação busca analisar como se relacionam no pensamento do autor, justiça, 
amor e responsabilidade. Inicialmente tentaremos mostrar como em Levinas, a ética 
torna possível a realização da justiça, sem no entanto, lhe permitir apenas o 
cumprimento de direitos e deveres, Na obra Entre Nós (LEVINAS, 2004), ele afirma que 
a justiça brota do amor, contudo, isto não quer dizer absolutamente que o rigor da 
justiça não se possa voltar contra o amor, entendido a partir da responsabilidade. Em 
seguida, analisaremos como Levinas pensa o amor como originário, entretanto, não fala 
teologicamente, mesmo porque considera o termo amor uma palavra gasta e ambígua. 
Em De Deus que vem à ideia (LEVINAS, 2002) - fora de toda teologia - ele inaugura em 
que momento se escuta a palavra de Deus. Segundo ele, ela está inscrita no Rosto de 
Outrem, palavra que me incumbe como responsável pelo outro. A responsabilidade é 
um princípio de individuação, e o amor a evasão, uma saída de si próprio em direção a 
outrem, amor sem reciprocidade que seria o verdadeiro sentido de amor. Trata-se 
ainda de uma forma de destotalização pela temporalidade, porque o autor liga e desliga 
o mesmo e o outro nessa relação. Por fim, investigar-se-á em Deus, a morte e o tempo 
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(LEVINAS, 2003), como na sociedade a minha responsabilidade por todos pode, e deve 
manifestar-se também limitando-se. Visto que, o excesso de responsabilidade de refém 
transporta o limite no seu próprio excesso. Em função dessa responsabilidade ilimitada 
o eu pode ser levado a preocupar-se também consigo. Isso devido ao fato de o outro ser 
também terceiro em relação a um outro (na sociedade, nunca somos dois, mas pelo 
menos três), devido ao fato de eu estar diante do próximo e do terceiro, é preciso que 
eu compare, que pese e sopese. É preciso que eu pense, que eu tome consciência. O 
saber aparece aqui. É preciso que eu seja justo. Este nascimento da consciência, da 
justiça e do saber, é igualmente nascimento da filosofia como sabedoria do amor. 
Parece-nos, que a concepção levinasiana de justiça não se trata de uma abordagem 
legalista que tomaria o indivíduo apenas como um dado numa aritmética de direitos e 
deveres. Retomando, as reflexões de Entre nós, para Levinas, é em nome da 
responsabilidade ou amor sem concupiscência por outrem, da misericórdia, da 
bondade, às quais apela o rosto do outro homem que todo discurso da justiça se coloca 
em movimento, seja quais forem as limitações e os rigores da dura lex que ele terá 
trazido à infinita benevolência para com outrem. Justiça a se tornar sempre mais sábia 
em nome e em memória da bondade original do homem para com seu outro, em que 
num des-inter-essamento ético – palavra de Deus! - há a ruptura com o esforço inter-
essado do ser bruto a perseverar em ser. Justiça que busca sempre ser aperfeiçoada 
contra suas próprias durezas, legislação sempre inacabada, sempre retomada e aberta 
ao melhor. 
  
 

O OUTRO COMO INTERFERÊNCIA NO EU: PLURALIDADE, TOLERÂNCIA E 
COERCIBILIDADE DO DIREITO EM LÉVINAS. 

 
Matheus Medeiros Maia 

Rafael Soares Duarte de Moura 
Faculdade de Direito Santo Agostinho 

 
A presença do outro é fator que altera o estado do Eu, o diferente que se aproxima causa 
impressões diversas na realidade de quem o encontra. O relacionamento com o 
diferente se apresenta como uma possibilidade positiva de reconhecimento do 
pluralismo humano, bem como de enriquecimento subjetivo diante das possibilidades 
que o viver proporciona, quando se depara com uma multiplicidade de realidades que 
se apresentam ao diálogo e a contribuição do desenvolvimento de um estado ético de 
vivência social. O problema de pesquisa gira em torno da legitimidade das leis como 
determinadoras de comportamentos sociais, e seus reflexos no respeito à pluralidade 
e pacificação social, tendo em vista a filosofia de Lévinas sobre o Eu, o diferente e o 
outro. O reconhecimento das diferenças implica em um processo de tolerância para 
com o próximo. A tolerância pode ser caracterizada como fruto de uma coerção, ou até 
mesmo uma postura condicionada pelas concepções de conduta “aceitáveis” por um 
condicionamento hipotético social, o que não é desejável per si quando se pensa a 
convivência em Lévinas. Destarte, o presente trabalho objetiva analisar a validade e 
coercibilidade do Direito pela perspectiva ética desenvolvida por Lévinas, ao abordar 
a tolerância como atitude que promove as diferenças. Para tanto, será utilizado método 
dedutivo e procedimento eminentemente bibliográfico. Numa perspectiva levinasiana, 
é possível identificar uma desimportância na utilização da força (coercibilidade legal) 
como forma de convencimento a sujeição à lei, o que decorre exatamente do apelo que 
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se faz para uma edificação ético-ontológica que favoreça a reconstrução do homem 
pautado pela consciência de seus atos para com o outro, visando o viver na 
responsabilidade e na abertura que antes de tudo é hospitalidade. A formação humana 
deve proporcionar a todos os indivíduos uma natural e, como foi dito acima, sadia 
postura de cidadão que zela pelos seus direitos e observa com atenção esmerada os 
seus deveres. Ocorre que a mesma sociedade, que valoriza e enleva um processo 
formativo integral que vise a construir homens cidadãos que se conduzam pela ética e 
por valores socialmente presentes, paralelamente constituiu todo um ordenamento 
focado em uma eficácia advinda da coercibilidade decorrente do desrespeito à lei. Essa 
ênfase na punição como forma de garantir a funcionalidade legal proporciona o 
desenvolvimento, ainda que tácito, de uma compreensão social difusa que visualiza a 
punição como o elemento garantidor da eficiência funcional das normas que 
regulamentam a vida social. Essa, como foi acima dito, externalização da motivação do 
cumprimento legal, focada na punição, fez com que se espraiassem conceitos de 
convivência em sociedade baseados na observância das leis reduzida ao medo e a uma 
imagem de sempre estar sendo observado como que por uma coletividade anônima 
atenta ao primeiro deslize para, assim, poder agir com a devida punição. Portanto, 
conclui-se que, numa perspectiva levinasiana de reflexão sobre o Eu, o outro e a lei, o 
fundamento da legitimação e respeito às leis não pode se dar apenas em razão da 
coercibilidade natural do Direito. A educação representa, diante de todas essas 
colocações, como caminho seguro e sensato para que sejam formados cidadãos que 
sensatamente e virtuosamente atuem no tecido social, não por cabresto coercitivo, mas 
por convicção de ser a melhor forma de se construir uma sociedade mais justa e 
tolerante.  
 
 

O PARECER DA JUSTIÇA DIANTE DA MANIFESTAÇÃO DO ROSTO DO OUTRO 
 

Tomé Bruno Pires 
Faculdade Católica de Pouso Alegre 

 
Esse artigo consiste em apresentar aspectos referentes à concepção de justiça, 
responsabilidade e cuidado pelo Outro, a partir do pensamento de Emmanuel Lévinas 
(1906-1995). Ao instaurar a alteridade como filosofia primeira, e não a ontologia, 
Lévinas convoca o Eu a torna-se responsável pelo Outro, de modo que tal 
responsabilidade o faça capaz de sair da indiferença e abraçar as necessidades que lhes 
são manifestadas, rompendo assim com uma egolatria exacerbada. A vertente do 
pensamento deste filósofo é uma proposta a pensar atitudes éticas que sejam justas, 
que contemple a pessoa humana como um todo, de modo que haja o urgente 
reconhecimento à voz daquele que apela por amparo na perspectiva de encontrar uma 
resposta sincera a suas queixas. Ao lançar os olhos sobre o panorama da sociedade 
atual, nota-se com grande evidência a crise de sentido humano e os frutos que tal crise 
tem legado. Não raras vezes ressoam por mídias, das mais diversas espécies, o 
alarmante anúncio de morte, de violência, de injustiças, enfim, de atos que instauram a 
primazia da camada de uns poucos favorecidos em detrimento da estabilidade de 
muitos que não encontram meios para fazerem ressoar o doloroso apelo que brota das 
suas misérias. Falta um ato de reconhecimento pelo Outro. Deparar-se com uma 
sociedade que se diz detentora da razão, dos avanços técnicos e científicos, porém, que 
em contrapartida, ainda não conseguiu perceber a necessidade de cultivar um genuíno 
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reconhecimento pela figura do Outro, esse Outro que não é indiferente ao Eu, mas que 
antes de tudo faz parte da sua existência e colabora na construção da sua própria 
identidade; deparar-se com esse modelo de sociedade é sentir-se impelido a não se 
submeter a uma postura de insensibilidade interpessoal e de silêncio omisso frente às 
mazelas do próximo. O cuidado, a substituição por parte do Eu diante da manifestação 
do Outro, sem almejar reciprocidade, mas como gesto concreto de acolhida a sua 
epifania, possibilita a concretização do agir ético como base sólida na relação face-a-
face. Nesse sentido, para a edificação de um humanismo concreto, a justiça para 
Lévinas expressa o ato de absoluto respeito não só ao Outro, mas também ao Outro do 
Outro. Assim toma parte na filosofia de Lévinas, a questão do Terceiro. Contudo diante 
da impossibilidade de se contemplar a todos, desenvolvem-se as categorias de Estado 
e Direito, que surgem na expectativa de consolidar uma sociedade marcada por 
relações de plena comunhão. 
 
 

O ROSTO DO OUTRO E A LETRA DA LEI: ENSAIO SOBRE UMA HERMENÊUTICA 
JURÍDICA DA ALTERIDADE 

 
Felipe Rodolfo de Carvalho 
Universidade de São Paulo 

 
Trata-se de solicitar os textos levinasianos que nos solicitam. Sobretudo em suas 
leituras talmúdicas, Emmanuel Levinas esboça um pensamento ético acerca da 
hermenêutica que convém não apenas ser recuperado, mas também solicitado a se 
traduzir numa hermenêutica jurídica da alteridade. Sem contestar o irredutível abismo 
que se intercala entre o rosto do outro e a letra da lei, talvez seja possível vislumbrar, 
no processo de interpretação do texto legal, uma estrutura que remonta à interpelação 
ética suscitada pela alteridade. Busca-se, assim, sublinhando um vínculo inextricável 
entre ética e hermenêutica, deslindar as bases de uma hermenêutica jurídica requerida 
pelo outro e libertadora de sentidos apenas entrevistos, insinuados, carentes de 
revelação por um intérprete, sempre único e singular, capaz de escutar o chamado que 
o convoca a extrair do plano do Dito do direito (das significações imediatas da norma, 
da sua escritura de-ontológica fria, enrijecida e coberta de sedimentos) um Dizer de 
justiça.  
  
 

O ROSTO MARCADO: JUSTIÇA E VIOLÊNCIA 
 

Helder Machado Passos 
Universidade Federal do Maranhão 

 
As noções de justiça e violência permeiam todo o pensamento levinasiano. A primeira 
já se apresenta no primeiro espasmo de humanidade que se faz no frente a frente, 
quando o Outro infinito interpela o Eu, exigindo-lhe justificativas (justiça). Essa é a 
tônica em Totalidade e Infinito. Em De Outro Modo que Ser, quando a relação dual do 
frente a frente é esgarçada pela presença do Terceiro, já estamos no campo da 
socialidade e, neste caso, a exigência de justificativas se expande para os múltiplos 
entes relacionais: o Eu, O Outro, o Terceiro e todos os Outros atuais e futuros que o 
Terceiro representa. Neste caso a noção de justiça é alargada para além daquela 
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primeira, presente no frente a frente, sem, no entanto, perder seu sentido. 
Primeiramente, a justiça é exigida de um Eu livre, depois ela é exigida de todos, 
caracterizando uma simetrização, uma medida que, se corporifica no dito legal: a Lei. 
A resposta do Eu, quando exigido justificativas, poderá ser violenta, a qual se faz de 
várias formas. A Lei pode omitir-se ou violentar. Um fato ocorrido no Estado de São 
Paulo, em que um eventual criminoso fora aprisionado e marcado no Rosto por dois 
indivíduos com a expressão “ladrão e vacilão” com um intuito de fazerem justiça, 
remete-nos ao cerne da questão levinasiana: a ação responsiva ou violenta do Eu frente 
ao Outro em sua condição de alteridade e a possibilidade da destituição da alteridade 
do Outro marcando-o, conhecendo-o, para, antes de matá-lo, dominá-lo. Pretende-se 
aprofundar a análise desse fato à luz do pensamento levinasiano, notadamente em 
referência às noções de justiça e violência para vislumbrar o impacto que essa ação 
imprime na tese levinasiana de que a relação entre o Eu e o Outro deve ser marcada 
pela separação entre os termos. Em consequência, responder às seguintes questões: a 
marca não seria o elemento que destituiria a alteridade do Outro? Qual noção de justiça 
permeou e orientou a ação dos que produziram a marca? Não seria isso o protótipo da 
violência que analogamente fazemos no dia a dia, estabelecendo marcas visíveis e 
invisíveis em relação às diferenças de posição econômica, geográfica, de gênero, de cor, 
de raça etc.? A metodologia utilizada será composta por pesquisa bibliográfica das 
obras de Levinas, especialmente Totalidade e Infinito e De Outro Modo que Ser e 
comentadores e também de reportagens escritas e em vídeos relativas ao caso real 
apontado e de outros que mostrem similitude com o mesmo. As possíveis respostas e 
conclusões dessa proposta e das questões levantados nos remetem a uma 
compreensão de que a maior violência que se pode produzir no âmbito do humano é a 
destituição do Outro da sua condição de infinitude e de alteridade e as tentativas de 
realizá-la, e que os desdobramentos dessa destituição estão presentes a cada momento, 
nos diversos espaços onde as diferenças se fazem presentes. O primeiro espasmo de 
justiça é a resposta acolhedora do Eu pelo Outro. A primeira violência é o 
desnudamento, o esclarecimento, o conhecimento do Outro porque isso destitui sua 
alteridade. Marcar o Rosto de Outrem é o início e ápice da violência primeira que 
constitui o início de toda desumanidade presentes em um ato singular ou coletivo, 
presentes inclusive nos ordenamentos jurídicos mundo afora. 
 
 

O UTILITARISMO E A ÉTICA LEVINASIANA 
 

Davi Augusto Santana de Lelis 
Universidade Federal de Viçosa 

 
Pretende-se discutir o utilitarismo, notadamente o modelo utilitário de alocações de 
recursos em uma sociedade (políticas públicas), e suas limitações em comparação com 
a ética primeira de Levinas. Para fins didáticos, o utilitarismo pode ser divido em duas 
etapas: a clássica, que tem por expoente Jeremy Bentham (1748-1832), e, a neoclássica, 
representada por Vilfredo Pareto (1848-1923). O utilitarismo clássico afirmava ser 
possível comparar a utilidade entre indivíduos valendo-se de argumentos morais. O 
indivíduo com maior utilidade por recurso aplicado deveria ser o objeto das alocações 
de recursos estatais, pois promoveria, com o aumento individual de sua utilidade, o 
aumento geral da utilidade social. O Estado, segundo esta vertente, existiria para 
garantir que as pessoas contribuíssem para a formação de recursos públicos a serem 
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destinados ao aumento total da utilidade. Já o utilitarismo neoclássico afirmava ser 
impossível comparar a utilidade entre os indivíduos e embora não se valesse de 
nenhum conteúdo moral, baseava-se em argumentos com pretensa comprovação 
científica. Possibilitava, portanto, apenas uma situação eficiente de alocação de 
recursos: aquela na qual todos os indivíduos têm um aumento da própria utilidade sem 
redução do nível de utilidade de nenhum outro indivíduo. O Estado, nesta vertente 
existiria para garantir a livre troca de mercadorias em prol do aumento da utilidade 
individual, mas não deveria se preocupar em realocar recursos em casos de 
concentração de riquezas, inexistindo, portanto qualquer política pública de 
realocação de recursos. Em contraposição a estes modelos, a ética levinasiana afirma 
que não é possível totalizar o outro pela mesmicidade do Eu. As utilidades, para manter 
a terminologia do pensamento iluminista, jamais poderiam ser comparadas, pois o 
Outro indivíduo representa o infinito que o Eu não pode compreender e quantificar. 
Para o Outro, ainda que de menor utilidade aos olhos do Eu, é devida a 
responsabilidade Estatal. Assim, espera-se demonstrar como o modelo utilitarista 
(clássico e neoclássico), quando empregado à aplicação das leis em políticas públicas, 
totaliza o outro determinando que há apenas uma possibilidade de atuação estatal em 
prol da maximização utilitária; enquanto, alternativamente, a ética levinasiana 
possibilita abertura do eu ao Outro compreendendo, assim, um modelo legal de 
políticas públicas que se aproxime da ética primeira e da justiça social. 
 
 

RECONDUÇÃO DA HISTÓRIA: AMOR E JUSTIÇA EM "FRANCISCA E A UTOPIA DA 
LIBERDADE" DE SYLVIA ARANHA DE OLIVEIRA RIBEIRO 

 
Álvaro Jardel Conceição Santos de Oliveira 

Universidade Federal do Pará 
 
A comunicação visa pensar a possibilidade de uma recondução da História para que 
possamos contrapor as ideias dominantes de uma historiografia baseada na 
oficialidade e no dizer dos que nela são representados como vencedores. Para isso, nos 
aproximaremos do romance história "Francisca e a utopia da liberdade" (Ed. 2010) da 
escritora Sylvia Aranha de Oliveira Ribeiro (1930) e do pensamento do filósofo franco-
lituano Emanuel Lévinas (1906-1995) a partir da noção de "despertar-redespertar" 
para a história do outro como lugar concreto de relatar um "outro modo" de dizer os 
processos historiográficas. No romance de Sylvia Ribeiro, o qual é ambientado na 
cidade de Belém do Pará na transição do século XVII para o século XVIII, nos deparamos 
com a história de vida da índia Francisca que fora tornada compulsoriamente escrava 
e por não haver nenhum registro oficial que constasse a oficialidade de sua condição 
como escrava ela mesma entrou com um pedido de julgamento e reconhecimento de 
sua liberdade diante das Juntas das Missões que na empresa colonial na Amazônia 
tinha por tarefa a tutela dos índios livres e escravizados. A maneira como a história de 
Francisca é narrada nos ajuda a reconduzir a historiografia da Amazônia colonial sobre 
a perspectiva do rosto de alguém cuja dignidade fora expropriada. Nesse sentido, a 
"filosofia do Rosto"de Lévinas nos permite aprofundar em que medida podemos 
considerar a história dos vencidos olhando paras seus rostos e reabilitando suas vozes 
como um outro modo de narrar a própria história. Sabemos que o tema da 
representação do outro é assunto de reflexão de diferentes áreas do conhecimento, 
sobre diferentes pontos de vista. Aqui tomaremos o caminho da Literatura Comparada 
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onde estreitaremos o percurso entre a literatura e a filosofia a ponto de percebermos 
onde esses diferentes caminhos se cruzam até formarem uma vereda que nos conduz 
à compreensão e à crítica literária. Na narrativa sobre a vida de Francisca vemos dois 
elementos centrais: a vivência do amor e o desejo de justiça diante da sua condição 
como escrava. O romance mostra a maneira como esses dois elementos se convertem 
em diferentes experiências que acabam por re-conduzir o olhar que podemos lançar 
para o período colonial na Amazônia, cujas narrativas estão centralmente voltadas 
para as trajetórias dos colonizadores, viajantes e missionários. Nesse caso "Francisca" 
- indígena, mulher e escravizada - sintetiza a história dos outros excluídos da empresa 
colonial que não puderam contar a história de suas vidas e nem serem reconhecidos 
como pertencentes a ela. Com isso, amor e justiça podem ser aspectos para a chave de 
compreensão de uma literatura que tem na libertação e na "alteridade do outro 
homem" um caminho de concepção e estética. 
 

 

 

 

 


