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RESUMO 

 

ALVES, Marcos Alexandre. Pedagogia da alteridade: o ensino como acolhimento ético 

do outro e condição crítica do saber. 2011. 200f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-

Graduação em Educação. Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, Pelotas. 
 

 

 

Este estudo expõe o pano de fundo fenomenológico a partir do qual se elabora o conceito 

levinasiano de ensino. Explicita em que medida o referido conceito não só representa uma 

crítica ética ao predomínio do saber, mas também que o ensino é o móbil fundamental da 

atividade teórico-crítica, necessária à filosofia e à educação. Sustenta que o ensino, em 

sentido levinasiano, é uma instância metafísica, mediante a qual Levinas coloca em questão 

a primazia da atitude intelectual e da auto-reflexão do logos filosófico no campo educativo. 

Porém, este questionamento, antes de ser a negação do teórico, é a sua própria condição. 

Assim, o ensino é o movimento que inverte o para-si em para-o-Outro, efetivando-se como 

transcendência ética ou abertura à alteridade. A tese deste trabalho consiste em mostrar que, 

na filosofia de Levinas, há uma Pedagogia da alteridade, concebida como ensinamento ético 

enquanto acolhimento da fala de Outrem e condição crítica do saber. Esta modalidade 

docente se torna condição de possibilidade para a reconstrução do sentido (orientação) ético 

da subjetividade. A fala docente enquanto relação ao Outro é uma relação respeitosa, uma 

relação ética, e esta fala acolhida é um ensinamento. Porém, este ensinamento não surge da 

maiêutica, vem do exterior, do Outro e traz mais do que o eu contém em si mesmo. Deste 

modo, o ensino enquanto relação inter-humana se apresenta como constitutivo do mundo 

social, cultural e intelectual. Portanto, a educação, entendida como relação constitutivamente 

ética, rompe com a tirania da totalidade e se abre à transcendência. Isto significa que o 

propriamente humano começa com o cuidado do Outro, e ter este cuidado significa 

responder fecundamente ao apelo que vem do rosto de Outrem.  

 

Palavras-chave: Levinas. Educação. Ensino. Ética. Alteridade.  
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ABSTRACT 

 

ALVES, Marcos Alexandre. Pedagogy of otherness: the teaching process as an ethical 

host of the other and the knwoledge critical condition in Levinas. 2011. 200f. Tese 

(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de Pelotas - 

UFPEL, Pelotas. 

 

This study exposes the phenomenological background from which the Levinasian concept of 

education is elaborated. It shows to which extent the concept not only represents an ethical 

critique to the dominance of knowledge, but also that education is the essential motive to the 

theoretical-critical activity, needed to philosophy and education. This work argues that 

education, in Levinasian sense, is a metaphysical instance, by which Levinas calls into 

question the primacy of intellectual attitude and the self-reflection of the philosophical logos 

in the educational field. However, this questioning, before being denied by theory, is its own 

condition. Thus, teaching is the movement that reverses itself to the for-the-Other, affecting 

it as ethical transcendence or openness to otherness. The thesis of this work is to show that in 

the philosophy of Levinas, there is the pedagogy of otherness, conceived as ethical teaching 

while welcoming of speech of others and as the knowledge critical condition. This teaching 

modality becomes a condition of possibility for the reconstruction of orientation of ethical 

subjectivity. The teacher speech as in relation to the other is a respectful relationship, an 

ethical relationship, and this speech is a welcome teaching. However, this teaching does not 

stem from maieutic, it comes from the exterior, and the other brings more than one contains 

in itself. This way, teaching as inter-human relationship is presented as constitutive of the 

social, cultural and intellectual world. So, the education understood as a constitutively 

ethical relation breaks the tyranny of totality and opens itself to transcendence. This means 

that the human begins with proper care of the other, and have fruitfully this care means 

responding to the call that comes in the face of another. 

Keywords: Levinas. Education. Teaching. Ethics. Otherness. 
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INTRODUÇÃO: PRIMEIRAS PROVOCAÇÕES 

 

Contextualizando a reflexão 

 

 Vivemos em um contexto cujo fundamento da metafísica ocidental, ou seja, o Logos, 

a Razão encontra-se em crise. Partindo deste pressuposto, que implicações a destituição do 

fundamento da metafísica ocidental tem para a educação e, de modo especial, para o ensino?  

A ideia de significação e sentido sofreu, no pensamento contemporâneo, no entendimento de 

Emmanuel Levinas
1
, uma mudança radical. A origem do saber não se encontra mais na 

Consciência. Ou seja, o homem não é aquele que institui ou constitui o mundo do saber, pois 

o pensamento sempre se encontra imerso em uma cultura. Neste sentido, a ação educacional 

não remete a um pensamento que torna esta ação possível, pois não há significação em si, 

mas todo o saber depende de um ensino, enquanto relação inter-humana. 

 Na perspectiva levinasiana, a crise da metafísica não se constitui como um problema, 

porém o que nos inquieta são as suas consequências para a vida, a educação e o pensamento. 

Esta crise compromete a separação entre o Mesmo e o Outro, e esta separação
2
 é 

fundamental para a concepção fenomenológica de ensino, pois sem metafísica
3
 não há nem 

                                                           
1
 Nascido em Kaunas, na Lituânia, frequenta a tradição hebraica da palavra, da gravidade e responsabilidade do 

texto e da ética de um judeu religioso. Isto vai refletir-se em especial na grande quantidade de textos por ele 

produzidos que se envolvem nesta temática, do político ao religioso, do filosófico ao ético. De igual modo, a 

imersão profunda na cultura européia e ocidental, além da literatura russa frequentada amplamente e que 

marcou o filosofo radicado na França. Isto tudo, lhe permitiu debruçar-se sobre as raízes e os efeitos do Logos 

grego no Ocidente, isso com um distanciamento que faz penetrar sob os graus problemáticos e de violência que 

habitam a razão de ser de nossas sociedades contemporâneas. O contexto geopolítico e social não pode ser 

negligenciado em nome de uma neutralidade filosófica ou científica qualquer; neste sentido, temos em Levinas 

um imigrante que oscila entre culturas diferentes e bebe de fontes diversas, e que sente na pele os efeitos da 

violência. Outra peculiaridade se faz fundamental apontar: o sofrimento e terror impostos aos familiares, 

amigos e a ele próprio pelo advento do nazismo, da perseguição aos judeus e da Guerra. Portanto, o 

pensamento de Levinas tem amplo embasamento em sua experiência de vida e em sua cultura religiosa 

(judaísmo). A esse propósito podemos afirmar que em Levinas a biografia está intimamente ligada com a 

bibliografia. Trata-se de um filósofo que assina com uma viva experiência os seus textos. Em outras palavras, 

essas vivências lhe deram suporte para concluir que a gênese dessa violência ao Outro, reside no modelo 

filosófico adotado pela tradição ocidental, a qual tem na Ontologia, no domínio protagonizado pelo Ser, a 

Filosofia primeira. Para uma leitura mais acurada acerca da biografia de Levinas, o leitor fará bem consultar: 

MALKA, Salomon. Emmanuel Lévinas: La vida y La huella. Madrid: Trota, 2006. 
2
 Em Levinas, a separação é sinônimo de “santidade”, isto é, de uma essência sem mistura ou “pureza” que só 

pode existir num mundo que superou  risco de totalitarismo. A interrupção do egoísmo totalitário só será 

possível pela ética, enquanto transbordamento da consciência em sua relação ao Outro. Na ética, a relação ao 

Outro não é marcada pela assimilação, mas pela abertura ao futuro, a partir da própria relação. Portanto, na 

ética o eu e o Outro se mantém separados, não participam de um gênero comum, e esta unicidade é condição de 

possibilidade para o ensino. 
3
 Por metafísica, entende Levinas uma relação ao Outro que se produz no decorrer da existência terrena sem 

culminar na totalidade divina ou humana, e na qual os termos intervenientes se mantêm separados, absolutos e 

transcendentes.  
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objetivação nem universalização. Contudo, para Levinas é a ética que condiciona e confere 

sentido ao discurso universal do Logos. A relação inter-humana marca o início de toda obra 

de objetivação. O que importa para Levinas é vencer o pensamento monológico, mas não 

aquilo que é válido para todos, isto é, a possibilidade inter-humana de elevar-se ao plano 

comum do conceito, mediante a atividade crítica do saber.  

Por conseguinte, é o ensino enquanto encontro e relação ao Outro
4
 que deve abrir as 

portas tanto para a possibilidade da generalização e do conceito, quanto para a crítica do 

primado filosófico-pedagógico desta elaboração. Tanto num caso como em outro, a relação 

inter-humana, enquanto possibilidade de realização da universalidade, é um valor a ser 

perseguido e preservado. Entretanto, acreditamos que um ensino que prioriza o universal em 

detrimento da relação inter-humana faz violência e neutraliza a alteridade. Com isso, 

constatamos que Levinas, na esteira fenomenológica, procura pensar um conceito ético de 

ensino, enquanto produção de sentido e orientação pedagógica. 

Este conceito de ensino se opõe diametralmente à pedagogia tradicional, que defende 

a ideia, segundo a qual, sem a existência de uma identidade primeira, que possa iniciar este 

processo e responder pelo seu andamento, a relação inter-humana seria sinônimo de 

desorientação. Assim, a fenomenologia de Levinas se constrói como uma ética e se 

desenvolve graças à crítica/confirmação da subjetividade
5
 como princípio e presença a si. O 

que está em jogo aqui é a reavaliação da noção de sujeito. Podemos dizer que a educação, o 

encontro ao diferente, que seria impossível sem uma identidade primeira, não é uma simples 

possibilidade no plano das relações inter-humanas, mas a condição de possibilidade para este 

encontro. Assim, Levinas indica que é preciso considerar em que consiste o ensino a partir 

                                                           
4
 Em seus escritos, Levinas conserva toda a coerência possível com seu pensamento. Daí, mesmo na flutuação 

da linguagem, o seu risco de falar “em primeira pessoa”, sem se despojar da sua própria subjetividade, o que 

procuramos conservar em nosso texto, na medida do possível. Mas disso decorre, além da dificuldade de falar 

“sobre” o Eu, mais ainda a dificuldade de falar do Outro, que só é falar verdadeiramente se for “ao Outro”, o 

que supõe falar sempre desde a subjetividade. Trata-se, pois, de uma verdadeira luta pela expressão, quase 

como falar o inefável. Num balanço global dos escritos de Levinas, o Outro como Outro, que é o eixo condutor 

de suas intenções, ocupa um espaço relativamente pequeno. É o Outro que me visita, assim como me visita e 

como é na relação a mim, que me permite dizer algo a respeito de sua alteridade. De resto é a subjetividade, 

solitária ou na relação ao Outro, que ocupará a maior parte de seus escritos. O sentido do humano reside na 

ética mais ampla que a ontologia, sentido anterior ao sentido que poderia provir do ser, bondade pela qual vale 

a pena ser e sacrificar o ser. A ética ganha em Levinas um estatuto de relação inter-humana fundacional. Aqui, 

a ética não é entendida como um culto do bem e do mal, ordem de valor, mas relação ao Outro. Não pode ser 

culto ou ordem de valores porque é resposta e responsabilidade sem medidas diante do Outro e ao Outro. 
5
 Aliás, como podemos perceber na afirmação feita por Levinas, no prefácio a Totalidade e Infinito: “este livro 

apresenta-se, pois, como uma defesa da subjetividade, mas não a captará ao nível do seu protesto puramente 

egoísta contra a totalidade, nem na sua angústia perante a morte, mas como fundada na ideia de infinito” 

(LEVINAS, 2000, p. 13). 
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do qual saímos de nós mesmos para encontrar um mundo cultural diferente
6
. Situados a 

partir de tais considerações nos indagamos: como entender o ensino? O diálogo é suficiente 

para circunscrevê-lo? Ele pode sofrer uma descrição fenomenológica? 

Levinas, frente à multiplicidade de sentidos (orientações) educacionais, apresenta um 

sentido único (ética) que deve livrar esta multiplicidade da possibilidade da dispersão. Trata-

se de pensar o múltiplo a partir da categoria da alteridade. Aqui, o Mesmo não determina o 

Outro
7
, nem se eleva com ele ao plano comum da linguagem. A relação ética, no âmbito da 

educação, é aquela que é capaz de gerar a diferença, ou seja, ela é a vida plural e sem 

dispersão. Se a característica principal de nossa época é a de transformar a diferença em 

indiferença, a pedagogia também pode ser neutralizada pelo predomínio de uma ordem que 

anula a categoria de alteridade em sua própria base. Uma fenomenologia do ensino não é 

somente aquela que procura fazer justiça à diferença, que a escuta ou com ela aprende, mas 

aquela que desperta para o fato de que, sem uma análise da relação ética entre o Mesmo e o 

Outro, as significações educativas correm o risco de ser apenas um sintoma da dispersão de 

nossa época. Neste sentido,  

 

o ensinamento como fim do equívoco ou da confusão é uma tematização do 

fenômeno. Isto porque o fenômeno me foi ensinado por aquele que se apresenta em 

si mesmo. (...) A presença de Outrem quebra o feitiço anárquico dos fatos: o 

mundo torna-se objeto. Ser objeto, ser tema, é ser aquilo de que posso falar com 

alguém que atravessou a tela do fenômeno e me associou a ele. Associação, cuja 

estrutura só pode ser moral, de modo que a verdade se funda na minha relação ao 

Outro, ou na justiça (LEVINAS, 2000, p. 85). 

 

Frente à ideia de que o Eu é autodeterminação, liberdade, e, sobretudo, origem 

(arché), para Levinas o sujeito é caracterizado pela passividade
8
, ou ainda, que a consciência 

é ser-para-o-Outro, antes mesmo de ser-para-si ou ser-com-o-Outro. A referência ao Outro 

                                                           
6
 Em Levinas, o Outro é Mestre e sua palavra é, para mim, ensinamento; e é toda humildade e súplica, 

transformando a minha resposta em responsabilidade pelo meu desigual. E esta resposta é a ética. A invocação 

sincera, não maiêutica, implica uma palavra original. A resposta não se transforma em contemplação, mas é 

uma submissão ao rosto do Outro que me vê e me ensina. 
7
 Neste momento é necessário fazermos duas observações com relação à palavra “Outro”: a) Levinas emprega, 

sobretudo, em Totalidade e Infinito a maiúscula para realçar seu significado metafísico. No entanto, na mesma 

obra e, sobretudo, nas outras obras, flutua entre o maiúsculo e minúsculo, pendendo, aliás, para a segunda 

forma. Porém, em nosso texto, optamos por traduzir e empregar o uso sempre da forma maiúscula; b) Mais 

problemática é a diferença “Autre” e “Autrui”, que em português se poderia fazer entre “Outro” e o arcaico 

“Outrem”. No entanto, pode-se suprir com cuidado no emprego ou ausência de artigo: “Autrui” não porta artigo 

nem em francês e nem no seu sentido em português. Quanto à diferença de emprego de “Autre” e “Autrui” para 

indicar o outro homem ou Deus, isto não está nas intenções de Levinas. 
8
 Para Levinas, na passividade a “subjetividade do em-si é assim como uma obediência a uma ordem que se 

realiza antes que a ordem se faça ouvir, a anarquia mesma. O sujeito como Eu (Moi) mantém-se já na 

liberdade, além de si, além da relação ao pré-original, ao pré-liminar, além da pura passividade, mais antiga do 

que aquela que, contrariando a atividade de sua inércia, a supõe. A passividade pura que precede a liberdade é 

responsabilidade. Mas a responsabilidade que não deve nada à minha liberdade é minha responsabilidade pela 

liberdade dos outros” (LEVINAS, 1993b, p. 97-98). 
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permite mostrar que nem a linguagem nem o sujeito livre são determinantes ou 

condicionantes da criação das obras do saber
9
. A liberdade incondicionada não é senão o 

imperialismo do Mesmo. Neste mesmo sentido, se a linguagem for capaz de falar antes dos 

seres falantes, a separação (relação inter-humana) entre o Mesmo e o Outro corre o risco de 

ser substituída por um tipo de intersubjetividade
10

 que não é senão coexistência. Um nós que 

prescindisse dos interlocutores estaria sempre em condição de neutralizar a diferença entre 

eles (Cf. LEVINAS, 2000, p. 54). 

Na esteira da fenomenologia husserliana, Levinas concebe o sujeito como um ser 

encarnado. Ou seja, graças à fenomenologia o sujeito não pode ser pensado 

independentemente de sua condição carnal (sensível) e relacional. A estas duas concepções, 

Levinas acrescenta uma terceira: a alteridade, sem a qual tanto o sujeito quanto a linguagem 

seriam reduzidos à esfera neutra e sem rosto do ser. Por conseguinte, o sujeito não pode ser 

pensado apenas em função do conhecimento, mas, sobretudo, no horizonte da ética. Nesta 

perspectiva, o pensamento levinasiano “reativa a categoria de sujeito transcendental, que não 

é somente um ser de saber, mas aquele que cria e renova o saber” (FABRI, 2007, p. 105). 

Assim, Outrem permite uma saída do ser e uma reativação ética da capacidade constituinte e 

ativa do eu e da comunidade humana. Ou seja, Outro que desperta o Mesmo, que questiona a 

arrogância e a boa consciência do eu, é aquele que, de certo modo, lança para o eu o desafio 

de um agir, de uma construção, de um trabalho para o Outro. Portanto, somente um eu 

despertado eticamente poder assumir o desafio gerado pelo Outro
11

. 

Neste sentido, para Levinas, uma educação verdadeira se assenta em um sentido ético 

e que motiva a própria expressão. A expressão não é produto de um despertar que visa fins 

próprios, nem a busca de uma verdade ontológica que transcende os interlocutores, pois a 

expressão nasce de uma responsabilidade, de um desejo de responder a Outrem. O mundo do 

                                                           
9
 Ser-para-o-Outro é ser a contracorrente do eu já posto como ser-para-si ou ser-no-mundo. O “para” muda de 

direção, como um novo nascimento e um novo modo de ser que, em Levinas, fundamentalmente é: consciência 

moral, linguagem moral, conhecimento moral, pensamento moral, diaconia, responsabilidade e justiça, nas 

quais fica inteiramente convertido todo o ser anterior. Ser moralmente é ser justificado. 
10

 No nível do saber, o Outro é representado, mas ele mesmo como Outro permanece fora. Nesse sentido, 

Levinas recorda que na quinta meditação cartesiana, Husserl não nega o Outro, mas descreve a 

intersubjetividade a partir do solipsismo, e o Outro aí só chega a ser segundo a medida do eu, um alter ego. A 

impossibilidade de pensar uma exterioridade sem interiorizá-la à própria medida é impossibilidade de pensar o 

Outro como Outro. 
11

 O Outro metafísico é Outro de uma alteridade que não é formal, de uma alteridade que “não é um simples 

inverso da identidade, nem de uma alteridade feita de resistência ao Mesmo, mas de uma alteridade anterior a 

toda a iniciativa, a todo o imperialismo do Mesmo; outro de uma alteridade que constitui o próprio conteúdo do 

Outro; outro de uma alteridade que não limita o Mesmo, porque nesse caso o Outro não seria rigorosamente 

Outro: pela comunidade da fronteira, seria, dentro do sistema, ainda o Mesmo. O absolutamente Outro é 

Outrem” (LEVINAS, 2000, p. 26). 
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saber a que desde sempre pertencemos pode ser recriado e renovado, graças ao 

ressurgimento do Outro, pela capacidade de responder e de agir do eu.  Neste sentido, a 

relação entre o eu, o Outro e o saber se tencionam e se recriam permanentemente.  

A manifestação do Outro provoca um abalo e um questionamento da ordem 

ontológica
12

. Sem esta aparição não poderíamos compreender o sentido da mudança, da 

renovação e da transformação do saber. A alteridade com o “estrangeiro abalando a ordem 

do próprio” (WALDENFELS, 2001, p. 122). A presença ética de Outrem questiona o 

egoísmo do próprio, desconcerta a intencionalidade, e convoca o eu a uma atividade, a uma 

Obra
13

. Portanto, em Levinas, a responsabilidade pelo Outro é o ponto de partida de toda a 

interpelação e toda a constituição é, enquanto tal, o pressuposto de todo o ensino, de todo o 

saber, e porque não dizer, de toda a educação. 

Na perspectiva levinasiana, a Obra, o agir humano orientado a partir do apelo que 

vem do Outro ser humano, remete ao eu, ao Mesmo. Uma identidade inicial é requerida para 

que o movimento de saída de si possa ter início. A este movimento Levinas chama 

orientação: “como um movimento que vai para fora do idêntico, para um Outro que é 

absolutamente Outro” (LEVINAS, 1993b, p. 50). Neste sentido, o indivíduo humano, “na 

medida em que pode destacar-se de seu mundo cultural, seja por uma atitude metódica ou 

pela relação ética, é aquele que se encontra em condições de abandonar a existência 

preguiçosa. Ele pode responder e agir” (FABRI, 2007, p. 109). Esta resposta não pode evitar 

a situação paradoxal de um eu singular que só é livre quando se descobre implicado na 

responsabilidade. O sujeito não escolhe a responsabilidade. Ela não é produto de sua livre 

decisão. O ter-de-responder, ao contrário, é o fator condicionante de toda escolha em sentido 

moral. Este questionamento, sob pena de se dissolver num discurso vazio, deve confirmar-se 

como Obra, isto é, como vida ética. 
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 Levinas propõe um despertar a partir do Outro, o qual, sem interrupção, questiona a prioridade do Mesmo. 

Neste sentido, temos um “despertar como desembriagamento, além da sobriedade da simples lucidez, que 

apesar da inquietude e dos movimentos de eventual dialética, permanece ainda consciência do Mesmo – 

identidade do idêntico e do não-idêntico – na sua realização e seu repouso. Despertar e desembriagamento 

através de Outrem, que não deixa tranquilo o Mesmo e pelo qual o mesmo é de imediato, como vivente e, 

através de seu sono, excedido. Não é uma experiência da desigualdade posta no tema de um conhecimento, é o 

próprio acontecimento da transcendência como vida. Psiquismo da responsabilidade por Outrem que é o 

lineamento desta transcendência e que é psiquismo simples” (LEVINAS, 1997, p. 124). 
13

 Nas palavras do próprio Levinas, Obra é radicalmente “um movimento do Mesmo que vai em direção ao 

Outro e que jamais retorna ao Mesmo. A Obra, pensada até o fim, exige uma generosidade radical do 

movimento que, no Mesmo, vai na direção do Outro. Exige, por conseguinte, uma ingratidão do Outro. A 

gratidão seria precisamente o retorno ao movimento à sua origem” (LEVINAS, 1993b, p. 51). 
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O conceito levinasiano de Obra empreende uma fenomenologia do futuro, abrindo 

caminho para pensarmos a vida ética para além do presente e da nossa cultura
14

. Na leitura 

de Fabri, a Obra, enquanto descrição de uma saída de si em direção ao Outro, aponta para 

 
um além da esfera da identidade e do Mesmo. Ela transcende o desejo de auto-

reflexão e de auto-realização. No plano da educação, isso significa que é necessário 

pensar o humano a partir da ideia de pluralidade. A diversidade que caracteriza o 

encontro educativo não representa dispersão e desorientação, pois diferir é o ponto 

de partida para pensarmos a existência como pluralismo e como paz (FABRI, 

2007, p. 110).  

 

Neste sentido, o critério que nos torna eticamente orientados (educados) não é um 

conceito, uma ideia, um sentido espiritual, bem como, não é a obediência a estes valores que 

caracteriza a autenticidade de uma comunidade. Em Levinas, a educação é o lugar do 

humano. A relação educativa entre o Mesmo e o Outro transcende os mundos culturais, não 

porque esta relação desemboque num universal capaz de envolver os interlocutores, mas 

porque este universal é o nome que se dá à orientação que vai de um ao Outro, ao 

movimento que realiza a humanidade como resposta à alteridade, para além do 

conhecimento. Portanto, o ensino, a obra educativa, é uma orientação, uma ação de 

generosidade, de gratuidade que vai de mim a Outrem, sem promessa de reciprocidade
15

. 

A orientação, o ensinamento em Levinas, por conseguinte, não é um pensamento de, 

senão de um pensar para. Aqui, a educação é definida em termos éticos: “transcendência ou 

despertar que é a própria vida do humano, já inquieta do infinito” (LEVINAS, 1997, p. 127). 

A educação (enquanto orientação ética) é o lugar do humano precisamente porque o humano 

é um questionamento do ser. Vale dizer, antes de ser a negação ou superação da 

fenomenologia, a ética levinasiana é a confirmação de uma atitude fenomenológica. Isto 

porque, “a fenomenologia husserliana tornou possível a passagem da ética para a 

exterioridade metafísica” (LEVINAS, 2000, p. 17). O sentido da redução fenomenológica, 

em termos pedagógicos, não é gnosiológico, mas ético. Trata-se da possibilidade de um 

despertar permanente, graças ao qual o eu vem a si sob a forma da vigília. O eu é esta 

possibilidade de manter-se em alerta. A redução caracteriza-se como incessante despertar ou 
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 A Obra enquanto orientação do Mesmo em direção ao Outro, é, pois, para Levinas “como uma juventude 

radical do elã generoso. Poder-se-ia fixar o seu conceito por um termo grego que, na sua significação primeira, 

indica o exercício de um ofício não só totalmente gratuito, mas que requer da parte de quem o exerce uma 

oferta a fundo perdido: liturgia” (LEVINAS, 1993b, p. 53). 
15

 A orientação enquanto obra sem remuneração, cujo resultado não é “descontado no tempo do Agente e não é 

assegurado senão pela paciência, obra que se exerce na dominação completa e na superação de meu tempo – a 

liturgia não se ordena como culto ao lado das „obras‟ e da ética. Ela é a própria ética” (LEVINAS, 1993b, p. 

53). 
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cura de uma embriaguez. O Mesmo despertado pelo Outro é o significado profundo da 

redução inter-humana, isto é, da educação
16

. 

Ora, a educação enquanto obra de auto-reflexão pressupõe um sujeito vigilante, um 

eu capaz de responder ao Outro, ou ainda, uma identidade já investida pela alteridade. 

Portanto, a educação autêntica é aquela que se funda no “trabalho e na Obra de homens que 

assumiram a responsabilidade pela renovação do saber” (FABRI, 2007, p. 113). O sentido 

autêntico ou ideal de uma vida em comunidade implica, no entanto, que a educação é o lugar 

do humano. Porém, o humano não é uma ideia ou um conceito, mas a possibilidade de 

responder à alteridade. Ou seja, “a humanidade do homem, a subjetividade, é uma 

responsabilidade pelos outros, uma vulnerabilidade extrema” (LEVINAS, 1993, p. 124).   

Nesse sentido, a escrita fenomenológica de Levinas se constrói como atitude de 

contestação, sempre recomeçada, do movimento de totalização, presente no logos universal. 

Em uma fenomenologia do ensino o que importa, em última análise, é considerar os sujeitos 

em sua alteridade. Esta não-indiferença é o valor fundamental para se postular a educação 

como uma relação inter-humana. Neste sentido, o Outro designa em Levinas, segundo 

Bensussan (2009, p. 81) “o coração da estrutura ética ou respondente da subjetividade, ou 

seja, daquilo que ele chama o humano do homem”. A categoria da alteridade tal qual foi 

aprofundada e redimensionada por Levinas, permite pensarmos um pluralismo que não esteja 

condenado à indiferença. A relação entre o próprio e o não-próprio, que inevitavelmente 

confere um sentido ético à educação, ao pensar, faz ver que a rede de relações entre logos 

impessoal e as particularidades do saber é tecida graças ao drama inter-humano, entendido 

como tensão “interminável entre o próprio e o não-próprio” (WALDENFES, 2001, p. 123). 

Outrem dinamiza não somente a atividade do pensamento como também a vida educativa. 

O que torna possível a educação, enquanto relação entre a realidade objetiva e o 

mundo espiritual, sem síntese e redução de um termo a outro, é o encontro, o discurso
17

 ao 

Outro. Sem a manifestação e a interpelação da alteridade, não haveria identidade cultural 

nem rigor teórico possível. Como definir a alteridade? A alteridade é sempre um elemento 
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 A educação, na perspectiva levinasiana, pressupõe o “despertar da consciência cuja consciência do despertar 

não é a verdade, despertar que permanece movimento primeiro – movimento primeiro em direção ao Outro. 

Transcendência. Se a partir desta transcendência da vida se pensar a ideia de Deus, pode-se dizer que a vida é 

entusiasmo e que o entusiasmo não é loucura, mas desembriagamento. Desembriagamento sempre a 

desembriagar, uma vigília na vigília de um despertar novo. A ética” (LEVINAS, 1997, p. 126). 
17

 Levinas evita a palavra buberiana “diálogo” pelos mesmos motivos da recusa da categoria da reciprocidade: 

o discurso é palavra entre desiguais, como no discurso com os deuses, em Platão, onde a diferença absoluta dá 

a medida e a importância do percurso e da aventura atravessada pela palavra. Mas para Levinas esta 

desigualdade está entre os homens: tanto a palavra que vem do Outro a mim como a palavra que vai de mim ao 

Outro não são intercambiáveis, não portam a mesma significação. A palavra do Outro é para mim revelação e 

mandamento e a minha palavra será invocação e resposta, ou seja, responsabilidade. 
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transcultural e pré-cultural
18

. Ela produz aquilo que Levinas chama de assimetria entre o 

Mesmo e o Outro.  

 

O absolutamente Outro é Outrem; não faz número comigo. A coletividade em que 

eu digo „tu‟ ou „nós‟ não é um plural de „eu‟. Eu, tu, não são indivíduos de um 

conceito comum. Nem posse, nem a unidade do número, nem unidade do conceito 

me ligam a outrem. Ausência de pátria comum que faz do Outro – o estrangeiro; o 

Estrangeiro que perturba o „em sua casa‟. Mas o Estrangeiro quer dizer também o 

livre. Sobre ele não posso poder, porquanto escapa ao meu domínio num aspecto 

essencial, mesmo que eu disponha dele: é que ele não está inteiramente no meu 

lugar. Mas eu, que não tenho conceito comum com o Estrangeiro, sou, tal como 

ele, sem gênero. Somos o Mesmo e o Outro. A conjunção e não indica aqui nem 

adição, nem poder de um termo sobre o outro (LEVINAS, 2000, p. 26-27). 

 

Por conseguinte, a um só tempo, a alteridade é: o não-próprio; aquilo que me é 

estranho e; aquilo que pertence ao Outro. O que define esta diferença não é o discurso 

universal do gênero, mas sim o lugar daquele que fala e age. Enquanto inapropriável, 

Outrem é o reverso do próprio. É Outrem todo aquele que “clama por uma resposta” 

(WALDENFELS, 1998, p. 95). A resposta ou o responder não é uma simples antecipação do 

não-próprio, e sim o lugar em que o Outro pode se manifestar. Assim, o pensamento de 

Levinas se constrói como reflexão acerca do sentido ético desta resposta, que “antes de valer 

apenas para o indivíduo ou para um grupo, esta proposição se estende para a vida cultural 

como um todo” (FABRI, 2007, p. 116). 

A fenomenologia do ensino desenvolvida por Levinas se desdobra no sentido de 

mostrar que a particularidade de uma vida cultural jamais deve ser preterida ou subjugada 

em beneficio da universalidade neutra da razão. Uma educação se abre ao universal no 

momento em que a subjetividade se percebe defrontada com a exigência ética vinda do 

Outro, um mais antigo que ela própria, um estrangeiro, um intruso. Portanto, Levinas se 

esforça não somente para valorizar e discutir a universalidade teórica requerida pelo 

convívio humano em sociedade, pois se trata de compreender que a educação é, 

fundamentalmente, uma resposta a alteridade.  

A consciência da responsabilidade, bem como o compromisso com a paz e a justiça, 

faz ver que a educação é uma singularidade irredutível ao logos universal e permite 

descrever a pluralidade como acolhimento do Outro. Deste modo, a relação ética entre o 

Mesmo e o Outro se confirma como fundamento da reflexão pedagógica. Sem esta relação 

                                                           
18

 Na leitura que Bensussan faz da filosofia de Levinas, o estrangeiro anuncia “a identidade impossível, de uma 

impossibilidade mais antiga que a identidade, ou seja, de uma possibilidade inatualizável numa consciência ou 

numa presença, de uma possível impossibilidade que nem a metafísica, nem o fim da metafísica podem nos 

fazer entrever. E este mais antigo-que é o estrangeiro. O estrangeiro é o nome do impossível na casa da 

subjetividade humana” (BENSUSSAN, 2009, p. 86). 



18 

 

entre termos separados, o mundo humano não teria como evitar a sua própria dissolução 

numa totalidade. O conceito levinasiano de educação articula três dimensões fundamentais 

de uma ética fenomenológica: a inerência do humano a uma tradição cultural; o exercício 

reflexivo de eu capaz de realizar a epoché, distanciamento metódico em relação a seu 

próprio mundo cultural; e a descrição do despertar de si mesmo a partir do encontro ao Outro 

(Cf. FABRI, 2007, p. 120). Portanto, a educação não é simples particularidade, mas sim o 

lugar do humano. 

Através da resposta a alteridade, particularidade e universalidade se articulam no 

interior de toda e qualquer educação. Uma análise fenomenológica deve fazer aparecer esta 

articulação, esta tensão. A responsabilidade ética do um pelo Outro não provém de um 

conceito universal, nem mesmo de uma singularidade do saber em sua busca de auto-

afirmação, mas sim do ressurgimento humano por trás do logos universal. Os valores 

universais e os particulares se articulam e se tensionam, a partir do ressurgimento infindável 

da alteridade, por trás de todo o processo de identificação e de toda busca de universalização. 

Portanto, na relação ética, a educação, enquanto processo de universalização não é sinônimo 

de síntese do múltiplo, de redução do Outro ao Mesmo, e sim de abertura ou saída de si. Ou 

seja, a resposta à alteridade é o que dá início a humanidade (educação), mas uma ética 

fenomenológica deve assumir o desafio de pensar seu fim.  

 

As motivações do estudo e o problema em foco 

 

A problemática que mobiliza a realização deste estudo consiste na questão da 

alteridade
19

, e o fato de Levinas tê-la concebido como centralidade de sua preocupação 

filosófica, fez com que assumíssemos discutir a temática da relação inter-humana, desde a 

perspectiva da alteridade na educação. Neste sentido, a descrição fenomenológica, operada 

por Levinas, na perspectiva da reconstrução da subjetividade e sua relação ética ao e para o 

Outro, criaram as condições de possibilidade para que, nesta pesquisa, pudéssemos abordar a 

educação desde a perspectiva do ensino como acolhimento da fala docente, e defender uma 

pedagogia da alteridade. 
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 Com relação ao tema da alteridade e a implicação desta na contemporaneidade, o leitor fará bem consultar as 

seguintes obras: SUSIN, L.C. et al. (Orgs.). Éticas em diálogo: Levinas e o pensamento contemporâneo: 

questões e interfaces. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2003. MELO, N.V. A ética da alteridade em Levinas. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2003. FARIAS, A.B. et al. (Orgs.). Alteridade e ética: obra comemorativa dos 100 anos 

de nascimento de Emmanuel Levinas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 
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Presenciamos cada vez mais, nos diferentes espaços de convivência humana, uma 

crescente atitude de naturalização e banalização das formas de violência
20

 ao Outro. A 

indiferença como naturalização da violência banaliza o sofrimento do Outro e nos impede de 

ouvir o seu clamor (grito)
21

. Neste contexto, a alteridade do Outro é quase sempre vista 

através da perspectiva da identidade do Mesmo.  

Permanecer indiferente ante a violência dirigida ao Outro, é desde já compactuar com 

as injustiças dos homens. Esta indiferença nos torna insensíveis frente ao sofrimento do 

Outro que aparentemente em nada nos interpela. Diante do Outro desviamos o olhar. 

Contudo, não é a indiferença que marca o desvio do olhar, mas a interpelação do rosto 

(visage
22

), enquanto “presença viva” (LEVINAS, 2000, p. 53). Ou seja, só desviamos o olhar 

porque antes de nos tornarmos indiferentes somos interpelados pelo clamor expresso no 

rosto do Outro. Desviamos o olhar porque não conseguimos suportar a fala do rosto que nos 

aborda e interpela eticamente, não suportamos sua fome de justiça. Frente ao rosto do Outro, 

nos refugiamos na segurança de nossa morada. A indiferença pelo Outro restringe a nossa 

responsabilidade como postura ética frente ao rosto que nos exige resposta. 

Além disso, vivemos em um contexto caracterizado por uma série de transformações 

e conflitos culturais, sociais, religiosos, educacionais que colocam a alteridade como uma 

questão a ser pensada pelas diversas áreas do conhecimento. Por isso, neste estudo, a 

categoria da alteridade será abordada como questão fundamental a ser pensada na 

confluência da discussão ética realizada nas mediações entre Filosofia e Educação, mais 

especificamente entre a ética da alteridade desenvolvida por Levinas e sua interface com a 

educação.  

Quando se pergunta pelo Outro na educação percebe-se uma certa recorrência na 

demarcação de quem é esse Outro. O Outro geralmente é o Mesmo. Isso porque se utiliza o 
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A violência na perspectiva levinasiana “não consiste tanto em ferir e em aniquilar como em interromper a 

continuidade das pessoas, em fazê-las desempenhar papéis em que já se não encontram, em fazê-las trair, não 

apenas compromissos, mas a sua própria substância, em levá-las a cometer atos que vão destruir toda a 

possibilidade de ato” (LEVINAS, 2000, p. 09). Referente à questão da banalização da violência e do sofrimento 

humano, o leitor poderá ampliar a sua leitura consultando o livro organizado por: MARDONES, J.M.; REYES 

M. (Org.). La ética ante las víctimas. Barcelona: Anthropos editorial, 2003. 
21

 A linguagem com que a vítima se expressa é o grito, porém “um grito, essencialmente, silencioso. A vítima 

grita em seu silêncio, em sua dor, em sua injustiça. Trata-se de um silêncio que não expressa e nem mostra 

nada: é um silêncio inexpressivo. Mas o silêncio do grito é palavra” (MARDONES; REYES, 2003, p. 198). 
22

 Pensamos que a palavra que melhor traduz ao português a expressão “visage” é “Olhar”, em maiúscula, 

justamente para diferenciar do verbo. Esta palavra tem a vantagem de denotar um centro em si mesmo, do qual 

parte a relação a mim, além disso, tem caráter puramente espiritual e está ligado aos olhos que não são meus, à 

visão que me vê desde a altura, que para Levinas é a dimensão desde onde o Outro me visita. Parece-nos, por 

isso, melhor que “face” ou “semblante”, que conservam maior ambiguidade enquanto é o que eu posso ver. 

Porém, no presente trabalho, para não confundir o leitor, utilizaremos o termo rosto, no sentido de Olhar, pois 

todas as traduções, ao português, das obras de Levinas, optaram por esta terminologia. 
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critério da mesmidade como ponto de referência para se fazer um verdadeiro mapa de 

identificação de quem seja o Outro na educação. Na relação de conhecimento o Outro é 

assumido com objeto de tematização, a alteridade é neutralizada pela mediação conceitual
23

. 

Deste modo, como objeto de tematização, o Outro sempre é visto como extensão de domínio 

do Mesmo “pensante, representador, isto é calculador, totalizador” (SAPATA, 2009, p. 72). 

Contudo, neste trabalho, a partir de Levinas, procuramos pensar o Outro não como 

alter ego, tampouco como extensão da identidade do Mesmo, mas como pura exterioridade 

que expressa, na epifania do rosto, a significância ética da alteridade. Ou seja, o Outro será 

pensado como alteridade absoluta, presença viva e questionadora. Somente a expressão do 

rosto do Outro será capaz de produzir uma relação ética entre dois termos radicalmente 

separados, porque nele brilha a ideia de Infinito
24

. Enquanto exterioridade, o Outro na 

relação com o Mesmo não permite que a totalidade
25

 se realize e, com isso, abre a 

possibilidade da relação ética na educação. 

 
Inevitavelmente o Outro faz-me frente – hostil, amigo, meu mestre, meu aluno – 

através da minha ideia do Infinito. A reflexão pode, sem dúvida tomar consciência 

deste frente a frente, mas a posição „contra a natureza‟ da reflexão não é um acaso 

na vida da consciência. Implica uma impugnação de si, uma atitude crítica que se 

produz em frente do Outro e sob a sua autoridade (LEVINAS, 2000, p. 67). 

 

Neste contexto perguntamos: como Levinas realiza a reconstrução da subjetividade e 

sua relação com a alteridade? Que significa dizer que o Outro, na relação com o Mesmo, é 

absolutamente Outro, ou seja, que o Outro é irredutível ao Mesmo? De que natureza é esta 

relação constituída entre o Mesmo e o Outro? Como desdobramentos destes 
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 O Outro, na relação de conhecimento, é representado e definido conceitualmente como alter ego, como 

Outro que reflete no espelho a imagem do Mesmo. Isto significa que na relação com a alteridade, o Mesmo 

determina quem é o Outro. O Outro é sempre o outro do Mesmo. O Mesmo, em seu movimento catalizador de 

absorção e alargamento, captura o Outro e o enquadra no seu campo de visão e domínio. Nesse modo de 

assimilação e apropriação do Outro, a razão egológica inicia e fecha o ciclo de sua totalização. A esse 

movimento realizado pelo eu, que visa à adequação do Outro pelo Mesmo, temos chamado totalidade e sua 

materialização extremada realiza-se na violência e “na evidência da guerra” (LEVINAS, 2000, p. 10). 
24

 Levinas observa que depois de Kant, com o acento na finitude da sensibilidade, os caminhos do infinito 

ficam cortados, e a finitude se separa da sua relação ao infinito. A procura de significação do finito ao próprio 

finito, e a existência mais ampla e não só coincidência com o pensamento, existência ultrapassando a evidência, 

é a marca da fenomenologia heideggeriana, que evita inteiramente a palavra “infinito”, de cunho marcadamente 

teológico, e que dá sempre num fundo religioso. Em Heidegger, o “nada” opera exatamente no lugar do 

infinito. Levinas observa com ironia e crítica: isso não defendeu Heidegger de decair da separação atéia na 

participação pagã ao ser e ao mundo, novo “mau infinito”. Assim, para Levinas, Heidegger seria uma espécie 

de o anti-Descartes. 
25

 Ricardo Timm de Souza sintetiza o conceito de Totalidade como sendo: “o resultado da totalização, obra da 

razão e do Mesmo que se desenvolvem, se apropriam e ordenam toda exterioridade, todo transcendente, mesmo 

a Metafísica, segundo uma ordem, em um sistema, em uma unidade; esta obra de apropriação progressiva, mas 

inelutável na ontologia, é a obra mesma da imanência. A totalidade é a imanência acabada: tudo no todo, tudo 

no Um, a multiplicidade na unidade original ou final” (SOUZA, 1999,  p. 102). 
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questionamentos, descrevemos a reconstrução da nova subjetividade ética, operada por 

Levinas, e sua relação com a educação. Nesta mesma perspectiva, ainda alguns 

questionamentos se tornam imprescindíveis para estreitar e abrir caminho em vista da 

aproximação e da relação entre ética e educação. Que significa pensar a educação desde o 

horizonte da ética da alteridade? De que modo a relação ética com o Outro pode ser 

vinculada à experiência educativa? Como educar desde a perspectiva da ética da alteridade? 

Que educação é capaz de tornar o humano sensível às injustiças e ao sofrimento do Outro?  

Esses questionamentos situam, em âmbito fenomenológico, a problemática entre 

ética e educação e abrem caminho para a discussão da experiência educativa para além do 

contexto estritamente epistemológico da ciência moderna, fundamentalmente, caracterizado 

pela relação sujeito-objeto no processo de construção do conhecimento
26

. Também deslocam 

a discussão da educação de um cenário governado por uma racionalidade técnica e 

instrumental, para um contexto eminentemente ético que nos permite abordar a experiência 

educativa desde a perspectiva ética da relação ao Outro
27

. Com isso, pretendemos apresentar 

e pensar a educação como responsabilidade pelo Outro, e a experiência educativa como 

interpelação ética. Pois, pensamos que a ética da alteridade nos permite problematizar os 

modos de assimilação e objetivação do Outro, bem como discutir as suas implicações para o 

campo da educação. Portanto, acreditamos que a educação emerge como uma ação ética de 

testemunhar outra humanidade do ser humano, movido pela sabedoria da paz, na medida em 

que esta última encontra sua gênese na carne do Outro que se faz palavra (Cf. RIBEIRO JR., 

2008). 

 Que significa pensar a educação como uma interpelação ética? A resposta a esta 

interrogação situa a educação para além de uma racionalidade técnico e instrumental, e abre 

caminho para uma abordagem ética na educação, na qual o encontro ao Outro constitui a 

relação primeira de toda a experiência educativa. Por isso, concordamos com Ribeiro Jr. que 

“educar não se reduz a uma ação como as demais. Não se está nunca sozinho no agir. Ela, 

portanto, vincula-se primeiramente à interpelação que vem do rosto humano” (2009, p. 54).  
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 Para Nilo Ribeiro Júnior, a educação adquire, no horizonte da ética da alteridade, a “feição de uma sabedoria 

que, como tal, interrompe e ultrapassa todo saber ou conhecimento a priori de cunho teórico ou prático que se 

pretenda a respeito do outro e do que se deve fazer a ele” (RIBEIRO JR., 2009, p. 54). 
27

 Neste sentido, segundo Sidekum, estamos em um contexto em que se faz necessário “criar novos paradigmas, 

que de fato sejam válidos como crítica fundamental e sustentadores da argumentação ética diante do confronto 

do totalitarismo alojado no pensamento filosófico e teológico, cujas bases são a pura instrumentalidade e a 

direção única do mundo tecnológico e da razão fundamentada exclusivamente na cientificidade, que busca 

como resultado uma qualidade total” (SIDEKUM, 2003, p. 12). 
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 O predomínio de uma racionalidade técnico e instrumental, na educação, pode 

restringir as possibilidades de pensar a experiência educativa. Nesse contexto, enfatiza-se o 

aprimoramento de um conjunto de métodos, técnicas e procedimentos de ensino das quais os 

professores devem dispor para que sua atividade docente tenha maior eficiência e êxito. No 

processo de formação de professores, crescem o número de manuais que visam ensinar como 

o professor deve se posicionar frente aos alunos, como saber dar uma boa aula, como 

planejar suas atividades docentes, enfim, ensina-se todo um arsenal sobre planejamento, 

procedimento, modos e comportamentos que supostamente levariam ao sucesso o fazer 

pedagógico do professor. 

 Orientadas por essas perspectivas do melhor desempenho, algumas instituições de 

ensino passam a assumir fins basicamente funcionais. Com isso, os cursos de formação 

tendem a dedicar grande ênfase à dimensão técnica da formação e à concepção operacional 

do conhecimento. A sensação que se tem é de que quanto mais metodologias e técnicas de 

ensino, maior a competência do professor, e, consequentemente, a garantia de sucesso no 

desenvolvimento de sua prática pedagógica. Ou seja, quanto maior o domínio metodológico, 

supostamente melhor preparado o professor estaria e com maior capacidade desenvolveria 

sua atividade docente. Esta é uma ilusão: acreditar que a educação pode ser reduzida à sua 

dimensão técnica. Para Sidekum, a nossa era 

 
está sendo regada pela impiedade da violência e pelo desespero, vergando nosso 

existir histórico num horizonte sem esperanças, fazendo de suas forças criadoras e 

renovadoras, mergulhando-o numa falsa experiencia e levando-o a negar toda a 

grandeza do dom e mistério de sua vida, sendo condenado por sua negação 

presente na ideologia da dominação, considerando seu curriculum vitae como 

tendo que ser algo de banalidade e totalmente materialista e de má-fé, ditando um 

ideário de vida que se apresenta sem nenhum sentido para que ainda possa ser 

vivida (SIDEKUM, 2003, p. 12-13). 

 

 Compreender a educação somente na sua dimensão técnica e procedimental, significa 

submeter a experiência educativa à redução dos procedimentos, transformando o professor 

em um sujeito tecnicamente competente e metodologicamente eficiente, em um sujeito onde 

a previsibilidade do planejamento se institui como organizadora de suas ações. Ou seja, o 

controle das variáveis que operam sobre os processos de ensino-aprendizagem tem se 

convertido na preocupação prioritária da investigação e práxis pedagógica. Esse sujeito pode 

estar preparado para reagir de forma exemplar a qualquer situação pedagógica inesperada, 

mas dificilmente estará aberto e disposto a experimentar o encontro ao Outro na educação, 

com todos os riscos que essa experiência implica. 



23 

 

 Pensar a educação, para além de sua dimensão estritamente técnica, implica 

compreender o professor em seu processo de formação e docência como um sujeito de 

espírito aberto, em formação, em que a cada experiência se defronta com os limites da 

previsão e a ilusão do total controle dos acontecimentos. Conceber a educação como 

interpelação ética
28

 significa destacar que o imprevisível e o inusitado também são elementos 

que constituem a experiência educativa. Desse modo, na educação o sujeito experiente é 

aquele que pouco prevê e muitas experiências faz, pois compreendeu que sua experiência de 

formação se faz permanentemente através da abertura ao encontro com o mundo inesperado 

do Outro. Neste encontro, a conversão do olhar e a escuta à palavra do Outro são os 

principais movimentos de abertura capazes de inaugurar uma experiência ética na educação. 

Na educação, o sujeito que não se expõe ao desconhecido é incapaz de sentir a força 

transformadora do encontro ao Outro que está na base da experiência educativa. A educação 

acontece onde se produz um encontro do professor (não como um sujeito que sabe) ao aluno 

(não como aquele que não sabe). Uma relação que não pressupõe o exercício de transmissão 

de saberes, mas o encontro do que se sabe responsável pelo Outro, obrigado a dar-lhe uma 

resposta na situação de radical alteridade. Estamos, portanto, frente a uma relação ética, não 

só professoral-técnica entre professor-aluno (Cf. ORTEGA RUIZ, 2004). 

 O professor, enquanto sujeito da educação, está mais para a exposição e abertura à 

experiência do encontro ao inusitado do que para a previsibilidade e o total controle dos 

resultados de sua ação educativa. Isso não significa desconsiderar, de maneira alguma, a 

importância da dimensão técnica presente na educação, mas denunciar e criticar o 

predomínio somente do pensar técnico no campo educativo como algo que restringe a 

formação de professores e a própria experiência educativa. Isto é, a crítica ao predomínio de 

uma racionalidade técnico e instrumental na educação significa chamar a atenção para o fato 

de que os professores, como sujeitos pensantes da educação, não percam de vista a 

compreensão das múltiplas racionalidades que orientam o fazer pedagógico na educação. 

Portanto, cabe aos professores ser menos burocratas tecnicamente competentes, e mais 
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 A interpelação ética, na perspectiva de Sidekum, que salta do clamor dos oprimidos ou dos excluídos, que 

gritam pelo reconhecimento de sua alteridade absoluta, pois “é na alteridade absoluta do outro que se exerce a 

justiça. Falamos do outro, cujo rosto é desmascarado pelo simulacro da imagem unificada e totalizante da 

unidimensionalidade da propaganda utilizada pela mídia, tendo sua voz calada pela provocação do discurso da 

moral da ambiguidade e pela mentira utilizada pela dominação das formas novas de imperialismo 

contemporâneo, que se lê como sendo o culto às guerras, cuja justificativa não é a defesa dos direitos humanos 

fundamentais, mas ela é uma nova forma de um fundamentalismo sustentado pelo terror e pela dominação e de 

um materialismo econômico, cuja ontologia e invisibilidade é a violência exercida pela inserção da economia 

capitalista, que, sem piedade e com total força destrutiva da mão invisível do mercado atua sobre a vida 

humana tanto individual como comunitária” (SIDEKUM, 2003, p. 14). 
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sujeitos capazes de interpretar e problematizar os pressupostos que orientam a educação e 

determinam o seu fazer pedagógico e, com isso criar as condições para que a experiência 

educativa aconteça como um lugar de encontro à alteridade, e de relações mais justas e 

responsáveis. 

 Pensar a educação para além de uma racionalidade técnico e instrumental que conduz 

a uma visão objetivadora do Outro exige uma conversão do olhar. Essa conversão consiste 

em transformar o olhar objetivador em um novo olhar sensível ao Outro, um olhar que antes 

de ser objetivação do mundo é exposição e acolhimento ao Outro. Nessa perspectiva, o 

encontro face a face ao Outro é o elemento que está na base de toda a experiência educativa. 

É o Outro, entendido como significância ética por excelência, que inaugura a relação ética na 

educação (Cf. MIRANDA, 2008). 

 Vale dizer, pensar a educação como interpelação (ensinamento) ético proveniente da 

alteridade, implica descrever a experiência educativa como uma forma de resistência às 

formas de naturalização da violência e banalização do humano, e criação das condições de 

possibilidade para a edificação de uma nova e fecunda relação de acolhimento e 

responsabilidade pelo Outro, através do despertar da sensibilidade ética. Abordar o Outro de 

frente está na origem de toda relação ética na educação. Pensar a educação como 

interpelação ética implica, segundo Levinas, fazer da experiência educativa um lugar de 

exposição, de desprendimento e de conversão da visão objetivadora e, assumir uma atitude 

de abertura, de acolhimento e de escuta sensível à palavra que vem do Outro. Esse duplo 

movimento: o desprendimento de si e o acolhimento responsável do Outro, está na base 

daquilo que chamamos de pedagogia da alteridade. 

Enfim, a partir da inspiração ética levinasiana, propomos, aqui, a construção de uma 

pedagogia da alteridade. Com isto, pretendemos defender a ideia de que a relação mais 

radical e originária que se estabelece, na situação educativa, entre professor e aluno, é uma 

relação ética que se traduz em uma atitude de acolhida e de comprometimento pelo 

educando, quer dizer, tornar-se responsável por ele. Requer-se para tal, considerar, que no 

seio da experiência educativa não está situada a relação professoral-técnica do especialista 

com o aprendiz, caracterizada pelo ensino e transmissão de conhecimento, mas a relação 

ética inaugurada pelo encontro ao Outro que define e constitui como tal a própria ação 

educativa. 

Na pedagogia da alteridade, educação como interpelação ética, consiste em um 

encontro imprevisível que irrompe de repente e chega sem aviso prévio, que nos põe diante 
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do Outro a quem não podemos deixar de olhar e responder. No encontro inusitado, responder 

é antes de tudo, ser inquietado pela presença do Outro que interpela e sacode eticamente o 

Mesmo, chamando-o à responsabilidade. Na relação face a face, o rosto revela a irredutível 

alteridade do Outro, sua presença perturba o equilíbrio e o egoísmo do Mesmo e produz a 

possibilidade de passagem à relação ética de transcendência ao Infinito do Outro.  

 

Sobre o tema pesquisado: estado da arte e tese 

 

A justificativa da presente pesquisa, leva em conta, além dos aspectos discutidos 

anteriormente, o fato de que, no Brasil, ainda são escassos os estudos e pesquisas que têm 

por objetivo estabelecer uma aproximação entre o pensamento de Levinas e a educação. Na 

atualidade, o pensamento levinasiano ganha força e abrangência, de modo que começa a 

adentrar em outras áreas do conhecimento para além do campo estritamente teológico e 

filosófico, como a psicologia, o direito, a bioética, etc. Entretanto, no campo especificamente 

da educação, o pensamento de Levinas ainda permanece restrito a alguns grupos de pesquisa, 

e algumas poucas dissertações de mestrado e teses de doutorado, o que evidencia que o 

potencial e a fecundidade de sua filosofia estão para ser descobertos e explorados como 

campo de investigação, de modo especial a relação entre ética e educação. Neste sentido, 

destacaremos, brevemente, alguns trabalhos que seguem nesta trilha.  

A dissertação de Mestrado de Marcelo Pereira Fernandes
29

 está centrada na crítica 

levinasiana à queda do humanismo que é coincidente com o fim da metafísica. Inicialmente, 

o autor faz uma exposição do anti-humanismo, que por sua vez produz o fim da metafísica e 

demonstra que a crise da metafísica culminou com a crise do humanismo. Posteriormente, 

apresenta o problema metodológico que está implícito na discussão sobre a subjetividade. 

Este problema deve-se a um tipo de mentalidade das pesquisas elaboradas no século XX, 

desenvolvidas pelas próprias ciências humanas e de como estas ciências concebem o 

humano. Por fim, destaca os pontos centrais da filosofia levinasiana acerca da tentativa de 

recuperação do humanismo, agora entendido como humanismo do outro homem, e se 

pergunta pelas influências e implicações desta filosofia no âmbito da educação. Portanto, em 

sua pesquisa, Fernandes aponta a obra de Levinas como uma tentativa de recuperação do 

humanismo perdido e a educação como espaço de aprendizado desse humanismo. 
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 FERNANDES, M.P. A filosofia humanista de Emmanuel Lévinas e suas articulações com a educação. 

Dissertação (Educação). Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2007. 
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Outra dissertação de Mestrado que tem por autor Rodolfo Stringari
30

, expõe os 

conceitos nucleares da filosofia de Levinas e Enrique Dussel, para em seguida propor uma 

educação baseada na ideia de ecopedagogia, como alternativa pedagógica-didática, para a 

implementação de um agir pedagógico que desloca sua fundamentação teórica da dimensão 

cognitiva para a base ético-libertária dos sujeitos, bem como o abandono da categoria da 

totalidade hermética e objetivante do Eu em detrimento da infinitude do Outro. A partir 

disso, o autor defende que emerge uma nova concepção filosófica que coloca o Outro como 

centro de gravidade e lança as bases fundantes de uma ética da radicalidade a favor da vida e 

de Outrem. Em linhas gerais, o estudo sustenta a partir de Levinas e Dussel, princípios 

ecopedagógicos voltados para a constituição de uma educação onde o ato de humanização 

pela ética efetiva-se na relação Outro/eu, enquanto possibilidade de planejamentos 

educacionais que tem a libertação como foco principal.  

A tese de Doutorado de Edson Carvalho Guedes
31

 propõe uma meta-arquelogia da 

educação. Neste empreendimento, o autor toma como referência Levinas e Freire para 

orientar uma reflexão filosófica sobre a necessidade de olhar o Outro como fonte de uma 

aprendizagem que possibilita à subjetividade ser mais humana. Defende que uma possível 

contribuição de sua pesquisa, para o campo da educação, refere-se à desconstrução da 

categoria que se convencionou chamar fundamento, enquanto ideal de unidade, coerência e 

síntese. Em contraposição a esta ideia de fundamento, apresenta a relação de alteridade 

(Levinas) e o exercício do diálogo (Freire) como instâncias meta-arqueológicas, que 

permitem e edificam, para além dos limites identitários, uma educação emancipatória, aberta 

à diversidade, à diferença e resistente a se apresentar como um paradigma. Portanto, com as 

categorias da alteridade e do diálogo, Guedes constrói uma teoria educacional que viabilize 

processos de aprendizagens éticos de acolhimento e compromisso com o Outro e 

propiciadora da suspeita refratária à vontade de poder.  

Adriana Maria Ferreira Coutinho
32

 procura, em sua dissertação de Mestrado, 

problematizar a perspectiva da ética da alteridade, proposta por Levinas, em vista de uma 

possível contribuição da mesma para as reflexões práticas educativas na contemporaneidade. 

Para tal, desenvolve os conceitos centrais do pensamento de Levinas, tais como: alteridade, 
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 STRINGARI, R. O Eu e o Outro na educação: uma abordagem filosófica de e. Lévinas e E. Dussel. 

Dissertação (Educação). Fundação Universidade regional de Blumenau. Blumenau, 2007.  
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 GUEDES, E.C. Alteridade e Diálogo: uma meta-arqueologia da educação a partir de Emmanuel Lévinas e 

Paulo Freire. Tese (Educação). Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 2007. 
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 COUTINHO, A.M.F. Educar depois de Lévinas: para uma pedagogia do rosto. Dissertação (Educação). 

Universidade federal de Pernambuco. Recife, 2008. 
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ética, rosto e infinito, perscrutando o que estes conceitos apresentam para o entendimento 

das relações intersubjetivas e para o enfrentamento dos principais problemas educativos 

envolvendo identidades minoritárias, diversidade étnica e religiosa, pluralidade cultural, 

violência e várias formas de desrespeito aos direitos humanos. Fundamentalmente, em sua 

pesquisa, Coutinho propõe um ideal de educação, cujo itinerário está fundado no respeito ao 

rosto do Outro. 

José Valdinei Albuquerque Miranda
33

 tem como objetivo principal, em sua tese de 

Doutorado, abordar a educação desde a perspectiva ética da alteridade em Levinas. Para 

cumprir este objetivo, mostra que a filosofia moderna, ao instituir o “Eu” como unidade 

integradora de sentido e da representação, afirma o princípio da subjetividade como base da 

edificação do sujeito soberano. Para o autor, o pensamento de Levinas desponta como 

alternativa para pensar a racionalidade desde a perspectiva ética da relação. Logo, a 

subjetividade não é mais pensada a partir da centralidade do Eu, mas desde a alteridade do 

Outro, invertendo os termos da relação. Numa palavra, Miranda propõe uma interface entre o 

pensamento de Levinas e a educação. Defende que a educação seja pensada desde a sua 

relação de proximidade com a alteridade, e seja descrita como acontecimento e redescrição 

ética. Portanto, sustenta uma aproximação do pensamento de Levinas com a educação, a qual 

viabiliza um novo modo de pensar a relação com o Outro na experiencia educativa para além 

da assimilação da primazia do Mesmo. 

Já em âmbito internacional, de modo especial na Espanha, Fernando Bárcena e J-C 

Mèlich
34

 apresentam no livro “La educación como acontecimiento ético” uma análise desde 

os modernos totalitarismos, a fim de analisarem seus efeitos e consequências no pensamento, 

na cultura e na educação. Partem da ideia de que a pedagogia necessita de uma reflexão 

profunda sobre a cultura educacional e os seus discursos, e das convicções de que não é mais 

possível seguir pensando a educação e a formação como se nada do que ocorreu no passado 

tivesse importância para as práticas sociais e educativas. Para defenderem uma visão da 

educação como acontecimento ético, os autores recorrem a três filósofos contemporâneos: 

Arendt, Ricoeur e Levinas. A partir destes pensadores, Bárcena e Mèlich defendem uma 

espécie de pedagogia crítica das sociedades modernas, que em nome de um suposto 

progresso e vocação democrática, esqueceram os acontecimentos do passado recente 

(vítimas inocentes). Ademais, estas sociedades almejam o progresso promovendo uma 
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cultura tecnológica, enquanto sistema que tudo abarca e integra. Neste contexto, educar se 

constitui como uma tarefa de “fabricação” do outro com o objetivo de torná-lo “competente” 

para uma dada função social, ao passo de entendê-la como acolhimento hospitaleiro dos 

recém chegados, ou seja, como uma prática ética interessada na formação da identidade do 

sujeito. Ora, o principal desafio da educação como acontecimento ético é, pois, pensar e criar 

um mundo não totalitário. E para criá-lo, faz-se necessário: a) pedagogia do nascimento, 

porque a educação tem um compromisso com os que acabam de chegar ao mundo (os recém 

nascidos), com aqueles que expressam a ideia de uma radical alteridade e que transcendem 

os poderes do Mesmo; b) pedagogia do começo, pois a educação é uma ação, o que significa 

dizer que se pode esperar da pessoa formada o improvável, o imprevisível, ou seja, a 

surpresa, o começo de tudo; c) pedagogia da esperança, uma vez que todo aquele que nasce 

está cheio de vida, de tempo enquanto tensão entre o passado e o futuro. Em última análise, 

os autores defendem uma pedagogia poética, pois educar é criar, não é fabricar ou produzir, 

a verdadeira novidade. A educação como acontecimento ético deve se nutrir de uma 

linguagem inspirada e não apenas conceitual, de uma linguagem que se forja como paixão, 

desejo e esperança que só podem ser expressas poeticamente. 

No Livro “Responder del otro” os editores J-C Mèlich, Juli Palon, Concepció Poch y 

Montserrat Fons
35

 analisam a denominada crise dos valores, ou seja, o desencanto do mundo, 

o desaparecimento das grandes instituições e a decaída dos valores. Em um contexto em que 

os valores universais estão em crise, se perguntam pelo o sentido, a origem e o futuro do 

existente humano. Para estas questões, afirmam que não há uma resposta definitiva, apenas a 

necessidade de aprender a viver na incerteza, na necessidade de escolher caminhos em meio 

à indefinição, e a percorrer o caminho da busca e da abertura a novas respostas. Na 

sequência, apresentam os fundamentos para uma educação em valores éticos. Esta proposta 

se baseia na ética da responsabilidade, entendida como resposta à interpelação do Outro. 

Uma súplica que comove pela via emocional, porque este Outro, de quem se ouve a voz, não 

tem uma linguagem verbal igual à nossa, é frágil, necessitado ou está morto, ou pode ser que 

ainda não tenha nascido. Neste sentido, uma ética da responsabilidade coloca a ênfase na 

memória e na imaginação. Por fim, apresentam uma proposta de educação para os valores 

éticos, e defendem que neste tipo educação, a maneira de atuar dos educadores se converte 

em testemunho de uma experiência existencial possível. O educador, desde a maneira como 
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estabelece as relações com os estudantes, deve facilitar e provocar vivências de valores 

éticos a partir de seu testemunho. 

Lluis Duch
36

, mesmo não sendo pedagogo de profissão, mas alguém que tem 

dedicado sua atenção à antropologia, pretende, no livro “Educación y La crisis de la 

modernidade”, responder de maneira crítica a principal pergunta antropológica: o que é o 

homem?. Argumenta que, ao longo de sua prática antropológica, tem percebido que entre 

pedagogia e antropologia não só existe uma relação científica ou histórica, mas que a 

antropologia deveria ser uma práxis pedagógica e vice versa. Nestas disciplinas, para o autor 

estão em jogo os processos e as edificações formativas, cujas finalidades não consistem 

apenas na descrição abstrata do que é, pensa, faz e sente o ser humano, mas possuem a 

missão de facilitar a construção e a instalação prática de cada homem no mundo. Defende, 

neste sentido, que só por mediação deste processo construtivo será possível enfrentar com 

êxito as constantes crises que assolam aos indivíduos e aos grupos humanos. Em sua 

antropologia da práxis educativa, Duch caracteriza o momento presente como um período de 

crise global das estruturas de acolhida (família, escola, estado, religião). Compreender e 

descrever esta crise implica considerar os percalços pelos quais passam os processos de 

ensino na sociedade. A crise de ensino afeta radicalmente os âmbitos intelectuais, práticos e 

sentimentais. Na escola, esta situação de crise global tem como consequência o fato de que 

os educadores acabam se tornando insignificantes e traumatizantes, pois se calam em relação 

às perguntas antropológicas fundamentais. Portanto, para Duch, especificamente, a 

instituição escolar fundada em uma perspectiva tradicional (intelectualista e tecnicista) se 

mostra incapaz de levar a termo sua própria missão: abrir os horizontes do presente e do 

futuro dos estudantes que lhes tem sido confiados pela sociedade. 

No livro “El tacto en la enseñanza”, Max Van Manen
37

 toma como ponto de partida a 

experiência educativa de forma ampla. O que intriga o autor, em suas pesquisas junto a 

professores e alunos, é o fato de que estes falam de experiências educativas significativas, 

sempre a margem ou fora das experiências curriculares da aula. Com relação a esta 

compreensão, se posiciona afirmando que não se deve cometer o erro de supor que a vida 

pedagógica esteja à margem do processo de ensino/aprendizagem - currículo e ensino. Nas 

experiências pedagógicas de educação paternal e escolar, pais e professores têm o 

compromisso de se manterem abertos à questão do significado pedagógico de suas vocações, 
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e estarem conscientes da complexidade do mundo em que as crianças e adolescentes estão 

sendo educadas e se desenvolvem. Neste sentido, sugere como qualidades essenciais para 

uma boa pedagogia: vocação, preocupação e afeto, um profundo sentido de responsabilidade, 

intuição moral, autocrítica, maturidade na solicitude, sensibilidade para com a subjetividade 

dos estudantes, inteligência interpretativa, compreensão pedagógica das necessidades dos 

estudantes, capacidade de improvisação e resolução dos problemas dos estudantes, paixão 

por conhecer e aprender os mistérios do mundo, postura moral para defender seus 

posicionamentos, capacidade de interpretação do mundo, esperança ante a crise, e sentido de 

humor e vitalidade. Na continuidade do estudo, Manen oferece, descreve e interpreta o 

conceito e a natureza da pedagogia como solicitude e tato, e alerta que estas experiências 

pedagógicas não podem ser aprendidas como meros princípios, técnicas ou métodos de 

comportamento. Neste sentido, o primeiro objetivo do livro é resgatar a ideia de pedagogia, 

pois durante muitas décadas o termo “pedagogia” esteve em desuso entre os educadores do 

mundo anglo-saxônico. Isto se deve, em grande medida, às conotações negativas associadas 

com o termo pedagogia. Tem-se definido a palavra “pedagogo” como homem cuja ocupação 

é a instrução de crianças e jovens: mestre, professor, preceptor. Estes termos geralmente 

foram usados em um sentido depreciativo ou hostil, com uma conotação pedante, dogmática 

e severa. Recentemente, tem-se produzido um ressurgimento no uso do termo “pedagogia” e 

adicionado novos matizes ao campo da educação. O segundo objetivo consiste em mostrar, a 

partir das noções de solicitude e tato pedagógico, que a prática interativa da pedagogia e a 

reflexão pedagógica desempenham um papel significativo nas relações dos pais e 

professores com as crianças e estudantes. Por fim, sustenta que a maioria dos livros 

educacionais foram dirigidos aos educadores (pais e professores), e em grande medida, 

trataram das questões de como estes deveriam pensar, atuar, sentir e interagir com as 

crianças ou como poderiam implementar estes aspectos na prática. Esta literatura tradicional 

não levou em conta como a criança, ou o estudante experimentam o seu mundo doméstico, 

escolar e social. Por isso, o autor defende que, desde uma perspectiva pedagógica, a questão 

central é: como a criança ou o estudante experimenta uma situação, uma relação ou um 

determinado acontecimento. Portanto, à luz da solicitude e do tato pedagógico, segundo 

Manen, o educador deve sempre considerar, no seu oficio, como são as coisas para a criança 

ou o estudante, pois a influência destes transforma a existência pessoal e irradia toda a vida 

do adulto (pais e professores) e confere um novo sentido à pedagogia. 
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Diferentemente das produções elencadas acima, este estudo expõe o pano de fundo 

fenomenológico a partir do qual se elabora o conceito levinasiano de ensino. Explicita em 

que medida o referido conceito não só representa uma crítica ética ao predomínio do saber, 

mas também que o ensino é o móbil fundamental da atividade teórico-crítica, necessária à 

filosofia e à educação. Sustenta que o ensino, em sentido levinasiano, é uma instância 

metafísica, mediante a qual Levinas coloca em questão a primazia da atitude intelectual e da 

auto-reflexão do logos filosófico no campo educativo. Porém, este questionamento, antes de 

ser a negação do teórico, é a sua própria condição. Assim, o ensino é o movimento que 

inverte o para-si em para-o-Outro, efetivando-se como transcendência ética - abertura e 

acolhimento da alteridade.  

A tese deste trabalho consiste em mostrar que, no pensamento de Levinas há uma 

pedagogia da alteridade, concebida como ensino ético enquanto acolhimento da fala de 

Outrem e condição crítica do saber. Esta modalidade docente se torna condição de 

possibilidade para a reconstrução do sentido (orientação) ético da subjetividade.  O ensino, a 

fala docente enquanto relação a Outrem é uma relação ética, e este discurso acolhido é um 

ensinamento. Porém, este ensinamento não surge da maiêutica, vem do exterior, do Outro e 

traz mais do que o eu contém em si mesmo. Deste modo, o ensino enquanto relação inter-

humana se apresenta como constitutivo do mundo social, cultural e intelectual. Portanto, a 

educação, entendida como relação constitutivamente ética, rompe com a tirania da totalidade 

e se abre à transcendência. Isto significa que o propriamente humano começa com a 

responsabilidade pelo Outro, e ter este comprometimento significa responder fecundamente 

ao apelo que vem do rosto do Outrem. 

O caminho metodológico da pesquisa englobou a escolha, o recorte e a delimitação 

do tema a ser estudado, em consonância com as vivências e opções pessoais, filosóficas, 

sociais e profissionais do sujeito que pesquisa. De forma objetiva, o tema foi desenvolvido a 

partir de um foco teórico e de uma abordagem sistemática, em que trabalhamos com 

conceitos, cuja estruturação encontramos, basicamente, na obra de Levinas, bem como, não 

esquecemos, todavia, de evocar outros pensadores, contemporâneos seus ou não, que 

marcaram a sua filosofia e que podem ajudar a compreender o seu pensamento.  
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A estratégia metodologia adotada é de recorte fenomenológico
38

. Em nossa pesquisa 

não nos ocupamos em recolher dados, elaborar estatística, realizar trabalho de campo, 

perguntar pela atuação ou pelo pensamento do investigador. Mas, nos ocupamos em 

descrever o eidos da Educação, ou seja, desvelar que elementos se tornam imprescindíveis 

para que o processo educativo possa ser qualificado como tal e que relação se estabelece 

entre eles. O método fenomenológico orienta o estudioso e o profissional da educação a 

colocar entre parêntese (epoché) tudo aquilo que já sabe a respeito da Paidéia: as teorias 

que lhe foram ensinadas, suas experiências docentes e manter-se sempre um eterno 

principiante, sobretudo, aberto a acolher a fala docente de Outrem. Portanto, a nossa 

intenção, na presente pesquisa, não é a de fazer a defesa de proposições, no que diz respeito 

a receitas ou métodos de ensino, para o trabalho em sala de aula, mas abordar e refletir 

filosoficamente sobre temas que estão na base de uma prática pedagógica autêntica.  

 

Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado e dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, 

inicialmente, descrevemos o contexto fenomenológico no qual se insere o pensamento de 

Levinas; explicitamos a importância que Husserl assumiu na gênese de sua filosofia, 

sobretudo no tocante ao problema da intencionalidade enquanto atividade constitutiva de 

uma consciência transcendental; dissertamos, ainda, sobre a influência que exerceu 

Heidegger em suas reflexões. O que Levinas valoriza em Heidegger, é a descrição 

fenomenológica da facticidade humana, o modo de ser do existente humano. Identificamos a 

partir de Levinas, que em Heidegger a intencionalidade será brilhantemente retomada, 

sobretudo pela descrição do utensílio. Mostramos que, mesmo colocando-se na condição de 

devedor em relação à fenomenologia de Husserl e Heidegger, Levinas confere um sentido 

inteiramente novo à intencionalidade. Para Levinas, a intencionalidade não é constituição, 

nem compreensão, mas fruição. Em seguida, retomamos a mesma problemática 

fenomenológica na qual se insere a intencionalidade, colocando em questão a estrutura 
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tradicional do conhecimento, no tocante ao ideal intencional de satisfação e violência. 

Partimos de uma reavaliação da fenomenologia a partir do psiquismo como fruição, que vai 

de um Levinas preocupado com o universo fenomenológico àquele que põe em questão as 

categorias filosófico-pedagógicas fundamentais do Ocidente. Esta crítica dá margem à 

exposição dos argumentos deste autor, no que concerne à necessidade de uma real distinção 

entre objetividade e transcendência. Por fim, investigamos os temas do ensino e da 

transcendência, no qual enfatizamos os pontos principais para a construção de uma autêntica 

subjetividade mediante o ensinamento metafísico. Preocupamo-nos com a fundação de 

sentido mais além da correlação sujeito-objeto, que deve vir da exterioridade, da autêntica 

transcendência. Sustentamos, basicamente, que a intencionalidade, que num primeiro 

momento (fruição) apenas dirigiu o sujeito ao objeto, num segundo (ensino) faz o “transito” 

ou passagem do para-si ao para-o-Outro. Ou seja, o que pretendemos, neste capítulo, é 

mostrar como Levinas, a partir do ensino metafísico, põe em questão a primazia do ensino 

teórico. Mas esta crítica, antes de ser a negação do referencial teorético em educação, é a sua 

própria condição. 

No segundo capítulo, apresentamos a estrutura metafísica do ensino, como 

constitutiva da capacitação ética da subjetividade. Afirmamos que a noção de ensino assume 

no universo conceitual levinasiano uma perspectiva ética motivada pelo esforço de defesa de 

uma sabedoria ética orientada para um outramente que ser. Privilegiamos as categorias que 

nos remetem para uma esfera de significação eminentemente ética, como rosto, eleição, 

passividade, hospitalidade, responsabilidade, bondade. Defendemos que no âmago da 

ruptura que, de modo paradoxal, fundamenta a ligação entre as dimensões ontológicas e 

éticas da aventura humana, encontramos a experiência de acolhimento da ideia de infinito, o 

lugar, ou não-lugar, de emergência do ensino metafísico. Uma orientação irredutível à 

análise tradicional do ensino, sem remissão para qualquer contexto de necessidade, falta ou 

aspiração. Um ensinamento que se define como metafísico exatamente na medida em que, 

situado fora de qualquer realidade conhecida ou conhecível, tende sempre para o outro lado e 

para o outro modo.  

A análise da estrutura metafísica do ensino permite-nos compreender a concepção de 

uma subjetividade investida por uma alteridade que, transcendendo radicalmente os poderes 

da consciência, desafia e interpela esses poderes, legitimando-os. Descrevemos as 

competências do sujeito ético referindo-nos a uma subjetividade que remete para uma 

concepção de espiritualidade irredutível ao psiquismo e à exposição teórica. A subjetividade 
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será então descrita como acolhimento (hospitalidade), responsabilidade, bondade e resposta. 

Defendemos que os traços definidores do sujeito ético constituem uma sabedoria ética a ser 

valorizada nas diferentes dimensões do viver, a começar por aquela que diz respeito à 

educação.  

Por fim, evidenciamos a ligação entre intriga ética e o exercício de uma 

responsabilidade social, a fim de mostrar que, definida como Maestria, a ética não 

corresponde a uma postura passiva. Pelo contrário, ela supõe uma ação apoiada, 

necessariamente, numa formação de caráter racional. É a razão que torna possível a 

sociedade humana, o pensamento, a justiça e a educação. Mostramos que a sabedoria ética, 

motivada pelo ensino, assenta na capacidade de afecção do sujeito em relação a um destino 

que não o seu. O sujeito ético é um sujeito eleito e, como tal, capaz de assumir a condição de 

protagonista de uma história de vida analisada à luz de critérios morais. A sua consciência 

moral reside na resposta a Outrem. 

No terceiro capítulo, apresentamos uma abordagem fenomenológica do ensino. 

Argumentamos que no ensino a relação dos educandos com a fala docente vai se tecendo 

graças a uma tensão sempre recomeçada entre o originário e o pré-originário, entre o 

princípio de orientação e ausência de princípio. Porém, a fala docente existe como 

possibilidade de organização do caos dos fatos e início do processo de disciplina no pensar. 

O ato de ensinar é uma espécie de manifestação do humano, e não uma prática exclusiva de 

instituições escolares, e mais, através do ensino a razão se encontra com a suspeita, a dúvida 

e o questionamento. Ora, evidenciamos que ensino é paradoxal porque no próprio ato de 

ensinar, a tarefa crítica tem início. Ou seja, Mestre é aquele que dá início ao processo de 

unificação das diferenças, e é também base humana que desestabiliza a sincronia racional. 

Portanto, a fala docente (alteridade) é aquela que ocasiona a realização do sentido do saber a 

partir da situação de ensino. 

 Na sequência, enfatizamos que o que possibilita a retomada do exercício do pensar 

não é nem o monólogo, nem o diálogo, mas o ensino, enquanto surpresa de uma diferença 

sem a qual o debate não poderia começar e recomeçar. Demonstramos que o ensino 

condiciona a estrutura monológica da razão, sem apelar para a eliminação da diferença do 

Outro; do mesmo modo, instaura o diálogo, evitando que o logos do ser coincida com uma 

neutralidade impessoal, que engole os interlocutores. Por conseguinte, evidenciamos que 

cada uma dessas instâncias está inter-relacionada uma na outra, de modo que a absolutização 

de uma das partes comprometerá inevitavelmente a possibilidade da fala plural, entendida 
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como palavra que abre uma distância intransponível entre os interlocutores. Portanto, 

mostramos que monólogo e diálogo não formam, por si sós, uma oposição capaz de nos 

revelar algo sobre a condição inter-humana do ensino. Tanto o diálogo quanto o monólogo 

requerem um terceiro elemento (ensino), que os dinamiza e entrechoca, impedindo que a 

solidão do Eu Penso seja substituída pela impessoalidade de um Nós, inerente ao diálogo.  

 Por fim, argumentamos que toda exposição sistemática de ideias tem como objetivo 

uma exteriorização, isto é, uma tentativa dramática de demonstrar um conhecimento que é 

nosso ou, pelo menos, pretendemos possuir. Nesse sentido, a educação autêntica é aquela 

que não pode ser separada da relação concreta do ensinar e do aprender. Portanto, 

defendemos que o ensino, por um lado, é uma espécie de comunicação ou exteriorização do 

pensamento, por meio da qual procuremos compartilhar algo com alguém, por outro, ele é a 

situação concreta na qual encontramos o Outro capaz de colocar todo o conhecimento em 

questão. O ensino é o meio pelo qual, começa, sempre, uma nova relação inter-humana, um 

novo ciclo do pensar, uma nova construção argumentativa e, enfim, sempre se começa, de 

novo, a educação. 
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2 DO ENSINO INTENCIONAL AO ENSINO METAFÍSICO 

 

Neste primeiro capítulo explicitaremos o pano de fundo fenomenológico a partir do 

qual se elabora o conceito levinasiano de ensino. Procura-se, além disso, mostrar em que 

medida o referido conceito não só representa uma crítica ética ao predomínio do saber, mas 

também que o ensino é o móbil fundamental da filosofia e pedagogia entendidas como 

atividade teórico-crítica, necessárias à educação. 

Em Levinas, o ensino é uma saída de si em direção ao Outro, um abalo da afirmação 

do ser. Mas como pensar o ensino? Como explicitar seu movimento? Pode a fenomenologia 

descrever sua própria suspensão, o seu próprio questionamento? Pretendemos mostrar que, 

partindo do mundo das intenções, tanto teóricas quanto vitais, Levinas chega a um tipo de 

intencionalidade que não visa ao preenchimento e à cumulação. O ensino é, portanto, 

suscitado por uma relação capaz de colocar em questão a busca de satisfação presente em 

toda a atividade teórica e em toda compreensão do ser. Por isso, mais do que fundamentar o 

saber, mais do que compreender o ser, Levinas nos conduz a um modo de pensar que 

pressupõe o ensino como instância crítica fundamental, como móvel da própria atividade 

pedagógica.  

Ora, para levar adiante esta discussão que parte do pano de fundo fenomenológico e 

vai até a metafísica (ética)
39

 em sentido levinasiano, seria imprescindível considerar as 

noções fundamentais de rosto, infinito, responsabilidade, bondade, hospitalidade, 

acolhimento, entre outras, porém estas noções serão tratadas e desenvolvidas de forma 

sistemática no segundo capítulo. Neste sentido, inicialmente, dirigimos nossa atenção ao 

conceito de ensino, a fim de compreender como ele se contrapõe, na perspectiva husserliana, 

à intencionalidade teórica, bem como a compreensão do ser, em sentido heideggeriano.  

 O pensamento de Levinas está estreitamente ligado à fenomenologia, de tal modo que 

compreender o seu pensamento requer, em primeiro lugar, uma passagem por Husserl (o 

incontornável). Nosso interesse aqui não é somente mostrar uma simples dependência do 

discípulo em relação ao Mestre, mas sublinhar como a “meta-fenomenológica” de Levinas 

repensa e radicaliza certas noções centrais da fenomenologia. Uma das noções fundamentais, 

que será retomada por Levinas, é a ideia de intencionalidade. 
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 Para Levinas o grande mérito da fenomenologia reside no fato de que ela introduz na 

filosofia e na educação, a ideia de que o pensamento pode ter um sentido, isto é, visar algo, 

mesmo quando este algo se encontra absolutamente indeterminado. A fenomenologia 

permite pensar um tipo de experiência que esconde um sentido original, que não se reduz à 

objetivação. A partir do conceito de ensino, entendido como responsabilidade ética, Levinas 

questiona a primazia do conhecimento, da dimensão intelectiva na práxis educativa. Assim, 

o conhecimento não é somente abertura ao objeto, nem a presença deste na consciência, pois 

ela ultrapassa a tradicional dicotomia sujeito-objeto, em que o sujeito se relaciona com algo 

fora dele, procurando apreendê-lo. 

 Levinas se beneficia desta superação para, por sua vez, anunciar um novo sentido 

para a educação. E será esta nova concepção de educação que lhe possibilita um 

questionamento da pedagogia tradicional, que prima pelo Mesmo em detrimento do Outro. 

Em contrapartida à pedagogia enquanto atividade constituinte, nosso autor descreve a 

relação Mesmo-Outro como ensino, transcendência, Desejo do absolutamente Outro. É 

possível, assim, chegar a um outro sentido de ensino, enquanto relação responsiva - ética. O 

objetivo da reflexão de Levinas é estabelecer a primazia da ética sobre a ontologia. Ele o faz 

utilizando o instrumental fenomenológico, mas vai muito além do horizonte da 

fenomenologia husserliana.   

  Para responder a estas interrogações, faremos uma abordagem sistemática de 

conceitos, cuja estruturação encontramos na obra Totalité et infini (1961), bem como nos 

primeiros escritos de Levinas, que tratam, sobretudo, da fenomenologia. Quando necessário, 

faremos alusão a textos que foram publicados depois deste período. A pergunta de fundo é a 

seguinte: em que medida o eu permanece não só o ponto de partida das operações 

transcendentais, mas também o suporte da transcendência, entendida como relação ao Outro, 

em sentido ético, marcando a ruptura do primado ontológico do conhecimento na educação? 

 Na configuração ontológica da educação, segundo Levinas, o eu se encontra voltado 

única e exclusivamente para a sua interioridade-identidade, apresentando-se como incapaz 

por si mesmo de sair das amarras ontológicas, isto é, de seu egoísmo. Nesta estrutura, a 

vontade do sujeito é constituída por uma necessidade irremissível da identidade do eu colado 

a si, ao seu ser. Neste caso, o eu é forte, livre, autônomo. Levinas vê aí um egoísmo 

estrutural, cuja base é a solidão do gozo, da fruição e da busca de felicidade. Porém, este 

egoísmo não deve ser considerado como um defeito moral ou social do sujeito, mas como 

tensão ainda natural do ser sobre si mesmo. 
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Contudo, devemos ver neste egoísmo natural, que visa à satisfação e ao 

preenchimento de uma necessidade, a condição de realização da ética como ensino, pois este 

só pode surgir em uma subjetividade plenamente satisfeita, capaz de esquecer as 

necessidades. Deste modo, a autonomia do sujeito egoísta é condição necessária, mas não 

suficiente, para a ruptura da totalidade que caracteriza o saber filosófico e a prática 

pedagógica. Levinas explora, assim, a ruptura da ontologia a partir do questionamento que 

Outrem sempre dirige ao eu, constituindo aquilo que chamamos, nesta pesquisa, de 

pedagogia da alteridade. É justamente por este caminho que se abre a possibilidade do 

ensino, enquanto relação social, encontro ao Outro, transcendência, podendo, deste modo, na 

educação, surgir a dimensão ética de sentido. 

Vale dizer, Levinas postula uma nova concepção de inteligibilidade pedagógica, que 

abre possibilidades ao pensamento, pois ela permite descrever fenomenologicamente a 

surpresa trazida por uma relação ao Outro, que permanece sempre transcendente em relação 

ao Mesmo. Esta nova abordagem da produção do saber, enquanto relação ao Outro, é o 

pressuposto da definição fenomenológica do ensino. O que está por trás desta nova 

inteligibilidade e pedagogia é uma mudança lenta, progressiva e segura de um outro registro, 

qual seja, o da subjetividade docente. Em Levinas, a subjetividade será descrita como 

hospitalidade e acolhimento de Outrem. Diante do Outro, o Mesmo é colocado em questão. 

Com isto, rompe-se a velha articulação da subjetividade soberana, pois o olhar do Outro 

inverte o movimento natural do para-si em para-o-Outro.  

O ensino (docência), diferentemente da intencionalidade teórica, bem como, da 

compreensão do ser, surge como uma nova estrutura da subjetividade, agora 

fundamentalmente ética (responsividade). Esta orientação (ensino) não consiste na busca de 

realização de si mesmo às custas do Outro, mas no fato de que o ser humano ou, mais 

precisamente, o ser ético se descreve como ser-para-o-Outro. Consequentemente, o 

ensinamento, proveniente da alteridade, permite a passagem do homem natural e egoísta para 

o homem ético. 

Em Levinas, a estrutura ética do ensino não é pensada a partir de uma dialética do 

familiar e do estrangeiro. Ou seja, em vez de tratar a educação como nostalgia, como desejo 

de preenchimento e de satisfação, procura inverter seu movimento: o ensino ético não aspira 

ao retorno, pois é desejo de um lugar onde não nascemos. Ora, não é despertado nem pela 

falta nem pela carência. A condição de possibilidade do ensino é a exterioridade e o 

acolhimento responsivo de Outrem para além do ser.  
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A pedagogia, fundada na ontologia, segundo Levinas, por submeter tudo e todos ao 

seu denominador, não resguarda a exterioridade e a transcendência que a pedagogia da 

alteridade, enquanto relação ética (responsiva) possibilita. Por isso, a ontologia é egologia e 

violência. Por trás deste modelo pedagógico, há um desejo de dominação e posse. Levinas 

reconhece a possibilidade e a necessidade desse exercício teórico do eu, mas distingue, na 

subjetividade docente, o componente ético do componente meramente epistemológico. 

Na pedagogia do Mesmo, o eu é sempre sujeito do conhecimento que, ao exercer sua 

atividade cognitiva, torna também inevitável a compreensão do Outro como um alter-ego. 

Em contrapartida, na pedagogia da alteridade, preconizada por Levinas, Outrem escapa à 

ideia que faço dele, e por isso questiona o exercício livre de um eu autônomo. Qual o sentido 

dessa realidade inabarcável pelo pensamento teórico? Em Levinas, Outrem sempre supõe a 

presença de um ensinamento irredutível ao saber teórico. Em relação à estrutura teórica do 

eu, o Outro é sempre inadequação e, mais ainda, questionamento da liberdade intrínseca a 

esta estrutura. 

   

1.1 O contexto fenomenológico do pensamento de Levinas 
 

 

Tomando como ponto de partida o universo teórico da fenomenologia, bem como 

certos elementos da filosofia da existência, Levinas procura repensar a tradicional dicotomia 

sujeito-objeto, através dos conceitos de intencionalidade e ser-no-mundo. O conceito de 

intencionalidade recebe, assim, uma nova luz, pois ele não é mais atividade constitutiva de 

um ego transcendental, nem modo de ser do existente humano, mas fruição
40

, que é uma 

espécie de relação primeira entre o eu e o mundo. Esta relação será descrita a partir de uma 

intencionalidade do viver de..., isto é, da sinceridade primeira que caracteriza o existir no 

mundo. 

 

1.1.1 Levinas, leitor de Husserl 

 

Em vários de seus escritos, Levinas apresenta um comentário crítico em relação à 

filosofia husserliana
41

. Nesses comentários, avalia positivamente as análises que Husserl 

realizou do processo de conhecimento, mas não só isso. Enfocam, também, uma crítica ao 

                                                           
40

 “Jouissement” ou “jouissance” pode ser traduzido como “fruição”, alegria de viver, vibração no contato com 

o mundo, com toda gama de conotações, que vão do corpo, do afetivo até o grau mais espiritual. É palavra-

chave na análise da existência, na filosofia de Levinas. 
41

 Cf. em especial as obras La Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl (1930), Vrin, Paris, 

1970. Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger (1949). Lisboa: Instituto Piaget, 1999. 
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pensamento do mestre, sublinhando suas limitações e incompletudes, numa palavra, 

antecipam outras vias de investigação, vias estas que serão retomadas nas obras futuras de 

Levinas. A vida e a obra de Levinas permitem visualizar, com precisão, como se deu a 

influência de Husserl sobre seu pensamento.  

Quanto ao primeiro contato com a obra de Husserl, Levinas, em entrevista a François 

Poirié, faz a seguinte afirmação: “era toda a aventura da fenomenologia que começava para 

mim, e um caminho que me parece – como se diz hoje em dia – „incontornável‟” (POIRIÉ, 

2007, p. 62). A partir da leitura das Investigações Lógicas de Husserl, Levinas acredita ter 

descoberto uma nova maneira de fazer filosofia: “novas possibilidades de pensar, uma nova 

possibilidade de passar de uma ideia à outra, ao lado da dedução, ao lado da indução e da 

dialética, a uma maneira nova de desenvolver os „conceitos‟” (POIRIÉ, 2007, p. 62). 

A partir dos cursos proferidos por Husserl, bem como por um contato mais assíduo e 

eficaz com sua obra, esclareceram-se o que é, o sentido e o objetivo da fenomenologia. Para 

Levinas, a fenomenologia é um método essencialmente aberto, permitindo, portanto, sempre 

novas abordagens e novos espectros de possibilidades de estudo. Mas o método, salienta ele, 

não deve ser entendido como um simples instrumento para explorar um determinado setor da 

realidade, pois ele é a “alma do movimento fenomenológico” (LEVINAS, 1970, p. 11). 

Nosso pensador compactua com a ideia de que a obra husserliana fornece sobretudo o 

protótipo, e não meramente uma técnica,  para se trabalhar em filosofia
42

. Não obstante, a 

fenomenologia não se esgota em um determinado modo de proceder ou em uma das teses 

clássicas de seu fundador, pois ela permite uma abertura a novos espectros de possibilidades, 

constituindo-se assim como um novo modo de aproximação da realidade, mediante a 

estrutura do pensamento.  

Em um texto da maturidade
43

, Levinas
 
apresenta a sua concepção de fenomenologia: 

 
A fenomenologia, estabelecendo uma nova atmosfera na Europa filosófica, 

significou sobretudo o acesso do pensamento ao ser desembaraçado de 

subjetivismos, um retorno à ontologia sem problemas criticistas, sem medo do 

relativismo, desabrochar das ciências eidéticas, contemplação das essências (...). O 

retorno às coisas mesmas, palavra de ordem da fenomenologia, é compreendida 

geralmente como essa prioridade do ser em relação à consciência na qual ele se 
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 Para Levinas a fenomenologia “une os filósofos, sem que isso se processe da forma como o kantismo unia os 

kantianos ou o espinosismo os espinosistas. Os fenomenólogos não se ligam a teses formalmente enunciadas 

por Husserl, não se consagram, exclusivamente à exegese ou à história dos seus escritos. Há uma certa forma 

de proceder que os aproxima. Mais do que aderir a um certo número de proposições fixas, eles concordam em 

abordar as questões  de uma certa forma”  (LEVINAS, 1999, p. 135). 
43

 Quando fazemos referência à maturidade intelectual de Levinas, queremos ressaltar o período que 

corresponde à publicação de Autrement qu’etre ou au-delà de l’essence (1974), no qual o filósofo manifesta a 

forma mais elaborada de seu pensamento. 
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mostra ditando sua lei aos atos da consciência e de sua síntese (LEVINAS, 1987, p. 

227). 

 

 Este “novo modo de pensar” permite ao investigador libertar-se de um certo 

historicismo e, principalmente, de um realismo  ingênuo. Esta libertação se efetiva e ganha 

força a partir de uma delimitação filosófica do subjetivo e do objetivo. Chegamos, assim, a 

um novo sentido para o termo objetividade. A esse respeito, Levinas observa que a pretensão 

da fenomenologia é uma destruição da representação e do objeto teorético. Ou seja, a 

fenomenologia “denuncia a contemplação do objeto como uma abstração, como uma visão 

parcial do ser, como um esquecimento da sua verdade (...). Fazer fenomenologia é denunciar 

como ingênua a visão direta do objeto” (LEVINAS, 1999, p. 139). 

Na perspectiva levinasiana, o objetivo da fenomenologia, enquanto ciência dos 

fenômenos, é tomar o que se oferece à consciência através do papel que este desempenha na 

vida individual, não como algo abstrato, mas como efetivo, concreto. Importa tomar o 

fenômeno inserindo-o no individual da nossa existência concreta. Entretanto, na 

modernidade é a ideia de objetividade científica, fundada principalmente em um modelo 

objetivo proporcionado pela dedução, que termina neutralizando o mundo e 

consequentemente os fenômenos. 

O equívoco das teses psicologistas, segundo Levinas, reside no fato de que estas 

aplicam as categorias das coisas exteriores ao homem, culminando com uma leitura 

sensualista daquilo que é individual e concreto. Ora, a fenomenologia pensa o humano para 

além das malhas do naturalismo. A intencionalidade se caracteriza por superar o 

sensualismo, o objetivismo e o subjetivismo. Mas o que significa propriamente afirmar que a 

fenomenologia é intencionalidade?  

Fenomenologicamente, a essência da consciência é intencionalidade. Neste sentido, 

escreve Levinas: 

A novidade da fenomenologia husserliana, nas suas pretensões gnosiológicas, 

consiste em recorrer à consciência para esclarecer os conceitos de uma ciência e 

para os preservar contra os inevitáveis equívocos de que se revestiriam para um 

pensamento que, na atitude natural, permanece dirigido para os objetos 

(LEVINAS, 1999, p. 156). 

 

O novo que a fenomenologia apresenta reside principalmente na capacidade de 

perceber, na consciência, o valor e a objetividade dos objetos e, assim, reconhecê-los como 

tais, como de fato eles se apresentam, isto é, em sua verdadeira “objetividade”. A 

intencionalidade permite uma “ida às coisas mesmas”, à realidade em “carne e osso”. Tal 
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possibilidade é uma luta contra o idealismo, que absorve a realidade na consciência, e contra 

o realismo, que vê o pensamento como mero reflexo.   

Inspirado na fenomenologia, Levinas sublinha que a intencionalidade é “um ato 

verdadeiro de transcendência e o próprio protótipo de toda transcendência” (LEVINAS, 

1970, p. 69). Por situar-se em horizontes de possibilidades de transcendência, a 

intencionalidade implica sempre, para a consciência, um estar fora de si mesma, vale dizer, 

uma tendência ao mundo que torna o objeto idêntico à experiência do conhecimento. Ora, o 

objeto da consciência, que é distinto da consciência, mantém-se fora, mas o que se dá, ou se 

apresenta na consciência é o seu sentido. O sentido do objeto é produto de uma consciência 

agindo sobre tal realidade. A consciência relaciona-se com o objeto e este, por sua vez, só se 

manifesta e apresenta à consciência à luz desta, precisamente pelo fato de que a consciência 

é intencionalidade.  

A intencionalidade é, portanto, na leitura levinasiana “o ato de emprestar um sentido 

(Sinngebung)”. Consequentemente: “a exterioridade do objeto representa a própria 

exterioridade daquilo que é pensado relativamente ao pensamento que o visa. O objeto 

constitui, assim, um momento inevitável do próprio fenômeno de sentido” (LEVINAS, 1999, 

p. 30). O mundo exterior só é mundo e passa a ter de fato sentido graças a sua saída da 

neutralidade. O que possibilita esta evasão da neutralidade é a estrutura da Sinngebung, e 

esta por sua vez se efetiva mediante o pensamento. O pensamento permite que o mundo seja 

conformado a si, isto é, seja produto de uma consciência doadora de sentido. 

Por conseguinte, para Levinas, em âmbito crítico, a intencionalidade não é a “via pela 

qual um sujeito procura tomar contato com um objeto que existiria ao lado dele. A 

intencionalidade faz a própria subjetividade do sujeito” (LEVINAS, 1970, p. 70). As 

intenções apresentam-se como o foco de luz da consciência. A luz é o que permite que o 

objeto apareça à consciência. A intencionalidade, enquanto luz, ajusta o que está fora da 

consciência, todo o exterior ao que está dentro, ao interior. Portanto, o mundo se constitui 

como uma posse à distância, onde o eu, ao mesmo tempo em que tende para as coisas, se 

retira livremente delas, fundamentando uma relação para com o mundo totalmente livre e 

consequentemente interior. Portanto, o mundo exterior só é mundo a partir da consciência, 

isto é, o mundo é constituído mediante a estrutura de um eu intencional. 

 
A luz torna possível esse envolvimento do exterior pelo interior, que é a própria 

estrutura do cogito e do sentido. O pensamento é sempre claridade ou a aurora de 

uma claridade. O milagre da luz é sua essência: pela luz, ao mesmo tempo em que 

vem de fora, o objeto já é nosso no horizonte que o precede; vem de um fora já 
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apreendido e torna-se como que vindo de nós, como que comandado por nossa 

liberdade (LEVINAS, 1998, p. 54). 

 

Ora, se a intencionalidade se caracteriza por um tender para algo, o que é este algo 

para o qual tende a consciência? Familiarizado com a analítica heideggeriana da facticidade, 

Levinas se pergunta pelos chamados objetos intencionais implicados no amor, no ódio, na 

angústia, nos desejos, no medo. Estes não são simples estados subjetivos? Enquanto estados 

subjetivos, os sentimentos não podem ser comparados ou equiparados com a 

intencionalidade puramente cognitiva. Qual é, então, a sua importância pedagógica?  

A ideia a partir da qual a fenomenologia se orienta é a de que os sentimentos 

possuem importância pedagógica, na medida em que conferem sentido à realidade. A 

fenomenologia respeita a relação ao mundo, presente em toda a vivência intencional. Mas, o 

que importa aqui é considerar todo o balanço crítico que se faz da filosofia e pedagogia 

moderna, onde o sujeito do conhecimento como que se mantém separado do mundo. 

Enquanto que, em sentido fenomenológico o sujeito é sempre relacional. A consciência é, 

por assim dizer, relação ao mundo. 

 

1.1.2 Heidegger: ser-no-mundo e os utensílios 

 

Para darmos continuidade à análise empreendida neste capítulo, sobre a influência 

que Levinas recebeu do método fenomenológico, se faz também necessário empreendermos 

uma referência a Heidegger, que tematiza fenomenologicamente a existência humana, 

perfazendo uma passagem que vai da fenomenologia husserliana a uma hermenêutica da 

existência. Assim como Husserl, Heidegger exerce um papel fundamental na gênese do 

pensamento de nosso filósofo. A obra de Levinas dificilmente poderia ser compreendida sem 

uma referência a Heidegger
44

.   

O que Levinas valoriza em Heidegger é, sobretudo, a analítica da facticidade 

humana. Intencionamos, agora, descrever a leitura que Levinas faz do conceito de ser-no-

mundo. Nós a faremos a partir de uma análise dos parágrafos 14 a 18 de Ser e Tempo 

(Heidegger), utilizando o artigo Martin Heidegger e a Ontologia
45

, de Levinas, para 

comentá-los.  
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 Segundo Levinas, a primeira constatação radical no pensamento ocidental da prioridade do teórico e que, em 

Heidegger, “será brilhantemente retomada, sobretudo na descrição do utensílio. Ideia correlativa da 

intencionalidade, igualmente característica da fenomenologia: os modos da consciência que têm acesso aos 

objetos são essencialmente dependentes da essência dos objetos” (LEVINAS, 1988, p. 24).  
45

 Este escrito de 1932 foi reeditado em 1949, na obra Descobrindo a Existência com Husserl e Heidegger 

(1999). 
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O ponto de partida da analítica heideggerina da existência passa pela estrutura 

fundamental do Dasein
46

, que é ser-no-mundo. O ser-no-mundo, enquanto existencial, é uma 

relação originária pela qual o Dasein não existe só em um primeiro momento, para somente 

mais tarde relacionar-se com as coisas e com o mundo. Desde o início, o ser-aí se dirige ao 

mundo que é seu. O fenômeno do ser-no-mundo não equivale ao conhecimento de um objeto 

por um sujeito, distante de ser interpretado como uma relação gnosiológica, ele é antes o que 

precede e torna possível todo conhecimento. 

 Desde o mundo circundante, podemos indicar o fenômeno da mundaneidade. Este 

conceito remete à estrutura de um dos momentos que constituem o ser-no-mundo. Portanto, 

a mundaneidade se revela como a estrutura de mundo, enquanto horizonte de relacionamento 

com os entes. Horizonte este que, em função das próprias possibilidades do Dasein, permite 

o existir fáctico e operacional com os entes. 

 A partir da análise da mundaneidade, chegamos ao modo de ser, que é o ato mesmo 

de lidar cotidiano com os entes intramundanos, qualificando este lidar como interessado.  

Por conseguinte, o Dasein refere-se ao mundo, num primeiro momento, mediante o modo de 

ocupação. A ocupação designa a maneira como a existência humana é no mundo. Ou seja, 

“pelo fato de o ser-no-mundo pertencer ontologicamente ao Dasein, o seu ser para com o 

mundo é essencialmente ocupação” (HEIDEGGER, 1989a, p. 95). 

Segundo Levinas, “as coisas no meio das quais o Dasein existe são, antes do mais, 

objetos de cuidados, de solicitude (das Besorgte); elas oferecem-se à mão, convidam ao 

manuseio. Elas servem para qualquer coisa (...). Em sentido lato, são utensílios (Zeuge)” 

(LEVINAS, 1999, p. 80). O ente intramundano  é encontrado, em um primeiro momento, 

como utensílio,  passível de ocupação pelo Dasein. Através do uso, do lidar com os entes, 

estes são encontrados ou experienciados em um nível operacional básico, como algo que 

pode ser utilizado no cumprimento de uma determinada tarefa. Não obstante, Heidegger 

designa o termo utensílio para caracterizar “o ente que vem ao encontro na ocupação” 

(1989a, p. 109). 

Heidegger observa que o utensílio não deve ser entendido no sentido ordinário do 

termo, pois não é somente uma realidade subsistente. O utensílio está à disposição para um 

determinado uso, não sendo somente o instrumento, a ferramenta que o trabalhador 

manuseia, mas aquilo a partir do que podemos nos servir, ou ainda, é aquilo de que dispomos 

para. Um jornal, um carro, uma opinião própria são ou podem ter a função de utensílio. 

                                                           
46

 Em relação a este termo, preferimos manter a palavra alemã para evitar o termo Pre-sença, que consta na 

tradução brasileira. 
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Em que consiste propriamente o ser de um utensílio, a sua utilidade, o seu modo de 

ser? Primeiramente, na analítica da facticidade, o utensílio não se identifica às coisas. No 

entanto, ele nunca é verdadeiramente de modo independente, ou seja, está separado das 

coisas. Para Heidegger (1989a, p. 110), “um utensílio nunca „é‟. O utensílio só pode ser o 

que é num todo instrumental que sempre pertence a seu ser”. O utensílio inclui em seu 

próprio ser uma dupla referência: de um lado ele é ontologicamente ligado a outros utensílios 

e, por outro, revela necessariamente a existência do Dasein. O ser de um utensílio está, 

portanto, ligado à constituição de um sistema coordenado de utensílios e ao mesmo tempo à 

existência do Dasein. 

A maneira como o homem utiliza um instrumento consiste essencialmente em 

aumentar estas remissões características do ser dos utensílios. Por exemplo: os instrumentos 

que o relojoeiro usa e manuseia permitem a ele fabricar um relógio que por sua vez é um 

novo utensílio. Nesse sentido, o utensílio possui a estrutura do envio. Ele sempre remete, 

envia a alguma coisa, e esta por sua vez envia para outra coisa, e assim por diante. A partir 

deste plexo de remissão anuncia-se, segundo Heidegger, o fenômeno do mundo, enquanto 

totalidade desses envios. Entretanto, esta estrutura remissional oculta um grande problema 

ao Dasein, que é o de perder-se a si mesmo nesta volta sem fim, absorvendo-se 

completamente no mundo dos utensílios. 

Portanto, o utensílio, o “ser para”, tem um modo particular de existir, que poderíamos 

qualificar de remissão. Heidegger chama este modo particular de manuseamento, a fim de 

colocar em evidência a natureza imediatamente prática deste ser e sua dependência 

ontológica à consideração de nossa atividade. É, numa palavra, nesta atividade de manuseio 

que nós descobrimos o que é um utensílio.  

 
Ao se lidar com o utensílio no uso, a ocupação se subordina ao ser para (Um-zu) 

constitutivo do respectivo utensílio; quanto menos se olhar de fora a coisa martelo, 

mais se sabe usá-lo, mais originário se torna o relacionamento com ele e mais 

desentranhado é o modo em que se dá ao encontro naquilo que ele é, ou seja, como 

utensílio (...). A visualização puramente „teórica‟ das coisas carece de uma 

compreensão da manualidade. O modo de lidar com os instrumentos no uso e no 

manuseio, porém, não é cego. Possui seu modo próprio de ver que dirige o 

manuseio e lhe confere uma segurança especifica” (HEIDEGGER, 1989a, p. 110-

111). 

 

Descobrimos o que é um utensílio a partir do uso que fazemos dele e não mediante  

um saber teórico, por isso  tal atividade não se confunde com o subjetivismo idealista. Ora, o 

ser do utensílio, tal qual é descrito por Heidegger, é perfeitamente objetivo, ligado ao uso. A 

objetividade, isto é, a ocupação vem caracterizar o utensílio tal qual ele é em si, e, deste 
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modo, o sentido original dos objetos do mundo é prático
47

. De modo que, todo o utensílio 

inclui uma referência a um sistema de utensílios. Ou seja, “na estrutura „ser para‟ (Um-zu), 

acha-se uma remissão de algo para algo (...). O utensílio sempre corresponde à sua 

instrumentalidade a partir da pertinência a outros utensílios” (HEIDEGGER, 1989a, p. 110).  

O utensílio sempre existe em vista de algo, para algo. A partir desta coesão a outros 

utensílios, ele nunca é um ser separado. Faz parte do modo de ser do utensílio estar à 

disposição da obra, pois é em função da produção da obra que ele existe. “Aquilo com que 

primeiro se ocupa e, consequentemente, o que primeiro está à mão é a obra a ser produzida. 

É a obra que sustenta a totalidade das remissões na qual o utensílio vem ao encontro” 

(HEIDEGGER, 1989a, p. 111), pois o ser de um utensílio, de um objeto intramundano, é 

constituído por sua pertença a um sistema de relações.  

A esse propósito, Levinas acentua: “quando o utensílio é danificado, ele destaca-se 

do sistema em relação ao qual existe e perde, por assim dizer, o seu caráter de utensílio para 

se tornar, em certa medida, uma simples presença” (LEVINAS, 1999, p. 82). Quando um 

lidar encontra-se à fazer, oriundo de dano
48

, deterioração ou gasto das ferramentas 

necessárias, a deficiência deste utensílio acompanha-se instantaneamente  de uma ruptura 

geral de nossas possibilidades de ação. Tomamos este utensílio não somente em sua inserção 

em uma rede de relações fortemente complicadas, e se um fio desta rede se apresentar 

danificado todas as possibilidades de ações ordinárias serão perturbadas. Para que possamos 

nos voltar para o trabalho é necessário que um novo sistema seja construído. 

O mundo, segundo Heidegger, anuncia-se a partir do próprio Dasein. Em outros 

termos a compreensão do utensílio só se faz “em relação a uma compreensão inicial da 

estrutura do Dasein que, graças à „remissão a si mesmo‟ que lhe é próprio, permite 

compreender nos próprios utensílios a sua maneabilidade, o seu uso possível, o seu „com 

vista a‟” (LEVINAS, 1999, p. 82).  É preciso insistir, alhures, que todo utensílio porta em si 

uma remissão a um existente, do tipo Dasein. Isto é um fato como tal evidente: a roupa 
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 Em Heidegger, “a atitude „prática‟ não é „ateórica‟ no sentido de ser desprovida de visão. A sua diferença em 

relação a atitude  teórica reside não somente no fato de que uma age e a outra contempla, e de que, para  não 

ficar cego, o agir faz uso de conhecimentos teóricos, mas, sobretudo,  porque originariamente tanto contemplar 

é ocupação como agir possui sua visão” (HEIDEGGER, 1989a, p. 111). 
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 Na ocupação, o ente que está mais imediatamente à mão pode ser encontrado como “algo que não é passível 

de ser empregado ou como algo que não se acha em condições  de cumprir seu emprego específico. A 

ferramenta se apresenta danificada, o material inadequado. Em todo caso, um instrumento está aqui á mão. Mas 

o que a impossibilidade do emprego descobre não é a constatação visual de propriedades e sim a circunvisão do 

modo de lidar no uso. Nessa descoberta da impossibilidade de emprego, o utensílio surpreende” 

(HEIDEGGER, 1989a, p. 115). 
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confeccionada pelo alfaiate está disponível a ele como também está à disposição do seu 

cliente. 

Portanto, as relações que constituem um utensílio são determinadas por quem ocupa 

este utensílio no sistema global. Este sistema total remete a um tipo de existente, o Dasein, 

que não é mais a maneira ou o modo do utensílio. Este termo último de todas as remissões 

não remete a mais nada, mas existe em vista de si-próprio como ser-no-mundo, tendo 

necessidade deste sistema para ser. O sistema, o mundo enquanto totalidade de remissões, 

existe para o Dasein e não ele para o sistema, pois o Dasein está ligado existencialmente ao 

mundo. Não obstante, Levinas observa que “para compreender o „com vista a‟, constitutivo 

do utensílio, é preciso compreender „aquilo com vista ao que ele existe‟ que, por sua vez, 

remete para outra coisa e acaba no Dasein” (LEVINAS, 1999, p. 83).  

O Dasein sempre tem uma compreensão prévia do sistema global, isto é, do mundo 

entendido como plexo de envio. Por isso, toma e usa evidentemente o utensílio como 

utensílio, o qual é inseparável de sua remissão ao sistema global. Não poderíamos 

vislumbrar o sentido disto que é um utensílio, se não tivermos também assegurado de modo 

prévio o sentido do sistema global, do mundo ao qual o utensílio está integrado e ligado pelo 

seu próprio ser. O sentimento de tomar um utensílio nasce justamente da necessidade do 

existente humano proteger-se contra as intempéries. Isso significa que a apreensão de um 

utensílio, implica sempre um ver prévio, primitivo, utilitário sobre o conjunto do sistema ao 

qual este objeto está ligado, isto é, implica uma certa visão do ser-no-mundo enquanto tal.  

Deste modo, segundo Levinas, Heidegger procura mostrar que o mundo, enquanto o 

sistema global, não pode ser a simples soma dos objetos que nele se encontram, e que ele 

próprio não pode existir ao modo de um destes objetos. Em outros termos, podemos dizer 

que aquilo que sustenta, constitui e torna acessível não pode existir a partir daquilo que é 

constituído, sustentado e tornado possível. Portanto, o mundo se mostra a partir de um tipo 

de ser diferente deste dos objetos. Mas, então qual é este modo? 

O Dasein existe enquanto ser-no-mundo na medida em que compreende o seu ser. 

Levinas resume esta fórmula afirmando que “ser para o Dasein é compreender o ser. 

Compreender o ser é existir de tal forma que „o que está em jogo na existência é essa mesma  

existência‟ é ser-no-mundo ou ser-aí. Ser-aí é transcender-se” (LEVINAS, 1999, p. 84). O 

que significa, para Heidegger, transcender-se? Transcendência é um salto do ente em direção 

ao ser. Nisto se situa a própria ontologia, a compreensão do ser. Em outros termos, a 

transcendência é “a passagem da compreensão do ente ou verdade ôntica para a 
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compreensão do ser ou verdade ontológica” (LEVINAS, 1999, p. 103). É neste novo sentido 

que a existência humana é caracterizada pela transcendência. 

Ser-no-mundo é um modo de existência totalmente dinâmico, ou seja, feito de 

possibilidades. No entanto, o Dasein não é apenas aquele que tem possibilidades, mas sim 

aquele que é as suas possibilidades, e, isto significa: ser as suas possibilidades é 

compreendê-las. Segundo Levinas, a compreensão não é:  

 
Uma faculdade cognitiva que se juntaria à existência para  lhe permitir tomar 

conhecimento das suas possibilidades; a distinção entre o sujeito que conhece e o 

objeto conhecido já não tem aqui sentido: a própria existência humana sabe-se 

antes de qualquer reflexão introspectiva e torna possível esta última (LEVINAS, 

1999, p. 86). 

 

A compreensão é um saber de si mesmo, uma iluminação interna que não admite 

mais a estrutura sujeito-objeto, pois ela não é um inteligir teórico ou uma tomada de 

consciência, nem mesmo uma constatação daquilo que se é. Porém, “a compreensão é o 

próprio dinamismo dessa existência, é esse poder sobre si mesmo” (LEVINAS, 1999, p. 86). 

Por conseguinte, a compreensão constitui o modo como a existência é as suas possibilidades. 

No lugar da tradicional concepção de consciência (que se mantém distante e exterior 

ao destino e à história do homem concreto), Heidegger introduz a noção de Dasein. Este é o 

ser-aí compreendendo as suas possibilidades, e na medida em que isto acontece, realiza o seu 

destino, a sua existência no mundo. 

Em sua interlocução com Heidegger, Levinas se pergunta pelo existir do Dasein 

neste mundo: “O Dasein compreende-se numa certa disposição afetiva (Befindlichkeit). 

Dasein já se encontra disposto aqui neste mundo de uma determinada forma (...): O bom ou 

mau humor, a alegria, o tédio, o medo etc” (LEVINAS, 1999, p. 87). Estas disposições não 

são propriamente estados afetivos, mas modos de se compreender, ou seja, de ser-no-mundo. 

Entretanto, as disposições afetivas não são simplesmente um fenômeno psicológico, pois 

fazem parte da estrutura constitutiva do nosso ser. A disposição, enquanto estado de espírito, 

nos permite ver o mundo deste ou daquele modo. 

O Dasein, desde o momento em que passa a existir, está lançado em meio às suas 

possibilidades, e não apenas colocado perante elas. Por isso, desde esse momento, ele pode 

apreendê-las ou deixá-las escapar. O Dasein está lançado em meio às suas possibilidades. 

Ele está abandonado nelas. Heidegger descreve esta situação através do termo Geworfenheit 

(derelicção). Ao existir, o Dasein está entregue à sua tarefa de ser, não lhe restando outra 

alternativa senão assumir este destino. 
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Para Heidegger, a existência humana é definida como facticidade. A facticidade é 

cumprida por um “Dasein que existe no seu mundo, que é lançado no mundo. Ter sido 

lançado no mundo, abandonado e entregue a si mesmo, eis a descrição ontológica do facto” 

(LEVINAS, 1999, p. 88). 

O Dasein só compreende as suas possibilidades na medida em que se encontra 

lançado no mundo e se debate em meio a elas. No entanto, o Dasein existe para além da 

situação imposta, para além do abandono ao ter que ser, pois ele desde sempre está para 

além de si mesmo. Isto porque ele é, fundamentalmente, um ser de possibilidades. Para 

Heidegger, a possibilidade nada mais é do que “a projeção do próprio Dasein por meio da 

sua existência, é o impulso em direção àquilo que ainda não é” (LEVINAS, 1999, p. 88). 

Este movimento em direção ao poder ser, à aquilo que ainda não é, Heidegger caracteriza 

pelo termo Entwurf (projeto). Uma vez que o Dasein se compreende, ele projeta não só o 

mundo cotidiano, mas também o seu próprio poder ser. Desde sempre, o Dasein está 

direcionado para aquilo que ainda não é. 

Ao compreender-se a partir das possibilidades relativas aos utensílios, a partir dos 

seres internos ao mundo, o Dasein fundamenta uma terceira característica de sua existência: 

a (Verfallen) queda. A queda, observa Levinas, afasta-se, sobretudo, de qualquer lembrança 

moral ou teológica, pois consolida “um modo de existência do Dasein que foge à sua 

existência autêntica para volta a cair na cotidianidade” (LEVINAS, 1999, p. 89). Assim, o 

Dasein não se compreende a partir de sua individualidade autêntica, mas sempre mediante e 

a partir dos objetos que manuseia, isto é, compreende-se a partir de seus afazeres, de sua 

profissão e do papel que desempenha na sociedade. Por conseguinte, o Dasein em queda 

perde-se nas coisas e não conhece outra personalidade, que não seja o indefinido, o 

impessoal. 

Em boa parte da obra Ser e Tempo, Heidegger ocupa-se da analítica do Dasein 

decaído na vida cotidiana. A existência cotidiana não se dá ao Dasein mediante o exterior. A 

queda é uma possibilidade interior da existência autêntica, pois para que o Dasein possa de 

fato perder-se na vida cotidiana ele deve possuir-se autenticamente. Portanto, a queda faz 

parte da constituição ontológica do Dasein. 

 

1.1.3 Levinas: Fruição e intencionalidade 
 

 

Veremos, a seguir, de que maneira o pensamento de Levinas se edifica, em grande 

medida, a partir de uma reação às teses de Husserl e Heidegger. Levinas, ao recusar-se a 
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reduzir o cogito a uma função de iluminação, toma-o como uma interioridade descentrada, 

efetivando uma comunicação com a exterioridade cuja modalidade não é a negação, mas 

proximidade. Assim, o cogito é já outro que uma intencionalidade da qual a distância em 

relação à exterioridade poderia constituir adequação primordial à exterioridade. A partir 

desta proximidade inelutável da alteridade, Levinas recusa-se a conceber esta relação 

original ao Outro em termos de utilidade, de manipulação ou de objetivação, mas emprega o 

termo fruição a fim de descrever uma intriga mais fundamental.  O conceito de fruição é de 

extrema importância para se compreender as análises de Levinas em Totalidade e Infinito. 

Apresentaremos, agora, este conceito, tal qual ele aparece nesta obra. A fruição traduz uma 

espécie de intenção em relação às coisas e ao mundo. Mas, ao falar de uma relação sincera 

com o mundo, que é dado como alimento, Levinas posiciona-se criticamente frente à análise 

husserliana da intencionalidade da consciência, bem como, das análises heideggerianas sobre 

o ser-no-mundo. 

Em Levinas, a edificação do eu como identidade se dá sob a forma de relação ao 

mundo. Mas antes de surgir como consciência, o eu é posição, corporalidade e sensibilidade. 

O eu é, antes de tudo, fruição da vida. Sua relação primeira com o mundo é fruição, é alegria 

de viver. Portanto, a “intencionalidade” da fruição remete à felicidade, que por sua vez 

define o eu: “ser eu é existir de tal maneira que se esteja já para além do ser, na felicidade. 

Para o eu ser, não significa nem se opor, nem se representar alguma coisa nem se servir de 

alguma coisa, nem aspirar alguma coisa, mas gozar dela” (LEVINAS, 2000, p. 105). 

 A estrutura ou constituição do eu não é determinada pela reflexão, pelo 

conhecimento, pela oposição ao Outro, nem mesmo pela representação da exterioridade, mas 

pela abertura ao mundo cuja relação é estabelecida através da fruição. Neste fruir do mundo, 

Levinas vê uma espécie de sinceridade, isto é um viver que caracteriza o si mesmo. O 

primeiro contato com a realidade do mundo se dá mediante a fruição como viver de..., e não 

a partir de uma consciência de... . Antes de o eu pensar ou estabelecer uma relação ao mundo 

através da estrutura do saber, esta relação se efetiva via sensibilidade e fruição. Como 

explica Marcelo Fabri, o poder constituinte da consciência teórica, da Sinngebung, será 

rompido por  

 
uma indigência que, a partir da fruição, é capaz de absorver os alimentos, seja pelo 

trabalho, seja pela posse. Antes mesmo que o eu encontre o mundo e o represente, 

já vive no mundo, não como Dasein, não como abandono, mas como eu que frui 

soberanamente de alimentos que o condicionam (1997, p. 61). 
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 A primeira relação estabelecida entre eu e o mundo material não é de negatividade
49

, 

mas de positividade enquanto possibilidade de afirmação. Esta positividade é fruição e 

contentamento no viver. Segundo Levinas, vive-se de ar, de luz, de espetáculos, de trabalho, 

de ideias, de sono, etc. Deste modo, o viver constitui-se inicialmente na relação com o 

mundo em que se começa a viver para si. Mediante a relação estabelecida com o mundo, o 

eu começa a constituir sua identidade, seu psiquismo, pois o mundo é alimento antes de ser 

representado ou constituído. A “intencionalidade” do viver de... não é objetivante, pois sua 

estrutura é sensível e dependente das coisas como alimento.  

Neste sentido, o primeiro contato que o eu estabelece com o mundo não se produz 

mediante o olho, a luz, nem através da mão, do utensílio, mas através dos alimentos. O eu 

vive inicialmente a partir do alimento e não da representação dele. Os elementos do mundo 

não possuem formas, nem face, e é por isso que eles não são abordáveis como meros objetos 

ou fixados pelo pensamento. Portanto, aquilo de que o eu vive não está na sua existência 

como representado, mas é anterior ao próprio processo de representação
50

.  

 Na perspectiva levinasiana, o mundo assume um estado, uma condição de 

possibilidade para que o eu se solidifique e se edifique. Isso não quer dizer que o mundo seja 

visto como em Heidegger, enquanto um sistema de referências úteis, um mero conjunto de 

utilidades. Ou seja, em que o existir no mundo remete sempre a um atuar sobre este, mas este 

atuar tem como finalidade uma ação ligada à nossa própria existência. Já, em Levinas, “antes 

de ser um sistema de utilidades (o mundo) é um conjunto de alimentos” (LEVINAS, 1993a, 

p. 102). Os elementos do mundo, o vestuário, as ideias, o ar, a luz, a casa, etc não são vistos 

como meros utensílios. As coisas das quais se vive, na fruição, não se reduzem a um 

esquema utilitário. Isto é, na fruição o eu não coisifica os elementos, não reduz as coisas, o 

mundo a meros utensílios, mas estes acabam em fruição
51

. 

 Aquilo que alimenta o eu, que o mantém vivo e ajuda a edificá-lo, é objeto da sua 

fruição, da alegria de viver. “A relação da vida com a própria dependência em relação às 

coisas é fruição, a qual como felicidade, é independência” (LEVINAS, 2000, p. 98). A vida 
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 A relação ao mundo que não comporta negatividade supõe um ser instalado, colocado em determinado lugar 

em que ele está em casa. Esta relação só passa a ser negativa, quando o homem descontente recusa a condição a 

que está instalado.  
50

 Nesse mesmo sentido, Marcelo Fabri observa que: “se o mundo da fruição permite uma resistência à 

representação, é preciso não esquecer que os „objetos‟ de que fruímos não nos vêm como coisas (...), pois o 

elemento – meio a partir do qual as coisas chegam ao eu – não tem forma nem rosto. O elemento não é 

susceptível à posse (...). As coisas podem ser possuídas, mas o elemento não nos vem como substância, 

escapando a todo envolvimento” (1997, p. 62). 
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 “O manejo e a utilização de ferramentas, o recurso a todo o aparato instrumental de uma vida, quer sirva para 

fabricar outros instrumentos, quer para tornar acessíveis as coisas, acaba em fruição. Enquanto material ou 

apetrechos, os objetos de uso corrente se subordinam a fruição” (LEVINAS, 2000, p. 117). 
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é, fundamentalmente, fruição e felicidade, pois viver consiste em fruir da vida. A relação de 

fruição e felicidade remete à ideia de um enrolamento do eu em si próprio, e este por sua vez 

direciona-se ao mundo.  

 
A fruição é uma retirada para si, uma involução. Aquilo a que se chama o estado 

afetivo não tem a morna monotonia de um estado, mas é uma exaltação vibrante 

em que o si-mesmo se levanta. O eu não é de fato o suporte da fruição. A estrutura 

“intencional” é aqui inteiramente diferente. O eu é a própria contracção do 

sentimento, o pólo de uma espiral cujo enrolamento e involução a fruição delineia: 

o centro da curva faz parte da curva. É precisamente como “enrolamento”, como 

movimento para si, que tem lugar a fruição (LEVINAS, 2000, p. 104). 

 

A fruição é pura gratuidade, sem preocupação, sem intervalos. Por conseguinte, ela 

se situa originariamente aquém de todo e qualquer sistema teórico-cognitivo. A felicidade 

nasce a partir da fruição. Ora, segundo Susin, “o eu que goza não se interessa em controlar e 

em dominar; antes, se deixa determinar e penetrar, assim somente transforma o que acolhe” 

(1984, p. 98). 

A fruição, o viver de...  é uma relação de consumo e de nutrição. Esta relação, a partir 

da qual se procura satisfazer as necessidades, possibilita ao existente uma espécie de 

individuação. Mediante a satisfação das necessidades, o caráter estranho do mundo que 

edifica o eu perde sua alteridade. Na saciedade, o alimento é assimilado. Ele se torna as 

forças do eu, solidificando-o e constituindo-o como interioridade. Pois, qualquer satisfação 

de necessidade é, por assim dizer, alimento. A satisfação faz com que as coisas se tornem 

parte do eu. Assim, o mundo e os elementos, uma vez consumidos, possibilitam ao eu a sua 

edificação. 

Para Levinas, o eu não é somente materialidade. Aquilo que possibilita um 

rompimento com a realidade material é a estrutura relacional embasada na fruição e na 

felicidade. Estas abrem um espaço para o surgimento de um para além do ser. Nesse sentido, 

“a satisfação não é uma estada no além, mas retorno a si, em um mundo unívoco e presente” 

(LEVINAS, 1998, p. 48). Esta possibilidade de retorno para dentro de si permite a criação e 

efetivação de uma interioridade. 

Nesta fenomenologia da fruição vai implícito o conceito de “necessidade”, diferente 

do conceito de “desejo”. “O ser humano compraz-se nas suas necessidades, é feliz com as 

suas necessidades” (LEVINAS, 2000, p. 100). Deste modo, a privação e a fome já apontam 

para a felicidade. A felicidade necessita da privação e da ausência para conduzir aos 

alimentos, e assim gerar uma instância feliz. 
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A privação está ligada à plenitude, pois já há um contentamento antes mesmo de 

ocorrer a satisfação da fome. Para Levinas, o prazer e a felicidade começam no próprio 

instante da fome, da privação, remetendo à uma pulsão em busca da satisfação. E, uma vez 

satisfeita a necessidade e terminado o gozo, volta-se novamente a si mesmo. A necessidade, 

segundo Levinas, surge como modo através do qual o eu é reconduzido a si mesmo, 

mediante o mundo. Portanto, a relação de fruição é a primeira saída de si em busca de 

assimilação, e após a consumação, há um retorno a si novamente satisfeito. 

O homem é feliz através da fruição do mundo. Ele possui duas características 

peculiares: solidão e egoísmo. Nesse sentido, a necessidade é o primeiro movimento do 

Mesmo. Nada de ético encontra-se aí, pois o eu não se dá conta ainda da existência de um 

Outro como  algo inassimilável. Na fruição e no mundo do gozo, o eu é absolutamente para 

si, egoísta e sem referência a Outrem. Isto não quer dizer que o eu esteja contra os outros, 

mas inteiramente “surdo a outrem, fora de toda a comunicação e de toda recusa de 

comunicar, sem ouvidos, como barriga esfomeada” (LEVINAS, 2000, p. 118). Portanto, na 

ordem da fruição cada eu é para si, ou seja, não leva em conta a  presença do Outro, pois o 

eu, ao relacionar-se com o mundo dos elementos que o satisfazem, mantém uma relação de 

nutrição sem envolver a princípio nenhum problema de consciência. 

Em O Tempo e o Outro, Levinas afirma que “é incorreto dizer que vivemos para 

comer, mas não é menos inexato dizer que comemos para viver. A finalidade última do 

comer está contida no alimento” (1993a, p. 102). Nesse sentido, as coisas dadas no mundo 

não servem única e exclusivamente como alimento, mas têm efetivamente um significado 

mais amplo e relevante. O que Levinas quer evidenciar e fundamentar é a relação do eu com 

o mundo, na qual o mundo e os alimentos devem ser vistos sob a forma da sinceridade. Não 

obstante, são os alimentos que caracterizam nossa existência no mundo, cuja relação 

acontece mediante a fruição, como um modo de viver de... . Este contato com o mundo, 

através da alegria de viver implica um envolvimento com toda a estrutura existencial, 

corporal e espiritual. Ser eu antes de fruir implica uma posição, um existir enquanto corpo. 

Em sua primeira posição no mundo, o corpo se expõe como necessitado, indigente 

tendendo à satisfação. O corpo, na intencionalidade da fruição, começa a partir da boca, que 

se abre famintamente. A mão, enquanto membro da estrutura corpórea, será um auxílio em 

seus gestos à boca. Esta indigência corporal poderá ser sanada pelo fato de estar exposta ao 

mundo, em meio ao outro que se oferece como alimento, como nutriente. O corpo só se 

mantém vivo por viver da energia do outro, do mundo. Esta energia que é fruída do outro 
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edifica o eu, enquanto vivente. “O corpo, a posição, o fato de se manter – delineamentos da 

relação primeira comigo mesmo, da minha coincidência comigo – não se assemelha de modo 

algum à representação idealista” (LEVINAS, 2000, p. 122). 

O corpo contesta permanentemente o privilégio que se confere à consciência, como 

sendo a instância doadora de sentido às coisas. Para Levinas, a intencionalidade do viver é 

fruição e não uma maneira de representação, pois nesta última toda a exterioridade fica 

suspensa. Realiza-se assim, uma crítica a tal modelo de intencionalidade balizada na 

consciência transcendental, visando resgatar o valor do corpo, a partir do qual a consciência 

se edifica. 

Levinas desenvolve uma fenomenologia da fruição mostrando que a vida escapa e 

condiciona a objetivação. Por conseguinte, o sentido último da fruição está aquém dos 

esquemas da objetivação e da representação. O mundo exterior, enquanto dado, está à 

disposição do eu, independentemente de toda constituição teórica.   

 Nesse sentido, a primeira verdade é a absorção da exterioridade como alimento, é a 

satisfação das necessidades. A sensibilidade é, antes de tudo, fruição. Para Levinas, a 

sensibilidade é um ato de fruição irredutível à representação. A intencionalidade, enquanto 

fruição, não tem a mesma estrutura e sentido da representação. Ela se articula a partir da 

permanência e da posse das coisas. A sensação pode ser fenomenologicamente descrita 

como algo anterior à representação e condicionante desta. Portanto, a esfera do puro sensível 

é considerada para além do saber. A intencionalidade da fruição proporciona e permite a 

Levinas apresentar um modo de se dirigir às coisas totalmente sincero, isto é, sem segundas 

intenções em relação ao mundo e à exterioridade. 

 

1.2 Pedagogia intencional: satisfação e violência 
 

 

 Neste item analisaremos a configuração ontológica idealista-transcendental do 

sentido da educação, refletindo sobre as bases e consequências de uma pedagogia intencional 

e do objetivismo diante da alteridade, que também pressupõe uma generalização racional 

engendrada na egonomia, bem como, uma liberdade teórica que careceria de 

questionamentos éticos mais radicais. As proposições e consequências desta pedagogia são 

chamadas por Levinas determinação ou redução do Outro ao Mesmo. O que será criticado 

nesta racionalidade pedagógica é fundamentalmente a abertura de margens redutoras, que 

não pressuporiam a anterioridade da justiça da alteridade frente à liberdade do eu e que, no 
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fundo não dissociam “saber e poder”. Esta inteligibilidade pedagógica, segundo Levinas, 

contribui apenas para a afirmação e uma totalidade lógica e egológica, o que impede uma 

abertura na identidade do Mesmo à exterioridade, ao tempo do Outro. 

 

1.2.1 Intencionalidade: o psiquismo como saber 
 

 

 Movido pelos mesmos ideais cartesianos, embora em época diferente, Husserl 

pretendia refundar a filosofia e, por que não dizer, a pedagogia, redescobrindo suas 

possibilidade e autonomia, frente à lógica psicológica e às ciências empíricas. O objetivo 

maior de Husserl era refundar a filosofia como uma ciência de rigor (Cf. HUSSERL, 1992), 

totalmente inacessível aos acidentes e contingências de uma razão fundada na empiria ou 

seduzida pela lógica das ciências do concreto. 

 Ao retomar o tema da intencionalidade e ao radicalizá-la como núcleo da 

fenomenologia, Husserl procurava corrigir os deslizes psicologistas do projeto cartesiano. 

Enquanto discípulo de Husserl, Levinas encontra-se diante de tais extremos, que coincidem 

fundamentalmente com a origem do seu pensar
52

.  

Portanto, Levinas assume a fenomenologia como base ou referência desde a qual 

podem ser pensados termos como concreto e abstrato. A concretude como base de um 

pensamento que não se atém ao meramente empírico e nem se reduz a uma dedução dialética 

ou a uma abstração intelectiva. Ou seja, na perspectiva levinasiana, Husserl: 

 
Engloba e suporta as abstrações ingênuas da consciência cotidiana, mas também 

científica, absorvida pelo objeto, entravada no objeto. É daí que surge nova 

maneira de desenvolver os conceitos e de passar de um conceito a outro – maneira 

esta que não se reduz nem a um processo empírico nem a dedução analítica, 

sintética ou dialética (LEVINAS, 1997, p. 166). 

 

O pensamento de Levinas sempre parte da fenomenologia, pois seu método lhe 

parece seguro, e suas derivações concebidas como teoréticas. Trata-se no fundo de um 

problema que, em certo sentido, é resolvido fundamentalmente pelo saber. A análise 

                                                           
52

 Nesse sentido, Levinas deve à fenomenologia husserliana a matriz do seu pensamento, como ele mesmo 

afirma: “é Husserl, sem dúvida, que está na origem dos meus escritos. É a ele que devo o conceito de 

intencionalidade que anima a consciência e, sobretudo, a ideia dos horizontes de sentido que se esbatem, 

quando o pensamento é absorvido no pensado, o qual sempre tem a significação do ser. Horizontes de sentido 

que a análise, dita intencional, reencontra, quando se inclina sobre o pensamento que „esqueceu‟, na reflexão, e 

faz reviver estes horizontes do ente e do ser. Devo antes de tudo a Husserl – mas também a Heidegger os 

princípios de tais análises, os exemplos e os modelos que me ensinaram como reencontrar estes horizontes e 

como é preciso procurá-los. É aí que está, para mim, a contribuição essencial da fenomenologia, à qual se 

acresce o grande princípio do qual tudo depende: o pensado – objeto, tema,  sentido – faz apelo ao pensamento 

que o pensa, mas determina também a articulação subjetiva do seu aparecer: o ser determina seus fenômenos” 

(LEVINAS, 1997, p. 165). 
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fenomenológica da concretude do psiquismo aparece em Husserl “conforme uma venerável 

tradição ocidental – um privilégio do teórico, privilégio da representação, do saber” 

(LEVINAS, 1997, p. 166). Ora, Levinas se afasta das últimas posições da filosofia 

transcendental de Husserl, sobretudo pelos “acontecimentos que se desenrolaram de 1933 a 

1945, e que o saber não soube evitar nem compreender” (LEVINAS, 1997, p. 166).  

Temos assim, segundo Levinas, na fenomenologia husserliana o mais aperfeiçoado 

dos modelos filosófico-pedagógicos idealistas, que, curiosamente, fez um retorno à 

concretude e ao realismo. Não obstante, ao propor diante das teorias fracas e evasivas a mais 

alta das teorias, Husserl apenas muda o sentido do termo teoria, permanecendo enraizado em 

um pensamento teórico, balizado na produção do conhecimento, ou seja, na educação como 

uma forma de satisfação da intenção. Para Levinas, nenhuma das teorias, nem mesmo a mais 

perfeita de todas, seria capaz de inteligir os acontecimentos dos anos citados, onde ocorreu a 

perseguição racional e aniquilamento do Outro.  

O ponto de partida, mas também o alvo das críticas de Levinas é, sobretudo, a 

intencionalidade, tal qual é apresentada e evidenciada por Husserl em seu método 

fenomenológico. Segundo Levinas, Husserl: “ao fazer surgir a ideia de intencionalidade 

original, não teorética, da vida afetiva e ativa da alma, manteve em sua base a representação 

– o ato objetivante” (LEVINAS, 1997, p. 187). No campo da intencionalidade, a educação 

em si mesma é uma relação com o outro da consciência, uma visada ou vontade deste outro, 

que é seu objeto. Ao questionar a intencionalidade da consciência, Husserl quer identificar 

propriamente para onde ela quer ir. Esta vontade justifica a designação de atos dados na 

consciência enquanto unidade.  Assim, nesta intuição educacional, verdade e saber se 

apresentam como preenchimento, satisfação da aspiração ao objeto. 

A educação, enquanto recorrência à teoria permite que o existente humano seja capaz 

de representar e teorizar a realidade e, assim, compreender o mundo e a si mesmo. Este 

direcionamento e esta procura pela independência do eu, isto é, esta busca do primado do 

Mesmo, foi anunciada por Sócrates, através da pedagogia de “nada receber de Outrem a não 

ser o que já está no eu, como se desde a eternidade, este eu já possuísse o que lhe vem de 

fora” (LEVINAS, 2000, p. 31). Esta invocação pedagógica procura assegurar a autonomia do 

sujeito frente à exterioridade, pois o saber resguarda a soberania do eu, possibilitando a 

continuidade do gozo e da felicidade estruturada e essencialmente egoísta. 

Para se compreender o modo como acontece a identificação do eu, é preciso ter 

presente a ideia de intencionalidade da consciência. Esta ideia foi enfatizada pela filosofia 
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medieval, recuperada por Brentano no séc. XIX, e retomada como papel fundamentalmente 

gnosiológico na fenomenologia husserliana
53

. A esse respeito, cabe ressaltar que toda 

consciência é consciência de alguma coisa, só existe enquanto consciência de algo, ou 

visando alguma coisa. Nesse sentido, a essência da consciência reside no fato de que todo o 

perceber sempre é percepção de algo, ou seja, tudo que é visado pelo sujeito é correlativo à 

intencionalidade da consciência. A constituição da consciência é Sinngebung (doação de 

sentido), que por sua vez fundamenta toda a objetividade do saber. Assim, toda a 

exterioridade é imanente ao pensamento.  

Nesta estrutura pedagógica, o pensamento não pode ir além da imanência.  Ela se 

restringe à intencionalidade do sujeito do conhecimento. A consciência só é consciência de 

alguma coisa se esta coisa for de alguma forma sabida, isto é, integrada à dinâmica do 

psiquismo cognoscente. Para Levinas, é no psiquismo humano como saber que “vai até à 

consciência de si que a filosofia que nos é transmitida situa o lugar natural do que é 

significativo e a origem da filosofia; é no saber e na consciência que ela procura o espírito” 

(LEVINAS, 1991, p. 13). 

 Portanto, a educação, enquanto processo que se estrutura continuamente, possibilita 

novas descobertas e retorno permanente a si mesmo
54

. Nesta atividade, a realidade é 

descoberta, vale dizer, é definida como cognoscível. Na atividade cognoscente não é aceito 

como real aquilo que ainda não se mostrou, ou que não se mostra absolutamente, pois no 

âmbito do saber só é aceito como realidade o que se enquadra no ritmo do conhecer. 

Portanto, só há segredo naquilo que ainda não é conhecido, naquilo que a consciência não 

ilumina com seu logos e sua luz. Ora, a atenção do educador, “dirige-se para o vivido 
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 Segundo Levinas, o conceito de intencionalidade que “a filosofia medieval conhecia assentava-se na 

distinção entre o objeto mental e o objeto real. A intencionalidade consistia na presença de um objeto mental na 

consciência. O objeto mental duplicava aí  o objeto real; mas o ens in mente era uma maneira inferior de existir. 

Em Brentano, mestre de Husserl, que introduziu a idéia de intencionalidade numa psicologia empirista e 

sensualista, a intencionalidade apresenta-se sobretudo como uma propriedade da consciência inevitável na 

descrição. Ela em nada compromete a relação entre o espírito e o real e não tem qualquer valor para a teoria do 

conhecimento. Ela pressupõe essa relação. A vida psicológica e a própria intencionalidade surgem  em 

Brentano como passividade resultante da atividade das coisas sobre nós. Para Husserl, a intencionalidade 

conserva o segredo da nossa relação com o mundo. Mas nestas condições, a vida espiritual situa-se à parte. 

Para compreender, não se trata  apenas de forjar conceitos apropriados ao tipo de realidade  que ela representa. 

A intenção não é propriamente dita um ser. Aquilo que ela é enquanto acontecimento temporal não esgota o seu 

conteúdo. Ela é, além disso, pensamento de alguma coisa e pelo sentido que a anima ela não está fechada no 

tempo que ocupa, nem mesmo na dimensão do tempo” (LEVINAS, 1999, p. 40-41). 
54

 Descartes, nas Meditações metafísicas (1998), ao empregar o termo cogito, justifica o saber implícito. Este 

verbo, em primeira pessoa, expressa a unidade do eu em que todo o saber se basta. O cogito, enquanto 

percepção transcendental, engloba o pensável na sua totalidade constituindo a autonomia do saber que se basta 

a si mesmo, congregando tudo na unidade sistemática da consciência. A referência à primeira pessoa, ao eu que 

vive e vê,  proporciona uma presença consigo mesmo no processo de conhecimento.  Mesmo quando sai de si, 

aventurando-se no mundo desconhecido, o Mesmo não deixa de se identificar. 
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humano que se reconhece e se admite como experiência, isto é, se deixa legitimamente 

converter em ensinamentos, em lições de coisas na sua descoberta ou na sua presença” 

(LEVINAS, 1991, p. 13). 

 A conclusão é obvia e incisiva: mesmo sem necessidade de um inatismo ou de um 

mundo de ideias, a reminiscência assegura a sincronia da presença ideal na compreensão e 

mantém em conjunto aquilo que na experiência do ser no tempo se perde, cai no passado ou 

está por vir, enquanto futuro. Esta adequação da educação ao saber, e do saber ao ser leva à 

afirmação de que só se aprende o que de certa forma já se sabe. Ou seja, que nada de 

absolutamente novo, de diferente, de estranho, de transcendente, poderia afetar ou abalar 

verdadeiramente um psiquismo destinado a tudo contemplar
55

.  

 A educação fundada na intencionalidade da consciência sempre se caracteriza ou está 

alicerçada na representação. Deste modo, a representação ocupa um papel central na obra da 

educação intencional, que é definida por Levinas como uma pedagogia que determina o 

Outro pelo Mesmo, sem que o Mesmo se determine pelo Outro - pedagogia do Mesmo
56

. 

 

1.2.2 Pedagogia intencional: conhecimento e satisfação 
 

 

Em sua trama no mundo, em sua evidente manifestação imanente, ou ao projetar 

através da reflexão a concretude transcendental de si mesmo, o conhecimento satisfaz-se ou 

realiza-se. Esta igualdade do diferente com o si mesmo mediante o saber faz-se adequação e, 

consequentemente, satisfação. Ora, a racionalidade pedagógica do conhecer reside na 

unidade onde o diferente se faz igual ao pensamento do eu. 

 A educação, enquanto busca de conhecimento, se apresenta como necessidade, mas 

não de algo inatingível, pois a presença do ser é captação e apropriação e o conhecer é 

preponderantemente uma atividade teleológica. Por conseguinte, “a consciência dirige-se ao 

fim, ao termo, ao dado, ao mundo. O conhecimento é intencionalidade: ato e vontade. Um 

querer sair em direção a algo, um „eu quero‟ e um „eu posso‟ que o próprio vocábulo de 
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 Como saber, para Levinas, “o pensamento leva ao pensável, ao pensável chamado ser. Levando ao ser, ele 

está fora de si mesmo, mas permanece maravilhosamente em si mesmo ou a si retorna. A exterioridade ou a 

alteridade do si é retomada na imanência. Aquilo que o pensamento conhece ou o que  em sua experiência  ele 

apreende é, ao mesmo tempo, o outro e o próprio do pensamento. Não se apreende senão aquilo que já se sabe e 

que se insere na interioridade do pensamento, à guisa de lembrança evocável, re-presentável. Reminiscências e 

imaginação asseguram como que a sincronia e a unidade do que, na experiência submetida ao tempo, se perde 

ou está apenas por vir. Encontramos em Husserl, um privilégio da presença, do presente e da representação” 

(LEVINAS, 1997, p. 167). 
56

 Cf. ALVES, M.A.; GHIGGI, G. Levinas e a educação: da pedagogia do Mesmo à pedagogia da Alteridade. 

Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação. nº 15, p. 95-111, 2011. 
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intenção sugere” (LEVINAS, 1997, p. 185-186). A educação fundada na intencionalidade, 

para Husserl, é entendida como um eu quero e um eu me apresento, ou seja, como um querer 

e um apresentar-se. Vale dizer, que o pensamento em sua atividade imanente esforça-se para 

dominar e representar o que se apresenta. O ser, ao apresentar-se, coloca-se, oferece-se a 

mão, doando-se. 

 
A intencionalidade da consciência é concretamente tomada, percepção e conceito, 

prática encarnada em todo o conhecimento, promessa precoce de seus 

prolongamentos técnicos e de consumo. O ser correlativo do conhecimento, já 

significando, assim, a partir da ontologia que se poderia dizer idealista, é dado 

(donné) e doação e a tomar (LEVINAS, 1997, p. 186). 

 

 Neste contexto a educação intencional, enquanto busca de satisfação, deve realizar 

uma adequação entre o pensado e o ato de pensar, entre o percebido e a percepção. Aqui não 

é levada em conta a concretude da satisfação enquanto gozo, intencionalidade sincera, não 

assimilativa. Ou seja, em Levinas, diferentemente de Husserl, “o vivido não é simplesmente 

conteúdo da consciência” (LEVINAS, 1997, p. 186). 

Ora, o homem ocidental, movido pelo fascínio da pedagogia racional, resguardada e 

credenciada na modernidade, manifesta a liberdade e, principalmente, o poder no ato de 

conhecer, onde o saber movido pela razão constituinte domina os obstáculos da natureza e da 

sociedade. Portanto, neste tipo de educação, o conhecer (saber) é essencialmente o ideal do 

homem satisfeito a quem tudo lhe é permitido e possível, inclusive a assimilação e 

dominação do outro. 

Levinas observa que a filosofia e a pedagogia tradicional se fundam em uma 

concepção, segundo a qual o pensamento é estruturado como saber, como ideal do homem 

satisfeito, livre, poderoso, que tudo domina e abarca pelo conhecimento. Não obstante, a 

educação impulsionada por uma intencionalidade enquanto vontade e representação, tende 

sempre e na maioria das vezes à satisfação, ao preenchimento, à adequação do Outro ao 

Mesmo. 

No entanto, há um outro aspecto na educação enquanto conhecer, que não pode em 

hipótese alguma ser dispensado, qual seja, o fato de que o conhecer se dirige primeiramente 

para a apreensão do conhecido. Assim, nomear é antes de tudo um reconhecimento, mesmo 

que simplesmente classificatório, que é um modo de tomar posse do nomeado. O nomeado 

não será mais anônimo, pois terá, a partir da posse, uma palavra que o identifica de acordo 

com a ordem das categorias de reconhecimento e classificação. O possuído nesta ordem 
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pertence ao estatuto do já conhecido
57

. Nesta perspectiva, a educação por si mesma, não é 

somente apropriação, mas fundamentalmente intencionalidade que tende à satisfação. 

 
O dar-se (...) está ao nível do pensamento pensante, promete-lhe, através de sua 

transcendência, posse, gozo, satisfação (...) Pensamento e psiquismo da imanência: 

da suficiência a si. É isto precisamente o fenômeno do mundo: o fato de que um 

acordo é assegurado no captar entre o pensável e o pensante, o fato de que seu 

aparecer é também um dar-se, de que seu conhecimento é uma satisfação, como se 

ele viesse satisfazer uma necessidade (...). Husserl descreve o saber teorético nas 

suas formas mais acabadas – o saber objetivante e tematizante – como satisfazendo 

a medida da visada, a intencionalidade vazia repletando-se (LEVINAS, 1997, p. 

168). 

 

A satisfação retorna a si mesma e se compraz com o retorcer-se em torno da sua 

posse, que é posse de algo cognitivamente possuído. Portanto, educar, conceitualizar e 

conhecer implicam um comprazer-se consigo mesmo e, por conseguinte, um festejar e um 

alegrar-se com as energias transmutadas dos conceitos apreendidos. 

Na perspectiva fenomenológica da educação, a consciência nunca é vazia, pois 

sempre intenciona algo. Mas ela não é um simples aglomerado de fatos psíquicos, nem uma 

mera faculdade receptiva, pois a consciência é, essencialmente, atividade intencional. 

Perceber, segundo esta atividade, é visar um objeto, mas isso não implica a reprodução fiel 

do mesmo na mente. Toda e qualquer aparição objetiva é sempre à medida do eu, de sua 

consciência
58

.  

Tanto na esfera da vida cotidiana, quanto na tradição do pensamento filosófico, 

pedagógico e científico a inteligibilidade é caracterizada pela visão. Na estrutura do ver ou 

propriamente na estrutura intencional tem-se o visto como objeto ou tema. E, mediante a 

sensibilidade, obtém-se o acesso às coisas ou às relações entre as mesmas. Assim, segundo 

Levinas: “anuncia-se a prioridade do conhecer, em que se tece tudo o que chamamos 

pensamento, ou inteligência ou espírito ou simplesmente psiquismo” (1997, p. 205).  

Na educação intencional, o pensamento, a inteligência, o espírito e o psiquismo 

seriam ou se dariam na entrada da consciência. E esta se constituiria como uma modalidade 
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 Este processo pedagógico de posse e conhecimento é resumido por Levinas da seguinte forma: “enquanto 

apreender, o pensamento comporta um prender, uma apreensão, uma tomada do que é apreendido e uma posse. 

O captar do apreender não é puramente metafórico. Desde antes do interessamento técnico, ele já é esboço de 

uma prática encarnada, já é manuseio. A presença se faz agora (...). O ser que aparece ao eu do conhecimento 

não somente o institui, mas, ipso facto, se lhe dá. Já a percepção capta; e o Begriff (conceito) conserva esta 

significação de domínio” (LEVINAS, 1997, p. 168). 
58

 Conforme a fenomenologia husserliana, toda a realidade representada se reduz ao noema. Ou seja, toda a 

intenção tende para algo, e neste tender para, pode ocorrer uma identificação, um preenchimento da intenção e, 

consequentemente, a satisfação. Nesse sentido, nada do que é significativo escapa ao domínio do pensamento, 

pois o sentido da realidade exterior passa pela consciência, e esta relação estabelecida entre a consciência e a 

realidade é sempre intencional. Assim, é o eu que atribui sentido à exterioridade que permanece sempre neutra. 



61 

 

perfeita congregando no eu idêntico, no seu eu penso, toda a alteridade, através do olhar 

objetivante que tudo visa, abarca e percebe. Esta perspectiva da consciência e do espírito é 

denominada educação intencional, que por sua vez indica a tematização e a visão, bem como 

o caráter contemplativo e pedagógico do psiquismo. Outrossim, a perspectiva da educação 

intencional também aponta para a aspiração, a finalidade e o desejo como momentos de: 

 
Egoísmo ou egotismo e em todo caso, de egologia. Momento que anima, 

certamente, o que se chama pulsões, por pouco que sejam distintas do fenômeno 

puramente kinético no objeto do físico. Neste sentido, a consciência, cujo próprio 

inconsciente seria um modo deficiente permanece verdadeiramente a traço 

dominante de nossa interpretação do espírito (LEVINAS, 1997, p. 206). 

 

 Segundo Levinas, neste horizonte pulsional e egológico, o outro, intencionalmente 

visado, investido e reunido pela apercepção do eu penso, vem “através do pensamento, 

enquanto pensado – através do noema – preencher ou completar ou satisfazer a visada – ou o 

desejo ou a aspiração – do eu penso ou sua noese” (LEVINAS, 1997, p. 206). O Outro, 

investido e reunido pelo eu, transfere-se para a esfera da imanência e da adequação. Aqui, a 

presença não significa somente modalidade temporal, mas exposição do Outro ao eu, um 

oferecer-se. Por conseguinte, as possibilidades técnicas do “ver ou conhecer e tomar nas 

mãos estão ligadas na estrutura intencional. Esta permanece a intriga do pensamento que se 

reconhece na consciência: a manu-tensão do presente sublinha sua imanência como a própria 

excelência deste pensamento” (LEVINAS, 1997, p. 207).  

 O psiquismo, suplantado no pensamento, entendido preponderantemente como visão 

e conhecimento, e interpretado como intencionalidade, consiste basicamente em privilegiar e 

entender toda a alteridade que se reúne, que se acolhe e se sincroniza na presença ao interior 

do eu penso assumindo assim a identidade pedagógica do eu
59

. A alteridade, ao ser assumida 

pela pedagogia e pensamento do idêntico, deixa de ser diferente, e passa a fazer parte da 

unidade do eu penso. Aqui, o Outro, pela educação, enquanto processo de construção do 

saber, faz-se o próprio do eu, assegurando a satisfação da imanência. Portanto, a educação, 

na intencionalidade husserliana, caracteriza-se tanto como saída quanto retorno a si.  Assim, 

para Levinas, “no pensamento entendido como visão, conhecimento e intencionalidade, a 

inteligibilidade significa, pois, redução do Outro ao Mesmo, a sincronia como ser na sua 

reunião egológica” (LEVINAS, 1997, p. 207). 
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 O eu, no registro tradicional do pensamento ocidental, possui uma superioridade frente à realidade. Esta 

primazia em relação às coisas lhe permite conhecer e identificar o exterior, atribuindo sentido a tudo que se 

manifesta à sua consciência. O eu diante da realidade exterior é independente, permanecendo sempre o Mesmo 

ante a multiplicidade das coisas. Ao passar pelo Outro, o Mesmo se identifica, vale dizer, retorna a si. 
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A educação fundada na representação, para Levinas, constitui-se como um 

movimento que pode ser caracterizado como apropriativo. No entanto, o eu no mundo se 

apropria do Outro sem ser determinado por ele e, no retorno a si, o reduz a conteúdo 

pensado, ao estatuto do Mesmo. O pensamento reduz todo o exterior à sua medida, nada o 

ultrapassa, pois não há novidade. Educar, na forma de representação é atrelar a exterioridade 

às estruturas cognitivas do eu. Numa palavra, a educação, para Levinas, que se estrutura a 

partir do recurso à teoria, ao conhecimento seguido pela tradição do pensamento Ocidental, 

salvo algumas exceções, sempre se apresenta como uma tentativa de redução do Outro ao 

Mesmo, ou seja, “filosofia do saber absoluto e do homem satisfeito” (LEVINAS, 1997, p. 

169).  

Nesse sentido, em uma educação alicerçada na relação teórica não há espaço para a 

transcendência, tudo se reduz à imanência
60

. Isto é, 

 
o psiquismo do saber teórico constitui um pensamento que pensa à sua medida e, 

na sua adequação ao pensável, se iguala a si mesmo, será consciência de si. É o 

Mesmo que se reencontra no Outro. A atividade do pensamento consegue justificar 

toda alteridade e é nisto, ao final das contas, que reside sua própria racionalidade 

(...). A unidade do eu penso é a forma última do espírito como saber. E a esta 

unidade do eu penso são reconduzidas todas as coisas que constituem um sistema. 

O sistema do inteligível é, no final das contas, consciência de si (LEVINAS, 1997, 

p. 169). 

 

 Ora, uma pedagogia que procura a adequação não permite que o novo, o diferente se 

manifeste. O Outro reduzido ao Mesmo já não é mais Outro enquanto tal, pois na ânsia de 

abarcar e explicitar todas as coisas pela relação cognitiva, o eu se desinteressa pelo Outro 

enquanto absolutamente Outro. Assim, a racionalidade pedagógica reside na atividade do 

pensamento, sendo que este consegue levar a melhor sobre a alteridade das coisas e 

consequentemente dos homens. Na pedagogia do Mesmo, o conjunto conceitual é mais forte 

que a diversidade, e é isto que permite reunir os termos compatíveis numa espécie de 

unidade em torno do Mesmo, formando conceitos e reduzindo a alteridade e a exterioridade 

ao imanente. É justamente nisto que reside a essência do psiquismo como saber e a lógica do 

privilégio absoluto do dado intencional, enquanto movimento assimilativo, que visa única e 

exclusivamente a satisfação. 
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 Enquanto saber, o pensamento é o modo pelo qual uma exterioridade se encontra no interior de uma 

consciência que “não cessa de se identificar, sem ter de recorrer para tal a nenhum signo distintivo e é Eu: O 

Próprio. O saber é uma relação do Próprio com o Outro onde o Outro se reduz ao Próprio e se despoja da sua 

alienidade, onde o pensamento se refere ao outro, mas onde o outro já não é outro enquanto tal, onde ele é já o 

próprio, já meu. Ele é doravante desprovido de segredos ou aberto à pesquisa, isto é, mundo. É imanência” 

(LEVINAS, 1991, p. 14). 



63 

 

 Na educação intencional, o inteligível se reduz somente àquilo que a esfera imanente 

da consciência e o horizonte do ser abrangem. Na pedagogia do Mesmo, fundada na relação 

teórica, o critério de verdade se estrutura a partir do eu enquanto princípio fundamental, que 

julga e subjuga toda a alteridade de acordo com o seu esquema cognitivo. Isto é, mediante o 

processo de identificação o eu reintegra a exterioridade ao pensamento como unidade 

transcendental e tudo se resolve no horizonte da consciência intencional. Portanto, o Outro 

fica suspenso e esquecido na sua alteridade. 

 Nesse sentido, a dimensão privilegiada pela cultura Ocidental, é o saber, o 

conhecimento. A partir desta estrutura cognitiva tem-se a pretensão de retirar a alteridade da 

natureza que se apresenta estanha e prévia, causando surpresa. Esta surpresa, este espanto 

diante da exterioridade das coisas sublinha e marca a identidade do eu humano, pois é 

justamente o espanto que impulsiona o eu ao conhecimento. No saber, “a exterioridade 

radical da natureza indiferente ou hostil ao homem, o ser, converte-se em presença, a qual 

significa, ao mesmo tempo, o ser do real e seu estar à disposição e ao alcance do pensante” 

(LEVINAS, 1997, p. 229).  

  O saber fundamenta e erradica uma relação do ser humano com a exterioridade, isto 

é, do Mesmo com o Outro, em que o Outro se encontra despojado de sua alteridade, pois o 

Outro se faz interior ao Mesmo pelo saber e sua transcendência se faz e constitui-se como 

imanência
61

. Portanto, para Levinas o saber é preponderantemente “cultura da imanência” 

(LEVINAS, 1997, p. 230). É nesta imanência do processo cognoscível, aqui intitulada 

pedagogia do Mesmo, ou seja, nesta adequação do saber ao ser, que se prepara propriamente 

o desenvolvimento do pensamento ocidental, balizado na afirmação de que não se apreende 

senão o que já se sabe e conhece, mas mesmo que se encontre esquecido na interioridade. 

Assim, nada de transcendente afeta ou alarga o horizonte imanente do psiquismo humano. 

 Portanto, conforme este registro que comanda a redução fenomenológica em Husserl, 

por nós aqui intitulada de pedagogia do Mesmo, em que a identidade da consciência envolve 
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 Esta cultura do psiquismo como saber é, segundo Levinas, uma cultura da imanência humana, que caminha a 

passos largos para uma totalização: “pensamento do que se iguala ao pensamento” (LEVINAS, 1997, p. 230). 

Na pedagogia fundada na tradição imanente a satisfação surge como figura que engrandece o psiquismo, pois a 

“cultura do saber e da imanência é esboço de uma prática encarnada, do manuseio e da apropriação e da 

satisfação” (LEVINAS, 1997, p. 231). Ou seja, nesta cultura e educação enraizada no conhecimento, o 

surgimento do eu, de um sujeito interessado e ativo se dá pela percepção, apropriação, aquisição e, 

principalmente, pela promessa de satisfação ao homem. 
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um eu penso, uma intencionalidade, um eu penso o pensado, onde toda exterioridade, 

alteridade, transcendência se reduz ou, vale dizer, retorna à imanência do Mesmo
62

.
 
 

 

1.2.3 Ontologia heideggeriana: primazia da pedagogia do Mesmo 

 

Para Levinas, o ser e sua obra de ser, isto é, pedagogia fundada em uma ontologia 

caracteriza-se pela mobilização e pela violência. A revelação do ser ao pensamento ocorre de 

forma violenta, pois o horizonte da compreensão que desvela o mundo passa 

fundamentalmente pela luz que emana do ser. A verdade do ente se desvela a partir do ser-

no-mundo e a luz do ser.  

Os entes no mundo são mobilizados pelo ser que os toma, fazendo com que estes se 

percam numa ordem objetiva, transformando-se em meros objetos „a mão‟ e „diante dos 

olhos‟. Assim, uma totalidade ontológica os domina e confere-lhes sentido e significado, a 

partir de um ente cujo ser tem uma forma especial de ser. Nesse sentido, a ontologia, 

segundo Levinas, não é um inocente e mero tratado teórico sobre os entes, mas a verbalidade 

pura e neutra, por meio da qual o ser puro constitui, domina e governa o mundo como 

horizonte da compreensão dos entes e de seus modos de ser, à luz do ser e em sua obra de 

ser. 

A violência ontológica institui uma guerra da qual nada nem ninguém permanece 

exterior. Ela destrói a identidade e a possibilidade da alteridade de todos, que nela estiverem 

envolvidos. Na guerra, a face violenta da ontologia e do ser se mostra, e é justamente esta 

face que é decantada como totalidade no pensamento ocidental. A totalidade dirige e conduz 

as pessoas lhes infundindo um sentido, fazendo-as agir e desempenhar papéis que não são os 

seus. Traça-lhes um destino, um futuro, um sentido e um significado, que em seu horizonte 

coincide com a epopéia do ser. Tal como a guerra moderna, “toda e qualquer guerra se serve 

já de armas que se voltam contra o que as detém. Instaura uma ordem em relação à qual 

ninguém se pode distanciar. Nada, pois, é exterior. A guerra não manifesta a exterioridade e 

o outro como outro; destrói a identidade do Mesmo” (LEVINAS, 2000, p. 09-10). 

Por conseguinte, Levinas descreve a política (educação tradicional) como a arte de 

ganhar a guerra, onde guerra e totalidade são o decantar da violenta face ontológica do ser, a 

                                                           
62

 Assim, há em Husserl um primado da cultura do saber, da intencionalidade teórica satisfazendo-se, 

preenchendo-se da sua visada ao reunir o pensado, no pensamento. Esta reunião do diferente no igual constitui 

a identidade e liberdade do eu, frente toda a exterioridade. “Na intencionalidade, a consciência humana sai de si 

própria, mas  permanece à medida do Cogitatum que ela iguala e que a satisfaz. Cultura como pensamento do 

igual em que se assegura a liberdade humana, se confirma sua identidade em que o sujeito, na sua identidade, 

persiste sem que o outro possa colocá-lo em questão ou desconcertá-lo (LEVINAS, 1997, p. 232). 
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política é o logos estratégico, violento, guerreiro, dominador e totalizador desta mesma  

caricatura. A política, enquanto estado de guerra “suspende a moral” (LEVINAS, 2000, p. 

09), pois onde impera a maquinação para ganhar a guerra, não há espaço para a moral e se 

houver trata-se de uma farsa. 

O primado ontológico caracteriza o saber, o pensamento e, de modo geral, a educação 

ocidental, onde o logos do ser ou primado teórico realiza e efetiva um percurso de redução e 

neutralização
63

. O ser conhecido sofre um desvanecimento de sua alteridade em relação ao 

ser que conhece - o cognoscente. Neste trajeto de neutralização e redução do exterior ao 

interior, o qual trilha a pedagogia tradicional conduz à verdade enquanto adequação, onde 

ocorre um direcionamento do Mesmo ao Outro, em um movimento que em certo sentido 

parte do em casa, do íntimo para o estrangeiro. Ocorrendo, deste modo, a preservação da 

identidade do sujeito, que detém o poder de conhecer, permanecendo o Mesmo, apesar de 

todas as suas experiências e investidas contra o desconhecido, o Outro. Portanto, segundo 

Levinas, trata-se na pedagogia, de caráter ontológico, de um processo de redução à ipseidade 

do Mesmo de tudo que de certa forma se opõe ao seu poderio
64

.  

A ontologia, na perspectiva de Levinas, só se relaciona com o ser, na medida em que 

o neutraliza, e quando esta neutralização acontece, o ser é compreendido e abarcado pela 

visão teórica. O que se traduz a partir do registro ontológico é fundamentalmente uma 

pedagogia do poder e da violência, ou de uma dominação imperialista e tirânica, resguardada 

pelo Estado, enquanto totalidade última. 

Mas um dos maiores alvos das críticas de Levinas à ontologia é Heidegger, que 

estabelece a supremacia do ser sobre o ente, isto é, da existência sobre o existente. É, 

sobretudo, nesta diferença ontológica, onde nada escapa ao poder do ser, que tudo abarca, 
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 Neste sentido, para Levinas, “a teoria significa também inteligência – logos do ser – ou seja, uma maneira tal 

de abordar o ser conhecido que a sua alteridade em relação ao ser cognoscente se desvanece. O processo do 

conhecimento confunde-se neste estádio com a liberdade do ser cognoscente, nada encontrando que, em relação 

a ele, possa limitá-lo. Esta maneira de privar o ser conhecido da sua alteridade só pode ser levada a cabo se ele 

for visado através de um terceiro termo – termo neutro – que em si mesmo não é um ser. Nele viria amortecer-

se o choque do encontro entre o Mesmo e o Outro. Este terceiro termo pode aparecer como conceito pensado. O 

indivíduo que existe abdica então em favor do geral pensado. O terceiro termo pode chamar-se sensação em 

que se confundem qualidade objetiva e afecção subjetiva” (LEVINAS, 2000, p. 29-30). 
64

 Assim, a razão sempre realiza um trabalho de neutralização, pois sempre engloba o Outro, tornando-o mero 

conceito. As coisas exteriores perante o registro do Mesmo rendem-se à conceitualização, o que vem confirmar 

a primado teórico da pedagogia do Mesmo, e, mais que isso, demonstra a egologia presente no interior do 

pensamento ocidental. Esta situação de neutralização encontra-se na pedagogia tradicional, e é descrita por 

Levinas a partir do conceito de totalidade. Este conceito percorre a história do pensamento e da pedagogia 

ocidental, e se estrutura como a face da guerra, da violência. Ora, neste sistema, o individual e particular só 

ganham consistência e significação no núcleo de um horizonte mais amplo, isto é, no interior de um todo.  
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que reside o primado da violência e do poder. Para Levinas, a supremacia da pedagogia do 

Mesmo sobre o Outro se mantém no pensamento de Heidegger, quando este  

 
traça a via de acesso a cada singularidade real através do Ser, que não é um ser 

particular nem um gênero onde entrariam todos os particulares, mas de alguma 

forma o próprio ato de ser que o verbo ser exprime não o substantivo, conduz-nos à 

singularidade através de um Neutro que esclarece e comanda o pensamento e o 

torna inteligível. Quando Heidegger vê o homem possuído pela liberdade em vez 

de ser o homem a possuí-la, põe acima do homem um Neutro que esclarece a 

liberdade sem a pôr em questão – e assim, não destrói, mas resume toda uma 

corrente da filosofia ocidental (LEVINAS, 1999, p. 206). 

 

O Dasein que Heidegger substitui à consciência mantém a estrutura basilar do Eu 

absoluto e soberano. Heidegger, mesmo contestando a posição dominante do existente 

humano, deixa o Dasein como mortal, portanto como Mesmo (Cf. LEVINAS, 1999, p. 206). 

Nesse sentido, a liberdade do homem depende fundamentalmente da luz do ser, pois o ser é 

inseparável da compreensão que dele se tem, ele já é exaltação da subjetividade, embora não 

seja um ente, mas um Neutro que ordena pensamentos e seres. Em Heidegger a consciência 

da finitude não se revela como imperfeição. Segundo Levinas, a reflexão de Heidegger 

inaugura um pensamento em que o finito não se refere ao infinito. Por conseguinte, na 

ontologia heideggeriana a relação ao Outro é subordinada ao Neutro, que é o ser
65

.  

Aqui podemos dizer que a pedagogia fundada na ontologia, em sentido 

heideggeriano, exprime-se pelo apego à terra e ao solo. Nesta, tem-se a necessidade de 

atingir uma estabilidade ou um fim, um retorno a sua terra (interior). Na tradição grega, a 

figura de Ulisses evidencia uma pedagogia, cujo fim consiste em um movimento de retorno, 

em busca de sua terra natal. O herói, modelo da racionalidade ocidental, é aquele que sai em 

busca de novas aventuras, conquistas, poderes, posses, e apesar de toda a sorte de 

dificuldades e errância em terras desconhecidas, sempre encontra um meio de retornar à sua 

amada Ítaca (imanência). Esta nostalgia da terra e do solo é sinal de violência e guerra, pois 

o estatuto ontológico prima pelo repouso, e esta busca da estabilidade está no fundo do 

movimento de assimilação descrito acima. Portanto, esta ideia de repouso e estabilidade está 
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 A relação com o Neutro (ontologia), em Levinas, trata-se de uma “existência que se aceita como natural para 

quem o seu lugar ao sol, o seu solo, o seu lugar orienta toda a significação. O ser ordena-o construtor e 

cultivador, no seio de uma paisagem faminta, numa terra materna. Anônimo, Neutro, ordena-o eticamente 

indiferente e com uma liberdade heróica, estranha a qualquer culpabilidade relativamente a Outrem” 

(LEVINAS, 1999, p. 207). 
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nos alicerces da pedagogia ocidental, que tende sempre à satisfação e o preenchimento da 

intenção
66

. 

Na concepção levinasiana, a educação tradicional entendida como intelecção possui 

um caráter de constituição, pois o eu que intelige não faz mais que sujeitar o ser conhecido 

constituindo-o, espacializando-o e temporalizando-o. Deste modo, ontologia é a teoria e a 

inteligência dos seres, que por sua vez permite constituir um mundo e, mais que isso, seres 

no mundo com diferentes modos de ser. A estrutura ontológica da educação fundamenta e 

constitui um eu-Mesmo que sujeita e objetiva em seu mundo a totalidade dos entes, de 

acordo com suas modalidades auto-referentes, bem como, a obra de identificação consigo 

próprio, pela qual o Mesmo confere sentido à coisa, reduzindo o Outro ao seu registro
67

.  

O processo de inteligir os entes, só é possível mediante a ideação de um terceiro 

termo neutro, situado entre o ser que conhece e o ser conhecido. Este terceiro termo é para 

Levinas, o ser universal e desentificado, ou seja, um ser que não é ser de um ente, mas que é 

a neutra generalidade mental, pela qual cada ente é. Este ser como princípio de 

universalização é a face escura e nebulosa do ser que é descrita por Levinas como violenta e 

que se traduz em totalidade. A violência (jogo lógico) significa, no pensamento de Levinas, 

o aprisionamento de todos os entes, diferentes numa generalidade, que os condiciona e os 

condena a não poderem ser diferentes, devendo adequar-se as categorias do Mesmo.  

A operação de inteligibilidade, sujeição e objetivação do Outro pelo Mesmo coincide 

com a própria liberdade do ser que conhece, isto é, do Mesmo
68

. Ser livre, dentro desta 

estrutura pedagógico-ontológica, significa poder reduzir e neutralizar o Outro. Liberdade, 

neste contexto, significa tomar o seu próprio fardo diante de tudo e de todos, sujeitando-os e 

objetivando-os pela intelecção. Assim, segundo Levinas “à teoria, como inteligência dos 

seres, convém o título geral de ontologia. A ontologia que reconduz o Outro ao Mesmo, 
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 Ontologicamente, a teoria significa o logos, a inteligência e a inteligibilidade do ser conhecido. A 

inteligibilidade coloca o ser conhecido em uma relação com o ser que conhece de modo que a alteridade do ser 

conhecido é neutralizada e, consequentemente desvanecida, pois é absorvida no conjunto de sentido do ser que 

conhece e que constitui a totalidade do mundo. 
67

 Segundo Levinas, no que concerne às coisas, a tarefa da ontologia consiste em “captar o indivíduo (que é o 

único a existir) não na sua individualidade, mas na sua generalidade (a única de que há ciência). A relação com 

o Outro só aí se cumpre através de um terceiro, que encontro em mim” (LEVINAS, 2000, p. 31). 
68

 O conhecimento, afirma Levinas “é o desdobramento dessa identidade, é liberdade. O facto de a razão ser no 

fim de contas a manifestação de uma liberdade, neutralizando o outro e englobando-o, não  pode surpreender, a 

partir do momento em que se disse  que a razão  soberana apenas se conhece a si própria, que nada mais a 

limita. A neutralização do Outro, que se torna tema ou objeto – que  aparece,  isto é, se coloca na claridade – é 

precisamente a sua redução ao Mesmo. Conhecer ontologicamente é surpreender no ente oposto aquilo por que 

ele é este ente, este estranho, mas aquilo por que ele se trai de algum modo, se entrega, se abandona ao 

horizonte em que se perde e aparece, se capta, se torna conceito. Conhecer equivale a captar o ser a partir de 

nada ou reduzi-lo a nada, arrebatar-lhe a sua alteridade” (LEVINAS, 2000, p. 31). 
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promove a liberdade que é a identificação do Mesmo, que não se deixa alienar pelo Outro” 

(LEVINAS, 2000, p. 30). Neste modelo de educação, o eu é movido pelo desejo, pela 

aspiração a conhecer, sob o pretexto de liberdade, que inevitavelmente não respeita o ser 

conhecido. A inteligência tem um poder, uma liberdade, que conduz à dominação de toda e 

qualquer exterioridade, extraindo uma ideia, um conceito do objeto conhecido. 

 O processo a partir do qual o Outro fica privado de sua alteridade é chamado por 

Levinas de neutralização
69

. Nesta, o Outro passa a ser enfatizado como um conceito pensado, 

pois no processo de conhecimento nada significa por si mesmo, tudo depende da 

consciência, que ilumina toda a realidade exterior conferindo-lhe uma significação. Assim, a 

alteridade, a individualidade não existe, é neutra, é um conceito e não Outro enquanto Outro. 

A neutralização, como consequência da pedagogia do Mesmo, abstrai o Outro, 

conceituando-o; ela o aborda formando uma totalidade. Portanto, na educação, em 

perspectiva ontológica, não há um real respeito pela alteridade do Outro.  

 A pedagogia de caráter ontológica, para Levinas, reconduz o Outro ao Mesmo, 

promovendo a liberdade no processo de identificação do eu. Neste processo o eu assimila o 

Outro teoricamente, de tal modo que a relação intersubjetiva, sob o ponto de vista teórico, é 

determinada pela objetividade, sob a intervenção de um termo médio que assegura a 

liberdade e a inteligência do ser. Portanto, a educação Ocidental tem sido uma redução de 

toda a alteridade à mesmidade. O eu autônomo sempre determinou as regras do jogo. Este 

domínio se efetiva, sobretudo, na modernidade, onde a capacidade de objetivação e de 

universalização do conhecimento teórico e a determinação dos princípios morais encontram-

se balizados na estrutura subjetiva. Mas não se pode esquecer que esta pedagogia é resultado 

da atividade peculiar da tradição grega, que primou pela determinação do Outro pelo 

Mesmo. 

 Tradicionalmente, na educação, é a consciência que esclarece e modela tudo de 

acordo com sua própria inteligibilidade iluminando e identificando o exterior. Neste âmbito, 

a relação intersubjetiva tematiza o Outro a partir da compreensão do eu. Nela, o Outro é 

objetivado.  Assim, o saber é uma imanência. Neste horizonte não há ruptura do isolamento 

do ser no saber. O conhecimento é por essência uma relação com aquilo que se iguala e 
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 A relação com o ser, que actua como ontologia, consiste em “neutralizar o ente para o compreender ou 

captar. Não é, portanto, uma relação com o outro como tal, mas redução do Outro ao Mesmo. Tal é a definição 

de liberdade: manter-se contra o outro, apesar de toda a relação com o outro, assegurar a autarcia de um eu. A 

tematização e a conceitualização, aliás inseparáveis, não são paz com o Outro, mas supressão ou posse do 

Outro. A posse afirma de facto o Outro, mas no seio de uma negação da sua independência. Eu penso redunda 

em eu posso – numa apropriação daquilo que é, numa exploração da realidade” (LEVINAS, 2000, p. 33). 
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engloba, com aquilo cuja alteridade fica suspensa, com aquilo que se torna imanente, pois 

esta é preponderantemente a medida e escala do Mesmo. O saber é sempre adequação entre o 

pensamento e aquilo que ele pensa, e, portanto solidão. Numa palavra, há na pedagogia do 

Mesmo, uma impossibilidade de sair de si, o que gera consequentemente redução e 

neutralização do Outro ao Mesmo
70

. 

  
1.3 Pedagogia da alteridade: ensino e transcendência 
 

 

Pretendemos mostrar, neste momento, como a pedagogia da alteridade (ensino 

metafísico), em sentido levinasiano, põe em questão a primazia da atitude intelectual e da 

auto-reflexão do Logos filosófico. Veremos, no entanto, que este questionamento, antes de 

ser a negação do teórico, é a sua própria motivação. 

Esta proposta defronta-se com a pedagogia ocidental em seu todo, que para Levinas 

sempre se caracterizou pela redução do Outro ao Mesmo. Com o conceito de ensino, Levinas 

questiona esta pretensão do saber filosófico, enquanto sistema teórico que perfaz um 

movimento de assimilação de tudo o que é Outro. Assim, a suprassunção da diferença como 

obra da identificação pode ser contestada pelo ensino ético, movimento pelo qual a auto-

suficiência e a violência ontológicas se rompem. Podemos, assim, perguntar: o ensino não 

implica uma dialética do familiar e do estranho, visando a evasão, a saída do peso de ser, da 

monotonia do cotidiano, da nostalgia do ter que ser? Ele não visa a um reconhecimento de si 

pelo Outro? Ora, o ensino, na perspectiva levinasiana é tomando no seu sentido metafísico
71

, 

isto é, permite valorizar o Outro enquanto tal e, consequentemente, fundar a ética sobre uma 

relação irredutível ao conceito. O ensino implica uma saída de si que não visa ao retorno, à 

segurança ou a satisfação.  
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  Para Levinas, na pedagogia da do Mesmo, a educação, enquanto atitude teórica de produção do saber, é 

perseguida pelo eu em virtude de sua própria satisfação. No entanto, este modo de constituição do eu único e 

separado, como saber não pode segundo Levinas ser a última e definitiva palavra, pois se assim o fosse o eu 

reduzir-se-ia a um simples animal racional faminto, egoísta e soberano onde tudo lhe seria permitido. Nesta 

busca de identificação, onde fica excluída a exterioridade de Outrem, a consciência não teria limites, isto é, a 

interioridade ou o psiquismo se satisfaria no gozo, de modo que seria capaz de sacrificar o Outro em favor de 

sua felicidade. 
71

 O ensino metafísico, segundo Levinas, nunca supõe a estabilidade da terra firme, antes suspende a retórica do 

entusiasmo, do habitar poético do homem sobre a terra. Assim, deve ser considerada aqui uma contestação de 

certas categorias do pensamento ocidental. O ensino, de modo algum deve ser considerado e nem determinado 

pelas influências ou pelo jogo das pulsões. Em Levinas a exaltação do Mesmo, do idêntico e da atividade do 

ser acabaram levando a uma espécie de fracasso do humano. O Sentido, para nosso filósofo, deve pois 

expulsar-se a si mesmo da atividade do ser e consequentemente um abandona da estabilidade da terra firme, 

sólida.   
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Mas, de que modo o ensino questiona esta transformação de todo o diferente em 

idêntico, esta redução da transcendência à imanência? Mais ainda, como é que o ensino 

desponta como o móvel fundamental da atividade teórico-crítica, necessária à educação e à 

filosofia? Fundamentalmente, mostraremos de que modo o ensino ético inverte o movimento 

do para-si em para-o-Outro. 

 

1.3.1 O ensino como transcendência para-o-Outro 
 

 

Para Levinas, o ensino não se dá sob a forma de busca de satisfação, tampouco se 

confunde com o amor que deveria preencher uma fome sublime.  A alteridade aspirada pelo 

ensino não é o si mesmo que se faz Outro, nem o Outro como um semelhante. Se assim 

fosse, o ensino seria apenas um movimento de reconhecimento. O ensino metafísico, 

portanto, mais do que movimento de retorno para à terra natal, mais do que nostalgia da 

totalidade ou identificação do Mesmo, é abertura ao Outro enquanto tal (transcendência). 

Assim, 

a transitividade do ensino, e não a interioridade da reminiscência, é que manifesta 

o ser. A sociedade é o lugar da verdade. A relação moral com o Mestre que me 

julga subtende a liberdade da minha adesão ao verdadeiro, assim como a 

linguagem. Aquele que me fala e que, através das palavras, se propõe a mim 

conserva a estranheza fundamental de outrem que me julga; as nossas relações 

nunca são reversíveis (LEVINAS, 2000, p. 87). 

 

Por conseguinte, o ensino só pode produzir-se entre termos radicalmente separados, 

assimétricos
72

. Diferentemente da pedagogia do Mesmo, na pedagogia da alteridade, 

preconizada por Levinas, a relação inter-humana requer o esvaziamento da completude do 

eu, isto é, o deslocamento de seu movimento centrípeto. Somente assim se confirmará a 

singularidade de cada eu separado, qualidade esta que permite adentrar no âmbito do ensino. 

O ensino, enquanto inquietude provoca esvaziamento, e este esvaziamento estrutura-se 

como permanente crítica à consciência egonômica, livre e espontânea. Numa palavra, o 

ensino é esta passagem do para-si ao para-o-Outro, e é isto que será chamado, precisamente, 

de educação ética.  
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 Ou seja, o ensino metafísico porta um desejo (transcendência) que “não aspira ao retorno, porque é desejo de 

uma terra onde de modo algum nascemos. De uma terra estranha a toda a natureza, que não foi nossa pátria e 

para onde nunca iremos. (...) Não assenta em nenhum parentesco prévio; é desejo que não podemos satisfazer 

(...). Os desejos que podemos satisfazer só se assemelham ao Desejo metafísico nas decepções da satisfação ou 

na exasperação da não-satisfação e do desejo, que constitui a própria volúpia. O Desejo metafísico tem uma 

outra intenção – deseja o que está para além de tudo o que pode simplesmente completá-lo. É como a bondade 

– o desejado não o cumula, antes lhe abre o apetite (LEVINAS, 2000, p. 21-22). 
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Até que ponto esta subjetividade centrada em sua identidade, em seu egoísmo, será 

capaz de ensino? E mais, esse desejo de ensinar não será uma nova forma de egoísmo, modo 

de explorar as inesgotáveis possibilidades da autenticidade na posição de si mesmo frente à 

alteridade? Nossa intenção, aqui, será a de analisar em que medida esta subjetividade 

autônoma, livre, egoísta é questionada em sua espontaneidade ontológica pela presença do 

Outro. Esta crítica inverte o movimento pedagógico para-si da subjetividade, possibilitando a 

abertura a um ensino ético, enquanto movimento pedagógico para-o-Outro (transcendência).   

Subjetividade e ensino são temas que atravessam o pensamento de Levinas
73

. A 

subjetividade não se reduz à consciência, pois esta não pode abarcar a subjetividade, nem 

tampouco o seu início absoluto. O que se nota a partir disto é que há uma diferença entre o 

ego cogito e a subjetividade irredutível à intencionalidade da consciência.  O que Levinas 

questiona é o primado da identidade constituída, da consciência autônoma, fundante e 

soberana. Portanto, o objetivo de Levinas é evitar os encalços de uma pedagogia centrada na 

atividade constituinte da consciência, com o intento de livrá-la da prisão egológica. Para 

tanto, ele apresenta uma nova perspectiva para a subjetividade e o ensino, mediante o 

repensamento da relação entre o Mesmo e o Outro
74

. 

O ponto de partida de Levinas é o questionamento do modelo de pedagogia que 

primou pela subjetividade transcendental (pedagogia do Mesmo). Com isto, defende a ideia 

de que o eu transcendental e a consciência monológica não podem ser o fundamento último 

da educação (pensar e agir).  Nesse sentido, a consciência não pode abarcar a estrutura da 

subjetividade como um todo, pois ela repousa sobre um fundamento ético, para além do ser 

que a constitui. Numa palavra, a subjetividade apresenta-se como ensino que se converte em 

movimento em direção ao Outro.  

Ensinar significa sair de si em direção ao absolutamente Outro. Este movimento 

pedagógico, esta transcendência é insaciável, mas não nega a subjetividade do eu. Em 

Levinas, o Outro é o transcendente, escapando à tematização, pois está para além do ser. 

Esta ausência de domínio reside no caráter absoluto da alteridade. Vale dizer, a sensibilidade 
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 Em Levinas, a subjetividade é instigada a estabelecer uma relação ao Outro, enquanto indigente, hóspede, 

estrangeiro e não simplesmente um ser necessitado, mas Outro enquanto absolutamente Outro, isto é, 

transcendência, altura, excelência, mandamento e ensinamento. Assim, paradoxalmente, ele é enviado a mim 

como necessitado da minha bondade, como pobre, órfão e totalmente entregue à minha alçada. Ora, o Outro 

arranca a subjetividade das aporias da solidão e do mal e faz nascer no interior dela a relação para-o-Outro. 
74

 Na perspectiva levinasiana, a subjetividade realiza “essas exigências impossíveis: o fato surpreendente de 

conter mais do que é possível conter. A subjetividade se apresenta como acolhendo Outrem, como 

hospitalidade (...). A intencionalidade, em que o pensamento permanece adequação ao objeto, não define, 

portanto a consciência ao seu nível fundamenta” (LEVINAS, 2000, p. 14). 
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ética (intencionalidade) diante da alteridade se apresenta não como apropriação, mas como 

respeito.  

Levinas faz uma leitura surpreendente do sentido da subjetividade, postulando uma 

inversão da consciência intencional. Assim, a exigência ética não provém de uma livre 

decisão de um sujeito transcendental, pois Outrem se impõe ao eu antes de toda escolha da 

liberdade. Como se pode notar, em trabalhos posteriores a Totalidade e Infinito, a 

responsabilidade pelo Outro é o próprio princípio de individuação do sujeito. Por isso, o que 

define o ensino em Levinas, não é o conhecimento teórico, mas a transcendência
75

.  

O ensino, tal qual Levinas o descreve, apresenta-se como uma forma de relação ética 

fora de qualquer registro de domínio teórico. A docência transborda a esfera cognoscível, 

uma vez que o conhecimento enquanto imanente a monopoliza. O que Levinas descreve é 

ensino como transcendência e acesso à realidade que ultrapassa a estrutura noese-noema. 

Este acesso à verdadeira exterioridade se dá a partir do ensino, pois o essencial da ética está 

no movimento para-o-Outro. Portanto, a possibilidade de transcender é ensinamento desde o 

qual se torna possível uma relação ao Outro. 

Por conseguinte, o ensino metafísico permite e, mais que isso, viabiliza um tipo de 

relação ao Outro enquanto tal, sem violar sua identidade e, principalmente, sem apelar ao 

processo de identificação. A transcendência, enquanto movimento, não significa um retorno 

do eu a si mesmo e nem uma elaboração teórica. Neste tipo de relação, a alteridade não se 

reduz a uma mera reflexão do eu em sua estrutura monológica e solipsista. Pelo contrário, o 

Outro exige um compromisso ético que se configura sem mediações, traduzindo-se em 

responsabilidade sem limites. 

Mas a proposta de Levinas não deve ser tomada como uma renúncia ao 

conhecimento, tal como este foi entendido na história do pensamento ocidental. Isto é, como 

uma necessária referência ao ser. Pois, para se ensinar e educar é imprescindível ao docente 

abrir mão da estrutura conceitual, bem como, do instrumental teórico necessário ao ato de 

pensar. No entanto, é preciso considerar que o esforço de Levinas reside na tentativa de 

impugnação do caráter último ou fundamental desta modalidade de pensamento. Vale 

lembrar que, o que Levinas almeja é inverter a origem da significação, e não desconsiderar o 

conhecimento teórico. 
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 Segundo José M. Aguilar Lopes: “a transcendência se apresenta não como apropriação daquilo que é, mas 

como seu respeito (...). A relação à transcendência não pode ser originariamente uma questão intelectual ou o 

resultado de um processo: ou seja, um efeito alcançado pela aplicação de algum poder (...). A transcendência se 

expressa como uma relação de tipo ético, como uma relação ao Outro, livre de domínio (...). Para Levinas, a 

ausência de domínio só é possível, de modo radical, sobre a base de uma alteridade absoluta” (1992, p. 74-75). 
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Assim, a metafísica não consiste em repetir o gesto que funda e interpreta o ente à luz 

do ser, mas sim numa transcendência que permite ir além da diferença ontológica. A 

metafísica é a modalidade que expressa o ensino, enquanto transcendência, movimento para-

o-Outro
76

. Na medida em que seu objeto é inabarcável, a metafísica não tem, por assim 

dizer, um objeto no sentido corrente do termo. É por isso que ela remete ao sujeito. A 

pretensão de Levinas é pensar a educação, o encontro e proximidade ao Outro, fora das 

categorias ontológicas. É preciso insistir que ele não exclui tais categorias, mas apenas 

coloca em questão seu estatuto de primazia. Neste sentido, é visível o esforço de Levinas 

para sublinhar o caráter prioritário da relação ao Outro frente o saber correlativo ao ser. A 

recuperação do saber e do ser não é o objetivo do itinerário intelectual de Levinas, pois para 

ele o saber e o ser (educação) sempre possuem um caráter derivado da ética. 

As reflexões de Levinas, em Totalidade e Infinito, têm um duplo direcionamento. 

Apontam, em primeiro lugar, para o fato de que somos no mundo, e que não nos resta outra 

possibilidade além desta. Mas também chamam a atenção para o fato de que “a verdadeira 

vida está ausente” do mundo onde estamos. Se por um lado, não há outro caminho senão ser-

no-mundo, por outro, não há sentido ficar aí de onde a verdadeira vida está ausente. 

Mediante o reconhecimento da fatalidade do mundo e do sem sentido da vida no mundo, 

surge segundo nosso pensador a metafísica como movimento para o exterior, como 

direcionamento para outro lugar, para outro modo, para o Outro
77

. 

O termo deste movimento é o Outro em um sentido eminente. A condição de 

realização da metafísica é entendida por Levinas como capacidade de transcendência, como 

presença, no sujeito, de uma tendência para o transcendente, para-o-Outro. Ou seja, 

reconhece no ser humano uma tendência para o transcendente, para o além do seu registro 

egológico. E para explicitar esta inclinação para o metafísico ele usa o conceito de ensino, e 

que nós chamamos, nesta pesquisa, de pedagogia da alteridade. Assim, o ensino metafísico 

enquanto transcendência é a condição de realização da educação.  
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 O movimento metafísico é “transcendente e a transcendência, como desejo e inadequação, é necessariamente 

uma trans-ascendência. A transcendência pela qual o metafísico o designa tem isto de notável: a distância que 

exprime – diferentemente  de toda a distância – entra na maneira de existir  do ser exterior. A sua característica 

formal – ser outro – constitui o seu conteúdo, de modo que o metafísico e o Outro não se totalizam; o 

metafísico está absolutamente separado” (LEVINAS, 2000, p. 23).  
77

 Para Levinas, “a verdadeira vida está ausente. Mas nós estamos no mundo. A metafísica surge e mantém-se 

neste álibi. Está voltada para o „outro lado‟, para o „doutro modo‟, para o „outro‟. Sob a forma mais geral, que 

revestiu na história do pensamento, ela aparece, de fato, como um movimento que parte de um mundo que nos 

é familiar - sejam quais forem as terras ainda desconhecidas que o marginem ou que ele esconda -, de uma 

„nossa casa‟ que habitamos, para um fora-de-si estrangeiro, para um além” (LEVINAS, 2000, p. 21). 
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O ensinar, enquanto movimento para a exterioridade, surge com a presença do Outro. 

O ensino, enquanto movimento ascendente em direção ao Outro, questiona a soberania do eu 

que sempre determina a partir de si o sentido da ação humana. Portanto, a ensino se exprime 

como relação ética livre de qualquer determinação teórica ou prática. O ensinamento, o 

movimento de transcendência para-o-Outro, não possui um caráter objetivante, racional, que 

se impõe como ética, pressupondo a autonomia da vontade. Pois a relação ao Outro, 

viabilizada pelo ensino, é uma relação metafísica que comporta um excesso inadequado à 

intencionalidade. Vale dizer, o ensinamento metafísico está direcionado para o 

absolutamente Outro, para o que transcende o sujeito.  

No ensino metafísico, o mestre estabelece uma relação, enquanto saída de si, 

provocada pelo Outro, mas a positividade de tal relação provém de um afastamento, de uma 

separação radical, ou ainda de uma impossibilidade de antecipar o fim e de representar a 

origem. Em última instância, trata-se de um ensino desmedido. Ensinar é sair de si, apostar 

no futuro, no invisível, como expressão de algo que não está à mão. Este afastamento não 

supõe ausência de relação, mas sim relação ao que não está dado, ou seja, com aquilo de que 

não pode haver ideia adequada.  

A impossibilidade de abarcamento do Outro, traduzida pelo ensino ético, é o cerne da 

“metafísica” levinasiana. A partir da categoria do ensino, Levinas põe em questão a 

consciência intencional, como estrutura prioritária na determinação do conhecimento e da 

ação moral. Logo, para Levinas o ensino possibilita o acesso à verdadeira transcendência, 

conduzindo o eu para uma relação totalmente diferente daquela que se nota na experiência e 

na autonomia. O ensino, enquanto relação metafísica, é um movimento em direção ao 

transcendente, pois parte daquilo que é familiar para o desconhecido, para o estrangeiro, para 

o Outro como absolutamente Outro, ou seja, para a exterioridade inabarcável. 

Contudo, há uma diferença entre a instrução, enquanto tendência que visa à satisfação 

(fruição), e o ensino que vai além das satisfações (transcendência). Mediante esta segunda 

tendência, torna-se possível entender que o ensino é uma forma de transcendência. Mas tal 

distinção não é excludente, isto é, a ideia de ensino não desqualifica nem priva de sentido a 

fruição. Mais ainda, a fruição, na medida em que determina as relações que se estabelecem 

no seio do Mesmo, descreve o intervalo da separação. Assim, a alteridade de Outrem se 

manifesta precisamente na medida em que o Mesmo está constituído como psiquismo em 

virtude da fruição. Nesse sentido, o ensino metafísico só pode “produzir-se num ser 

separado, isto é, que frui, egoísta e satisfeito” (LEVINAS, 2000, p. 132).  
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Para Levinas, o movimento de separação não se encontra no mesmo plano que o 

movimento da transcendência
78

. Esta distinção de planos supõe uma certa heteronomia no 

sujeito, pela qual se vê evocado outro destino distinto da simples complacência em si. Esta 

heteronomia, esta capacidade de viver para Outrem e de ser a partir de Outrem, exterior a si, 

faz parte do próprio homem. Numa palavra, é pelo ensino que Levinas se refere a esta 

heteronomia. Ou seja, o ensino se apresenta como a tendência para o absolutamente Outro
79

. 

Nesta expressão, o advérbio „absolutamente‟ não tem um caráter enfático, designando 

apenas o fato de que a alteridade de Outrem não se estabelece com relação ao eu, nem se 

compara com ele dialeticamente, nem se deduz analiticamente dele. 

O Outro, enquanto termo do movimento pedagógico, é alteridade irredutível. Ele 

jamais poderia ser totalmente absorvido, totalizado, interiorizado, assimilado, representado 

pelo Mesmo. Outrem é uma exterioridade radical, e portanto, inabarcável pelo eu. Por 

conseguinte, na relação com Outrem, o Mesmo dirige-se para o exterior motivado pelo 

ensinamento metafísico. A pedagogia da alteridade (metafísica) não é desejo que procura 

algo que lhe falta, não é satisfação de uma necessidade. O que caracteriza o Mesmo é 

justamente esta possibilidade de descobrir-se farto da saciedade do mundo
80

.  

O Mesmo, que empreende uma relação ao Outro a partir da pedagogia da alteridade, 

põe em jogo sua auto-referência. Mas a pretensão de Levinas não é destruir o Mesmo, mas 

sim potencializá-lo. Explodir a mesmidade não é o mesmo que destruí-la. Trata-se de pensá-

la como ponto de partida, como porta de entrada, como acesso à exterioridade, ou identidade 

concentrada que se depara com o que está fora de si, com a excedência que escapa da obra 

de identificação. A relação entre o Mesmo e o Outro se estabelece mediante a possibilidade 

de incluir a exterioridade na obra de identificação, pois a exterioridade ultrapassa a 

identidade do Mesmo e de sua estrutura identificante. Para Levinas tal relação não é 
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 A partir da separação, a partir do seu mundo familiar, a partir do seu em si, farto de sua vida, farto de um 

sentido e de um significado, o Mesmo parte para fora de si, para um além do mundo, para além da totalidade de 

sentido e significado, para um além da ausência da verdadeira vida: parte para o absolutamente Outro. 
79

 Para Levinas, o sujeito cognoscente “não é parte de um todo, porque não é limítrofe de nada (...). A distância 

é intransponível e, ao mesmo tempo, transposta. O ser separado está satisfeito, é autônomo e, no entanto, 

procura o outro numa procura que não é espicaçada pela falta da necessidade, nem pela recordação de um bem 

perdido (2000, p. 49). 
80

 O Desejo é insaciável “não porque corresponde a uma fome infinita, mas porque não é apelo de alimento. 

Desejo que é insaciável, mas não pelo facto da nossa finitude (...). Desejo como erosão do absoluto do ser por 

causa da presença do Desejável, presença por isso mesmo revelada, que escava o Desejo num ser que, na 

separação, se sente como autônomo” (LEVINAS, 2000, p. 50-51). 
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sinônimo de oposição nem de negação. A educação estabelecida via pedagogia da alteridade 

não é dialética, mas sim ética
81

. 

A relação ao Outro, estabelecida pela docência metafísica, transborda a 

intencionalidade da consciência. Na pedagogia da alteridade se estabelece um tipo de 

experiência educativa totalmente distinta da objetivação ou tematização de um ente. Aqui, a 

educação não surge como uma consequência de uma iniciativa de um sujeito, ela vem de 

Outrem enquanto exterioridade pura. O Outro não é mais identificado com relação ao eu, 

mas procede de um lugar desconhecido. Tudo porque, na docência ética, o eu põe-se em 

movimento para-o-Outro, comprometendo sua soberania e autonomia. Portanto, ensinar é 

sair de si para além do horizonte de compreensão, é resposta ao Outro sem correlação. Ou 

seja, ensinar corresponde, segundo Levinas “a um movimento do Mesmo em direção ao 

Outro, que nunca volta ao Mesmo. Ao mito de Ulisses que regressa a Ítaca, gostaríamos de 

opor a história de Abraão que abandona para sempre a sua pátria por uma terra ainda 

desconhecida” (2000, p. 232). 

A relação metafísica, possibilitada pelo ensino ético, descreve-se como orientação 

reta, sem retorno. Essa orientação sem retorno não sacia, pois não se trata de um 

complemento, nem de uma fusão. Ao contrário, ela desperta o ensino que remete ao futuro. 

A metafísica como transcendência só será possível fora de qualquer tipo de satisfação de 

necessidades, pois ensinar não é o mesmo que se alimentar com pão ou contemplar uma 

paisagem. 

A educação fundada na satisfação, enquanto abertura sobre um mundo, é sempre 

nostalgia de si, ou seja, “mal do retorno”. O mundo da necessidade elimina as diferenças 

entre o Mesmo e Outro, pois trilha um caminho que conduz à totalidade. No âmbito das 

necessidades, a socialidade torna-se inviabilizada. Nesse sentido, a pedagogia do 

absolutamente Outro não provém de uma necessidade de encontrar a felicidade, pois seu 

nome é justiça, é bondade. Trata-se de uma relação ao Outro que não privilegia a consciência 

enquanto atividade constituinte. Já a educação fundada na intencionalidade teórica, que 

Levinas coloca em questão, reside no ideal de satisfação, preenchimento e repouso, ao passo 

que o ensino ético, fundado na pedagogia da alteridade, de modo algum tende ao regresso, ao 

complemento.  
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 O ensino metafísico (ético) constitui-se como uma pedagogia que não visa a satisfação que, precisamente, 

entende o afastamento, a alteridade e a exterioridade do Outro. Para a pedagogia, a alteridade, inadequada à 

ideia, tem um sentido. É entendida como alteridade de Outrem e como a do Altíssimo. A própria dimensão de 

altura é aberta pelo ensino metafísico. 
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1.3.2 Ensino e conhecimento 
 

 

Como pensar o ensino em relação ao conhecimento? Qual o papel que ele 

desempenha na elaboração da teoria, uma vez que, para Levinas, ele representa um abalo do 

caráter redutor da razão e da busca da verdade por parte da educação? 

Ao considerar o significado pedagógico da teoria, Levinas se pergunta pela essência 

do conhecimento. Por que saber? Para que saber? Ora, educação, segundo nosso pensador, é 

sempre suspensão do ato que o realiza, é distância em relação a ele. Nesse sentido, a vida 

que se vive, na qual se age e de que se goza, num determinado momento, não é apenas vida 

ou ação, mas pensamento sobre a vida. Entretanto, como se torna possível tal transcendência, 

tal salto? Esta passagem da ação à reflexão, do agir ao pensar, pressupõe uma atitude de 

quem desconfia de si mesmo, de quem se coloca em questão. Ou seja, o saber tem que ser 

crítico
82

. 

A desconfiança de si, que está na base do salto que se empreende do agir ao pensar, é 

o que irá decidir sobre qual o sentido que toma a teoria. Esta desconfiança de si pode se dar 

por dois motivos: por um lado, desconfiança a respeito de seus atos como insuficientes, 

falhos (experiência de fracasso). Neste modelo pedagógico, a teoria surgirá como um 

movimento em busca de estabilidade, de objetividade, de certeza, de evidência e de 

iluminação do ato, com o único e exclusivo objetivo de auto-afirmação. Trata-se, neste 

itinerário pedagógico, de um tipo de conhecimento que visa à compreensão de si e do mundo 

- ontologia. Por outro lado, a desconfiança diz respeito à imoralidade, à indignidade. A 

descoberta de tais erros morais nos seus atos torna-se possível, a partir da própria posição ou 

ato frente ao Outro. Trata-se, aqui, de uma pedagogia da alteridade, de uma transcendência 

em busca de justificação, em busca de certeza (justiça), pois o objetivo supremo é moral. 

Nesta estrutura pedagógica, o conhecimento visa à justificação na relação ao Outro. 

Portanto, a educação não pode separar-se da ética
83

. Se a educação não é marcada por uma 

necessidade, por uma nostalgia interior, por uma busca que tem o eu como centro, como 

pensar o conhecimento e a verdade fora dessa estrutura? 
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 A teoria onde surge a “verdade é a atitude de um ser que desconfia de si próprio. O saber só se torna saber de 

um facto se, ao mesmo tempo, for crítico, se se puser em questão, se remontar além da sua origem” 

(LEVINAS, 2000, p. 69-70). 
83

 Em Levinas, esta crítica de si pode “compreender-se, quer como uma descoberta da sua fraqueza, quer como 

uma descoberta da sua indignidade: isto é, quer como um conhecimento do fracasso, quer como uma 

consciência da culpabilidade. No último caso, justificar a liberdade não é demonstrá-la, mas torná-la justa” 

(LEVINAS, 2000, p. 70). 
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Este segundo tipo de desconfiança, que veria na educação uma busca de justificação 

(conhecimento metafísico), exige o respeito à alteridade, pois todo o seu percurso crítico 

procede da heteronomia, de um questionamento vindo da presença do Outro
84

. A educação, 

em Levinas, não remete a uma necessidade, não se declara como vinda de uma carência, de 

uma nostalgia interior, mas de uma nobreza, de uma nobre admiração. Assim, o 

conhecimento e a verdade se dão na relação de ensinamento e atenção, entre Mestre (Outro) 

e discípulo (Mesmo). A razão e o pensamento começam com a precedência do Outro, de tal 

modo que a liberdade é justificada, sustentada e exaltada pelo Outro. Para Levinas, a verdade 

do ser, do mundo e dos objetos é incompreensível separada da relação entre pessoas.  

 
A verdade supõe um ser autônomo na separação – a procura de uma verdade é 

precisamente uma relação que não assenta na privação da necessidade. Procurar e 

conseguir a verdade é estar em relação, não porque nos definamos por outra coisa  

diferente de nós próprios, mas porque, num certo sentido, não temos falta de nada. 

Mas a procura da verdade é um acontecimento mais fundamental que a teoria, 

embora a pesquisa teórica seja um modo privilegiado da relação com a 

exterioridade, que se chama verdade (LEVINAS, 2000, p. 49). 

 

A verdade intelectual acontece na relação entre os homens, na qual o Outro é 

exterioridade absoluta, nudez sem mediações. Deste modo, a relação entre o Mesmo e o 

Outro é ensino. Aqui, precisamente, não há mais sentido em falar de idealismo nem de 

empirismo, pois a verdade é antes de tudo fidelidade, obediência, justiça. É importante 

ressaltar que Levinas não separa da verdade intelectual a verdade moral, e nem cria dois 

níveis de verdade. Mas, a relação ao Outro enquanto ensino, como afirma Susin, (1984, p. 

277) “é a condição de possibilidade da verdade intelectual, da verdade do mundo, da 

realidade ontológica e da objetividade”. Ora, em que medida se pode pensar a verdade 

intelectual como relação ao Outro? E o que ela supõe?  

Na relação ao Outro como ensino, a verdade não provém da intencionalidade, não 

provém de um pensamento teórico, da reflexão e da contemplação. Não é imagem ou ideia 

de algo. O propósito de Levinas é justamente retomar a possibilidade esquecida no 

nascimento da teoria. A teoria pode nascer do “respeito metafísico”, em que a verdade e o 

erro supõem a palavra do Outro, sua revelação e expressão – pedagogia da alteridade.  
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 Levinas não se cansa de criticar, ao longo de sua obra, esta escolha por si mesmo em detrimento do Outro (da 

moral), que fica relegado a uma estrutura filosófica que tem o eu como centro de um movimento centrípeto. 

Assim, a teoria pode seguir o caminho do egocentrismo, da autonomia e da liberdade. Como afirma Levinas: 

“Pode distinguir-se no pensamento europeu o predomínio de uma tradição que subordina a indignidade ao 

fracasso, a própria generosidade moral às necessidades do pensamento objetivo. A espontaneidade da liberdade 

não se põe em questão” (LEVINAS, 2000, p. 70). 
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A verdade intelectual, em Levinas, supõe uma alteridade absoluta precedendo a 

ontologia, uma metafísica que antes de ser dominada pela compreensão, comanda a 

compreensão. A verdade provém da relação entre absolutos, da transcendência que se revela 

sem a priori, sem deduções e sem contextos. Enfim, a verdade mantém-se na relação com a 

exterioridade, na revelação e no ensino sem absorção, isto é, que não cabe nas medidas da 

subjetividade e, portanto, que não entra numa totalidade. O Outro, ao permanecer além da 

verdade intelectual, mantém-se como possibilidade da verdade e como novidade da verdade. 

Nesse sentido, a verdade não repousa sobre o sujeito e suas necessidades, nem pode ser 

preenchimento de um vazio, dedução, nostalgia de algo perdido, nem tampouco retorno a um 

contexto ontológico prévio. 

 
A verdade procura-se no outro, mas através daquele que não tem falta de nada. A 

distância é intransponível e, ao mesmo tempo, transposta. O ser separado está 

satisfeito, é autônomo e, no entanto, procura o outro numa procura que não é 

espicaçada pela falta da necessidade, nem pela recordação de um bem perdido 

(LEVINAS, 2000, p. 49). 

 

Para Levinas, a verdade acontece na relação de Mestre-discípulo. Não se pode 

apreender a verdade sem ser discípulo de Outrem, e o que me transforma em discípulo é o 

ensinamento proveniente da alteridade. De tal modo que verdade e ensinamento traduzem a 

altura do Mestre (Outro), pois a verdadeira admiração do mundo não brota de mim Mesmo, 

da necessidade, da técnica e da posse de conhecimento, mas sim do ensino em que se acolhe 

o mundo dado por Outrem.  

O que torna possível a verdade é justamente a capacidade de sentir-se envergonhado 

de si próprio. A consciência de minha imoralidade não é subordinada a um fato, mas a 

Outrem. Assim, a verdade se fundamenta a partir da relação ao Outro que não é constituído, 

objetivado e nem serve de obstáculo e de ameaça. Mas, em sentido levinasiano, o que 

significa pensar e descrever a verdade enquanto ensino?   

Significa que a verdade não é adequação entre ensino e ensinado, mas relação que 

não redunda em qualquer tipo de conceitualização ou totalização
85

. A verdade, para Levinas, 

é acolhimento de Outrem. Assim, o Outro é o começo da consciência (moral), pois ele se 

revela de tal modo que seu sentido não é obra de uma consciência intencional. Deste modo, 

fica como que invertida a proposição fenomenológica da intencionalidade, segundo a qual 
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 Neste sentido, o propósito de Levinas consiste em afirmar “não que outrem escapa para todo o sempre ao 

saber, mas que não tem nenhum sentido falar aqui de conhecimento ou de ignorância, porque a justiça, a 

transcendência por excelência e condição do saber não é de modo algum, como se pretenderia, uma noese 

correlativa de um noema” (LEVINAS, 2000, p. 76).  
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todo desejo remete a um desejado. O que Levinas descobre é um tipo de intencionalidade 

que conduz, em primeira instância, a uma alteridade que apenas desperta o ensino. Nota-se, 

aqui, uma prioridade, uma anterioridade do Outro em relação ao Mesmo. Portanto, a relação 

estabelecida entre próprio e o estranho é marcada por uma sinceridade inalienável, 

inviabilizando a integração dos termos envolvidos. 

A ética, em sentido levinasiano, começa quando a liberdade, em vez de se justificar 

por si própria, sente-se arbitrária e violenta (envergonhada de si mesma). Ora, a consciência 

moral, ensino enquanto essência crítica do saber tem sua condição de realização no 

acolhimento de Outrem e não na possibilidade de ir para o objeto, visando o repouso, a 

estabilidade, a satisfação. 

 
A consciência moral acolhe outrem. É a revelação de uma resistência aos meus 

poderes que, como força maior, não os põe em xeque, mas que põe em questão o 

direito singelo dos meus poderes, a minha gloriosa espontaneidade de ser vivo. A 

moral começa quando a liberdade, em vez de se justificar por si própria, se sente 

arbitrária e violenta (LEVINAS, 2000, p. 71).   

 

A importância do ensino para a relação entre o Mesmo e o Outro consiste, 

fundamentalmente, em que o primeiro pode colocar-se em questão, pode penetrar aquém da 

sua própria condição. Contudo, que significa pôr-se em questão? E por que, para nosso autor, 

o saber, em sua essência crítica, não pode reduzir-se a um mero conhecimento objetivo? 

Outrem se apresenta numa dimensão de altura. Seu privilégio e sua liberdade são uma 

superioridade que vem de sua própria transcendência. Mas, podemos nos perguntar: em que 

consiste a inversão proposta pela crítica?
 
 

Na pedagogia da alteridade, a relação ao Outro não se transforma, a exemplo do 

conhecimento, em fruição, em posse, em liberdade, pois Outrem carrega em si uma 

exigência ética, mais original do que o poderio do Mesmo, por isso a sua presença se impõe 

como exigência que domina essa liberdade
86

. Postular a educação como transcendência em 

direção ao Outro é separar-se de toda uma tradição pedagógica que procurava seu 

fundamento na estrutura ontológica da razão. Assim, Levinas afirma, categoricamente, que 

“a existência para si não é o último sentido do saber, mas o pôr-se-em-questão de si, em 

presença de Outrem” (LEVINAS, 2000, p. 75). 
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 Como vimos, na configuração tradicional, o sujeito é “para-si”, que se representa e conhece-se enquanto 

existe. Nestes atos de conhecer-se e representar-se, possui-se, domina-se, consequentemente este sujeito 

centrado em si mesmo estende a sua identidade ao que vem rejeitar essa identidade, Isto é, o Mesmo (idêntico) 

perante o Outro (diferente) procura infringir-lhe a marca da sua identidade, possuindo-o, dominando-o. Numa 

palavra, “o imperialismo do Mesmo é toda a essência da liberdade” (LEVINAS, 2000, p. 73). 
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 O ensinamento de Outrem é a vergonha do si mesmo. Ela não nega o saber, pois o 

saber tem a sua condição de realização no fato de pôr-se-em-questão diante da presença de 

Outrem ou, mais precisamente, no ensino, enquanto relação que respeita a exterioridade de 

Outrem. Portanto, a essência do saber e da razão não consiste em assegurar ao homem 

fundamento e poder, mas colocá-lo em questão e convidá-lo à justiça (ética). 

 O objetivo de Levinas é mostrar que Outrem não é aquele que se deve dominar, 

englobar, pois ele é independente de meus poderes, ele permanece Outro mesmo em relação. 

A justiça reside precisamente neste modo de acolher Outrem como absolutamente 

irredutível. Mesmo partindo do saber como tematização, identificação, adequação, Levinas 

intenta mostrar que a verdade remete em primeiro lugar à relação ao Outro, isto é, ao ensino 

metafísico. A sua pretensão consiste em contestar a convicção do pensamento ocidental, 

segundo a qual o conhecimento objetivo é a última relação da transcendência.  

 

1.3.3 Ensino como móbil da atividade educativa 

 

Em Levinas, o ensino metafísico traduz um movimento diametralmente oposto 

àquele realizado pela ontologia. A defesa desta ideia parte da consideração de que, na ética 

(metafísica), a educação se refere a um tipo de relação em que os termos se conhecem, se 

respeitam e principalmente se mantêm na alteridade. Nesse sentido, sustenta uma concepção 

original de educação, entendida como relação em que o ser que ensina se manifesta ao ser 

ensinado, respeitando a alteridade deste último, não impondo a ele a marca cognitiva da 

inteligibilidade como uma determinação de seu ser
87

.  

Como vimos, o alvo de Levinas, ou o ponto culminante das suas críticas é, sobretudo, 

a pedagogia fundada em uma subjetividade soberana e identificadora, que traz a marca do 

poder ontológico de apropriação, pelo qual o eu se preenche e se cumula com suas 

descobertas, suas posses, seu poder e, principalmente, com sua liberdade, realizando um 

percurso de auto-constituição de significado e de sentido a partir de si e para si
88

. O que é 

que questiona o ensino centrado na espontaneidade das necessidades, na busca de satisfação, 

sem negá-lo, mas situando-se como o próprio móbil da educação crítico-ética?  
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 Para Levinas, “o saber ou a teoria significa, em primeiro lugar, uma relação tal com o ser que o ser 

cognoscente deixa o ser conhecido manifestar-se, respeitando a sua alteridade e sem o marcar, seja no que for, 

pela relação de conhecimento” (LEVINAS, 2000, p. 29). 
88

 Por conseguinte, notamos, em Levinas, um contraponto a uma pedagogia que enaltece o papel gnosiológico 

da intencionalidade teórica, que apresenta e constitui uma subjetividade, mesmo na relação ao Outro, por 

assimilação dos termos, que serão hipotecados numa estrutura totalitária, isto é, que engendra e se reduz o 

Outro ao estatuto do Mesmo. Portanto, a educação reduzida a uma atitude representacional, enquanto instância 

de presença e de unidade, vem coroar e responder a uma forma de satisfação das necessidades. 



82 

 

A despeito da espontaneidade das necessidades e da completude da identidade, surge 

o ensino enquanto Desejo de Outrem, sociabilidade que “nasce num ser a quem nada falta 

ou, mais exatamente, ele nasce para além de tudo o que lhe pode faltar ou satisfazê-lo. (...) 

Não é uma simples relação com o ser em que, segundo as nossas fórmulas de partida, o 

Outro se converte em Mesmo” (LEVINAS, 1999, p. 233-234). Ora, em contrapartida à 

pedagogia do Mesmo, em Levinas, surge a pedagogia da alteridade, enquanto essência ética 

do saber e da teoria. O ensino, aqui, surge sempre em uma interioridade já contente, feliz na 

satisfação de suas necessidades. O ensinamento não remete a uma saída que tende a um 

retorno, mas a um transbordamento, a uma abertura, a uma transcendência. Observa-se no 

conceito de ensino uma ruptura da imanência.  

Ensinar, na perspectiva levinasiana, significa assumir uma atitude crítica em relação ao 

reducionismo da ontologia. Significa também resgatar dos entes o que não aparece como 

fenômeno à luz do ser, restabelecendo a alteridade perdida, subsumida, reduzida pela 

inteligibilidade livremente exercida pelo Mesmo. O saber desenvolvido a partir da docência, 

enquanto respeito pela exterioridade, desenha a estrutura crítica da teoria, frente ao 

dogmatismo arbitrário e ingênuo da liberdade do exercício ontológico. Esta intenção crítica 

situa-se para além da pedagogia enquanto inteligibilidade do ser. Isto é, o ensino crítico não 

reduz o Outro ao Mesmo, mas questiona esta estrutura balizada na Mesmidade. Este 

questionamento não se dá na espontaneidade egoísta do Mesmo, é algo que se faz pelo 

Outro.  

 
De maneira que sua intenção crítica a leva para além da teoria e da ontologia: a 

crítica não reduz o Outro ao Mesmo como a ontologia, mas põe em questão o 

exercício do Mesmo. Um pôr em questão do Mesmo – que não pode fazer-se na 

espontaneidade egoísta do Mesmo – é algo que se faz pelo Outro. Chama-se ética a 

esta impugnação da minha espontaneidade pela presença de Outrem. A estranheza 

de Outrem – a sua irredutibilidade a Mim, aos meus pensamentos e às minhas 

posses – realiza-se precisamente como um pôr em questão da minha 

espontaneidade, como ética. A metafísica, a transcendência, o acolhimento do 

Outro pelo Mesmo, de outrem pelo Outro, isto é, como a ética que cumpre a 

essência crítica do saber. E tal como a crítica precede o dogmatismo, a metafísica 

precede a ontologia (LEVINAS, 2000, p. 30).  

 

Diferentemente de uma pedagogia reducionista, neutra e assimiladora, em que o 

Mesmo possui o poder e a liberdade de tudo medir por suas categorias ontológicas, inclusive 

a relação ao Outro homem, Levinas descreve a pedagogia da alteridade, enquanto relação ao 

Outro, a partir de uma perspectiva ética. Este horizonte educacional permite mostrar que a 

extensão do poder do Mesmo já se define por uma limitação, uma impossibilidade de reduzir 

totalmente o Outro à suas categorias ontológicas.  
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Portanto, em Levinas, como descrevemos, o ensino é o que impulsiona o saber como 

crítica, é o mobilizador da essência crítica do saber. Assim, desperta uma outra modalidade 

do humano (ética). Se no mundo das necessidades temos um eu que goza e faz do saber um 

poder, com a pedagogia da alteridade temos um psiquismo que não se contém, que sente seu 

egoísmo extrapolar-se, abala-se aqui a sua identidade e completude, pois agora ensino está 

direcionado a alteridade. Vale dizer, o ensino é uma afecção, um traumatismo
89

, no mais 

profundo da subjetividade.  

Esta afecção profunda chamada ensino, este sentimento primordial, não surge senão 

despertado pelo Outro enquanto tal, completamente exterior, o qual quebra a lógica do 

pensamento totalizante, anunciando uma autêntica relação social. Ora, com a pedagogia da 

alteridade entramos na esfera do humano, para além do âmbito da mera instintividade e 

animalidade, isto é, para além da satisfação, do preenchimento, da completude do 

conhecimento e, principalmente, da autonomia do eu perante o mundo. Deste modo, é pelo 

ensino que o eu se oferece, doando seu mundo ao Outro, viabilizando assim a concretização 

da ética, enquanto relação respeitosa e acolhedora da exterioridade de Outrem
90

. 

No ensino metafísico, por conseguinte, temos uma relação educativa em que o eu tem 

deposto sua soberania. Trata-se de uma educação ética, em que o eu é absolutamente 

responsável pelo Outro. Isto não significa uma responsabilidade em favor do Outro, mas 

uma responsabilidade em que se “responde à demanda do outro, por sua vida e por sua 

morte” (MÈLICH, 2004, p. 73). Entretanto, não se deve entender a pedagogia da alteridade 

como um ensino que nega a intencionalidade, mas que apenas a coloca em segundo lugar.  O 

sujeito ético, na relação ao Outro, é responsável antes de ser livre. 

A linguagem (discurso docente) se expressa desde o alto, e esta “altura” de Outrem é 

a orientação primeira (ensino). O Outro ensina o Infinito, a exterioridade, a ética. Outrem 

não é uma liberdade que ameaça a minha liberdade, seu olhar não é de poder, de conquista, 

mas ensinamento. Esta orientação não se dá aos moldes de uma doutrina ou retórica, pois o 

Outro ensina desde a fragilidade de sua linguagem que rompe com o circulo totalitário que o 

eu tende a estabelecer. Fundamentalmente, o Outro ensina o eu a envergonhar-se de seu 
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 Levinas utiliza esta expressão “traumatismo”, para grifar que o ensino em sentido metafísico se apresenta 

como um modelo de experiência irredutível à consciência intencional que tudo recupera e constituí. 
90

 O ensino, enquanto relação ao Outro, não pode ser saciado, nem possui uma resposta concreta, completa ou 

adequada, pois se situa para além da intencionalidade meramente teórica e do fenômeno visto e representado, 

ultrapassando toda integração no sistema. Trata-se de uma situação ética pela qual o eu se abre à 

transcendência, recebendo o Outro em sua exterioridade original. Mas, digamo-lo uma vez mais, esta abertura 

do ensino pressupõe um ser totalmente satisfeito e separado da totalidade, capaz de sacrificar seu próprio 

egoísmo em beneficio de Outrem.  
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poder e a sua alteridade manifesta-se “num domínio que não conquista, mas ensina. O ensino 

não é uma espécie de um gênero chamado dominação, uma hegemonia que se joga no seio 

de uma totalidade, mas a presença do infinito que faz saltar o círculo fechado da totalidade” 

(LEVINAS, 2000, p. 153). 

Alhures, a pedagogia do Mesmo ensina algo que já se sabia e não tolera as surpresas, 

apenas as reiterações. É um caminho de ida e volta, é uma via para um lugar bem conhecido. 

Neste modelo educacional, a alteridade e a exterioridade ficam incorporadas na imanência, 

de modo que o “outro” da ação educativa estava previsto e programado desde o início. Logo, 

o resultado do ensino não surpreende a ninguém, tal qual na maiêutica socrática, só se 

apreende aquilo que já se sabe. Em última análise, a educação intencional é autoconsciência, 

satisfação e orgulho do mestre e da escola que ordena, dirige, controla e avalia. A 

consciência, neste caso, não conhece mais que a si mesma e todo o aprender é um recordar o 

que já se sabia antes. Aqui há “um privilégio da presença, do presente e da representação” 

(LEVINAS, 1997, p. 167).  

O êxito da pedagogia do Mesmo não é outro senão a satisfação de alcançar os 

objetivos que haviam sido estabelecidos. Se o resultado for “outro” daquilo que havia sido 

programado, a ação educativa é avaliada negativamente. “Outro” resultado que o planejado é 

um fracasso pedagógico. O ensino intencional teme o Outro, “evita a estranheza, nega o 

estrangeiro” (WALDENFELS, 1997b, p. 20). O educador, nesta ação pedagógica, por ser 

livre e onipotente, não é responsável pelo Outro, somente por si mesmo. O ensino 

intencional começa no eu, na vontade livre, e acaba no eu, em sua satisfação por ter 

alcançado os objetivos e finalidades previstas. Ou seja, ocorre de forma homogênea, 

uniforme e regular. O final já se encontra dado desde o início. Nada aparece como 

radicalmente novo. É uma viagem que já se tem realizado de antemão, ou no mínimo como 

uma viagem organizada em que não ocorrerá nenhuma surpresa. Por isso, neste ensino, para 

Levinas faz “falta uma ruptura da continuidade e uma continuação através da ruptura” 

(LEVINAS, 2000, p. 52).  

Por sua vez, a pedagogia da alteridade não visa o preenchimento de uma intenção, 

pois sua condição se mostra unicamente pela ausência de totalidade. É uma educação 

instalada no Dizer, não no Dito. Linguagem an-árquica em que se busca algo, mas não se 

sabe o que se busca, até porque não é isso que importa, e sim a relação ao Outro. A ação 

educativa metafísica é marcada pela ruptura com a primazia da intencionalidade, da 

causalidade, da estruturação e da totalização. Trata-se de um acontecimento do discurso mais 
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além do conhecimento, uma educação que entende que é possível outro modo de falar, que 

não é um falar de outro modo. 

O Outro, na pedagogia alteridade, nunca aparece mediatizado por formas a priori do 

conhecimento, não é o correlato intencional da consciência educativa. Entender a relação 

educativa como conhecimento significa negar a exterioridade. Outrem, aqui, chama e 

ordena. A sua chamada pode ser uma alocução ou uma interpelação, mas também uma 

pretensão, uma exigência, uma súplica ética. Na ação educativa a chamada do Outro, 

converte-se em uma ação constitutivamente ética e, enquanto tal, rompe com “a tirania da 

totalidade e abre-se à transcendência, à alteridade, à ética. Sem ética o Outro se torna o 

Mesmo, e a educação se converte em doutrinamento” (MÈLICH, 2004, p. 78).  

Enquanto, a pedagogia da alteridade fala a linguagem do Dizer, que se pronuncia na 

“não-intencionalidade, ou seja, na responsividade” (WALDENFELS, 1997a, p. 21), a 

pedagogia do Mesmo entende a linguagem como um sistema de signos (Dito). A chamada 

do Outro, no ensino metafísico, é uma ordem não sinalizada pelo poder. A ordem fundada no 

poder não admite resposta e sim submissão, por isso não permite a responsabilidade. A 

chamada do Outro, exterior e transcendente, exige uma resposta pelo e não apenas um 

responder a
91

. A pedagogia da alteridade está orientada pelo acontecimento do Dizer, 

enquanto “proximidade e compromisso pelo Outro, própria significância da significação” 

(LEVINAS, 1987, p. 48). 

O ensino responsivo se constitui como uma orientação envergonhada e indignada 

com a violência e a barbárie. Trata-se de um ensino que nada obriga politicamente, mas que 

tudo exige eticamente. Ensinamento que não pergunta, mas que responde sempre. Por isso, 

manifesta-se como uma educação sensível à autoridade do sofrimento. Esta ação pedagógica 

tem o seu início a partir da transcendência e da exterioridade, situada mais além de todo ato 

de consciência. Portanto, uma educação que só pode dizer o Outro com a linguagem da ética. 

A ética não é um modo de conhecimento, mas o resultado de um acontecimento que 

inquieta o Eu, quebra a sua segurança e o seu orgulho, e nos situa frente ao indecifrável. No 
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 O ensino metafísico como resposta, como responsividade ante o Outro homem, pressupõe uma 

responsabilidade irrecusável. Ela é uma interpelação daquele que não possui nenhum poder. Interpelação da 

extrema fragilidade, que envergonha o eu de sua soberania. Numa palavra, o ensino metafísico é pedagogia da 

alteridade e, portanto, uma educação fundamentalmente ética. O acontecimento do Dizer rompe a história 

dialética, o tempo evolutivo que avança para o futuro certo. O Dizer se desvincula tanto do predomínio do 

logos como do Eu, ou ainda do predomínio do Nós. Somente graças à irrupção do acontecimento que provoca a 

falência do conhecimento se chega ao Outro, e se chega a ele sem alcançá-lo. Por meio do Dizer, o Outro segue 

retirado em seu mistério. O impulso ético presente no Dizer, situado mais além do conhecimento não responde 

à intencionalidade, mas à responsividade radical. A responsividade implica uma transitividade, uma resposta 

que nunca se dissolve na resposta dada. Trata-se de uma resposta que transcende o modo da resposta, ou seja, 

de uma linguagem que se mostra em sua plena exterioridade. 
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ensino intencional todo significado é estabelecido desde um princípio, portanto não existe o 

indecifrável, tudo está claro e controlado. Há um controle absoluto e um grande horror ao 

descontrole, a desordem, à diferença. Todas as interpretações têm uma finalidade, um ponto 

de partida e de chegada. O Outro, aqui, não é irredutível.  

O ensino metafísico como resposta, como responsividade ante o Outro homem, 

pressupõe uma responsabilidade irrecusável. Ela é uma interpelação daquele que não possui 

nenhum poder. Interpelação da extrema fragilidade, que envergonha o eu de sua soberania. 

Numa palavra, o ensino metafísico é pedagogia da alteridade e, portanto, uma educação 

fundamentalmente ética. O acontecimento do Dizer rompe a história dialética, o tempo 

evolutivo que avança para o futuro certo. O Dizer se desvincula tanto do predomínio do 

logos como do Eu, ou ainda do predomínio do Nós. Somente graças à irrupção do 

acontecimento que provoca a falência do conhecimento se chega ao Outro, e se chega a ele 

sem alcançá-lo. Por meio do Dizer, o Outro segue retirado em seu mistério. O impulso ético 

presente no Dizer, situado mais além do conhecimento não responde à intencionalidade, mas 

à responsividade radical. A responsividade implica uma transitividade, uma resposta que 

nunca se dissolve na resposta dada. Trata-se de uma resposta que transcende o modo da 

resposta, ou seja, de uma linguagem que se mostra em sua plena exterioridade 

Por isso, acreditamos que educar, em uma perspectiva ético-crítica, é: negar-se a 

aceitar o dado como definitivo; dizer “não” a todas as pretensões absolutistas do mundo e da 

história, à identificação de tudo com tudo, à massificação a todo o previsto e o provável; 

fazer irromper o acaso, o novo, o diferente, a surpresa; estar disposto a ouvir algo novo, a 

aceitar que algo pode acontecer de imprevisto, mas isso não é suficiente. Cabe, também, 

comprometer-se com esse imprevisto, e com aquele que o sustenta. E essa responsabilidade 

por Outrem é a ética. Por isso a verdadeira educação é uma ação ética (Dizer). Portanto, 

educamos porque o que é poderia ser de outra forma, porque há a esperança de que o mundo 

possa sobreviver à barbárie, porque não estamos convencidos da necessidade e do destino 

implacável. Desse modo, educar é uma luta contra as pretensões absolutistas de herança 

genética, histórica e cultural, pois o ser humano sempre está aberto à mudança, à diferença, à 

crítica, ao Outro. 

 

 

 

 



87 

 

2 A ESTRUTURA DO ENSINO METAFÍSICO COMO CAPACITAÇÃO ÉTICA DA 

SUBJETIVIDADE 

 

Pretendemos, neste segundo capítulo, analisar a estrutura metafísica do ensino, como 

constitutiva da capacitação ética da subjetividade, tal como ela é desenvolvida na obra 

Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1974) de Levinas. Contudo, quando necessário, 

faremos alusão a textos que foram publicados antes e depois deste período, bem como nos 

utilizaremos de comentadores de pensamento levinasiano. Pudemos perceber, nas discussões 

anteriores, a noção de ensino assume, no universo conceitual levinasiano, o lugar ocupado 

pela noção ética motivada pelo esforço de perseverança no ser, com isso temos agora a 

defesa de uma pedagogia da alteridade orientada para um outramente que ser
92

. 

No âmago da ruptura que, de modo paradoxal, fundamenta a ligação entre as 

dimensões ontológicas e éticas da aventura humana, encontramos a experiência de 

acolhimento da ideia de infinito, o lugar, ou não-lugar, de emergência do ensino metafísico. 

Uma orientação irredutível à analise tradicional do ensino, sem remissão para qualquer 

contexto de necessidade, falta ou aspiração. Um ensino que se define como metafísico tende 

sempre para o outro lado e para o outro modo. O Outro deste ensino está para além de todo o 

desejável visível, possuível ou apreensível. 

A análise da estrutura metafísica do ensino permite-nos compreender a concepção de 

uma subjetividade investida por uma alteridade que, transcendendo radicalmente os poderes 

da consciência, desafia e interpela esses poderes, legitimando-os. Nesse sentido, para 

descrever as competências do sujeito ético referimo-nos a uma subjetividade que remete para 

uma concepção de espiritualidade irredutível ao psiquismo e à exposição teórica. A 

subjetividade será então descrita como acolhimento (hospitalidade), responsabilidade e 

bondade. Enquanto traços definidores do sujeito ético, deverão ser estas, a nosso juízo, as 

ideias reguladoras de uma pedagogia da alteridade a ser valorizada nas diferentes dimensões 

do viver, a começar por aquela que diz respeito à educação. 
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 Reconhecendo o excesso da linguagem filosófica utilizada, continuamos a privilegiar as categorias que nos 

remetem para uma esfera de significação eminentemente ética, como rosto, eleição, passividade, hospitalidade, 

responsabilidade, bondade. E o fazemos porque, acreditamos que na diferença desta linguagem não é uma 

questão de estilo que está em causa. O desafio que temos para falar a este respeito reside em tratar estas noções 

como conceitos. Isto é, em abordá-las como eixos de inteligibilidade de uma realidade que resiste em ser 

arrebatada por uma razão estruturalmente solipsista. O conceito de passividade, por exemplo, não poderá, neste 

contexto de problematização, ser abordado por referência ao seu oposto lógico e ser, desse modo, confundido 

com o sentido de inação ou de apatia. 
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A Pedagogia da alteridade (sabedoria ética), ligada ao processo de conscientização 

moral, assenta, antes de mais, na capacidade de afecção do sujeito em relação a um destino 

que não o seu. Estamos aqui diante de uma noção de sensibilidade distinta daquela que foi 

considerada ao nível da ligação ao mundo. Definida em termos éticos, a sensibilidade surge 

como sinônimo de proximidade, significando uma relação maternal, cujo sentido está ligado 

à ideia de “gestação do Outro no Mesmo, caracterizada pela hospitalidade, atenção, cuidado 

e pela capacidade de dádiva” (LEVINAS, 1987, p. 132-133). 

O sujeito ético é um sujeito eleito e, como tal, capaz de assumir a condição de 

protagonista de uma história de vida analisada à luz de critérios morais. A sua consciência 

moral é indissociável da sua dignidade ontológica enquanto consciência da sua 

insubstituibilidade na resposta a Outrem.  

Outrem é sujeito, um sujeito Outro. E é nessa medida que a sua presença dá 

testemunho de uma interioridade, de um segredo e de um enigma. A angústia que pode ser 

sentida perante a hostilidade do mundo ou perante a insegurança do amanhã desconhecido 

não é, de modo algum, comparável à inquietude provocada pela entrada de Outrem no 

campo de doçura e de conforto que fazem a mesmidade. Mais do que a insegurança face à 

vulnerabilidade do mundo, é a consciência da vulnerabilidade do Outro que impele a 

consciência para a aventura ética. 

Procurando evidenciar a ligação entre intriga ética e o exercício de uma 

responsabilidade social, procuraremos mostrar que, definida como Maestria, a ética anterior 

à ontologia não corresponde a uma ética passiva. Pelo contrário, ela supõe uma ação 

apoiada, necessariamente, numa formação de caráter racional. É a razão que torna possível a 

sociedade humana, o pensamento, a justiça e a educação. Porém, “uma sociedade cujos 

membros não fossem mais do que razões dissipar-se-ia como sociedade” (LEVINAS, 2000, 

p. 105). 

Mostraremos então que entre a defesa de uma moral motivada pelo ensino pautado 

pela universalidade, ligada à necessidade de criação de lugares comuns, e a apologia de uma 

ética capaz de fazer justiça à irredutibilidade da existência singular, com todos os seus 

enigmas, não existe oposição, mas relação metafísica. O desafio passa por saber manter viva 

a tensão dinâmica entre essas duas exigências.  

No seguimento dessa preocupação, apresentamos uma reflexão centrada no 

desenvolvimento das competências éticas no espaço da sociabilidade. Do nosso ponto de 

vista, é aqui que o recorrente apelo levinasiano em relação à justiça parece ganhar força, ao 
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mesmo tempo em que denuncia uma certa fragilidade se consideramos a ausência de uma 

reflexão sistematizada sobre as condições que, no plano da vida prática, viabilizam o 

exercício da responsabilidade pessoal. A lição levinasiana serve-nos, aqui, para evidenciar o 

lugar do ensino na capacitação ética do sujeito. Ou seja, no desenvolvimento dos seus 

poderes enquanto membro de uma determinada comunidade histórica. Exatamente os 

poderes que a educação deverá saber promover. Os pressupostos de natureza antropológica 

que tem tradicionalmente configurado a razão pedagógica, como educabilidade e 

perfectibilidade, passam a estar subordinados a uma ordem conceitual pensada por referência 

ao outramente que ser, obrigando a perspectivar a lógica do devir humano “para além do ser, 

o outro que o ser ou o outro modo que ser” (LEVINAS, 1987, p. 64). 

Nesse sentido, enquanto lugar antropológico fundamental, a educação surge-nos 

como um campo privilegiado para a emergência da transcendência, para a dinâmica da 

produção do infinito, devendo ela própria constituir-se como lugar ético, como espaço de 

vivência de experiências que permitem romper com a solidão do ser. Ainda que 

reconheçamos que o universo da educação extravasa a realidade institucional, explica-se 

assim a referência privilegiada que fazemos ao papel dos educadores e das próprias 

instituições sócio-educativas na promoção de uma sensibilidade ética radicada no sentido de 

proximidade. 

 

2.1 Subjetividade como hospitalidade - acolhimento 

  

A capacidade de transcendência que impele o sujeito a caminhar para além do 

imediato e do visível funda-se na experiência do ensino metafísico que, atendendo ao seu 

caráter absolutamente excepcional, só poderá ser descrita em termos de hospitalidade. 

Privilegiamos aqui o uso da noção de hospitalidade em relação à noção de acolhimento na 

medida em que, a nosso ver, a primeira contém a segunda, mas excedendo-a em termos de 

sentido. Quando subordinado à lógica da hospitalidade, o acolhimento implica uma 

capacidade infinita, uma abertura em relação a todo o Outro, assumindo inteiramente os 

riscos daí decorrentes. Neste sentido, para Daniel Innerarity a hospitalidade “responde às 

características das experiências éticas fundamentais que tecem a vida dos homens. (...) No 

intercambio hospitaleiro, que supera a reciprocidade das mesmas pessoas, se manifesta a 

primeira forma de uma humanidade geral” (INNERARITY, 2008, p. 16-17). 

 Por esse motivo, e concretamente sobre esse aspecto, adotamos uma linha de leitura 

que nos é proposta por Derrida para quem a obra de Levinas “nos lega um imenso tratado 
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sobre a hospitalidade” (DERRIDA, 2008, p. 39), ainda que o termo hospitalidade apareça 

com pouca frequência nos textos levinasianos. Na verdade, o termo mais utilizado para 

designar a relação metafísica é o de acolhimento e não o de hospitalidade. Mas são as 

palavras do próprio Levinas que autorizam esta leitura, ou seja, em Totalidade e Infinito, a 

subjetividade é-nos apresentada como experiência de acolhimento do Outro e, nesta medida, 

como hospitalidade. Ou seja, para Levinas: 

 
A subjetividade realiza essas exigências impossíveis: o fato surpreendente de 

conter mais do que é possível conter. Este livro apresentará a subjetividade como 

acolhendo Outrem, como hospitalidade. Nela se consuma a ideia de infinito. A 

intencionalidade, em que o pensamento permanece permanente adequação ao 

objeto, não define portanto a consciência ao seu nível fundamental. Todo o saber 

enquanto intencionalidade supõe já a ideia do infinito, a inadequação por 

excelência (LEVINAS, 2000, p. 14). 

 

 Noção nuclear do pensamento filosófico levinasiano, a noção de ensino traduz essa 

surpreendente capacidade de o finito acolher a ideia do infinito. Uma ideia que irrompe na 

consciência sem que para isso a subjetividade tenha tido qualquer iniciativa. E é na presença 

de Outrem, perante o testemunho pessoal de um mistério e de um poder outro, que o infinito 

vem à ideia. Uma ideia que desafia a identidade com a força de uma apelação. Pela sua 

condição humana, Outrem possui a capacidade de interpelar e de questionar e a sua presença 

é, em si mesma, uma solicitação. O mundo habitado e possuído passa a fazer sentido para 

além da existência pessoal. 

 Estamos aqui perante uma forma de conceber a dinâmica entre alteridade e 

identidade. Contudo, para Levinas, não se trata de um tipo de experiência de alteridade em 

que ela seja integrada na própria estrutura ontológica da subjetividade, e que se opõe à ideia 

de uma identidade investida por uma alteridade que permaneça absolutamente exterior. 

Também, não se comunga da ideia de que, enquanto constitutiva da identidade, a experiência 

da relação com a alteridade apóia-se num processo reflexivo que torna o sujeito capaz de 

acolher, de reconhecer, a exterioridade de uma interpelação. Ao contrário disso, nada prepara 

o sujeito para o encontro infinitamente novo, sempre surpreendente, ao Outro que surge 

vindo de uma terra nunca antes possuída ou habitada. Ou, mais ainda, um Outro que surge de 

uma terra situada totalmente fora de qualquer possibilidade de posse ou de domiciliação. 

 Ao contrário do que acontece na esfera da necessidade, valorizado na sua dimensão 

metafísica, a educação não expressa uma falta, uma aspiração ou uma nostalgia. Refere-se a 

um ensino puro e sincero incessantemente alimentado por um Outro invisível e infinitamente 

desconhecido. Trata-se, portanto, de um ensino impossível de saciar, ou de apaziguar, 
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através de qualquer uma das modalidades da relação ontológica. Não existe qualquer 

possibilidade de fruição, de domínio ou de compreensão. O ensino metafísico é vivido como 

sede e fome de infinito. Logo, como sede e fome do que não se pode beber ou comer. Numa 

palavra, só recorrendo a uma noção como a de hospitalidade poderemos compreender a 

experiência dessa fome, o acolhimento de uma ideia que excede, sempre, o pensamento que 

a pensa. 

 

2.1.1 Rosto: passividade e interpelação ética 

  

O ciclo de partidas e chegadas que caracteriza a aventura ontológica enquanto 

odisséia é quebrado na relação ao Outro. O ser, abre-se agora para um outro tipo de aventura, 

abre-se para a experiência da passividade ética. Uma expressão estranha e difícil de aceitar 

quando se pretende pensar a dimensão ética inerente a toda a relação interpessoal. A 

interpelação do Outro constitui um acontecimento, uma interrupção da sequência dos 

instantes percepcionados numa lógica de continuidade. Mas, ao mesmo tempo, o lugar de 

interrupção simboliza o núcleo de vinculação ao outro ser. Ou seja, o ponto de ruptura 

funciona também como ponto de ligação, como laço humano fundamental. A humanidade do 

homem passa então a ser pensada fora da alternativa entre ser e não ser. Definida como 

processo de subjetivação em realização contínua, a subjetividade confirma o sentido da 

unicidade no acolhimento dessa perturbante interpelação que, por ser igualmente pessoal, 

impede o regresso pacífico à mesmidade. Radicará então aí a capacidade ética do sujeito, na 

experiência de hospitalidade em relação ao infinito que vem à ideia na presença de Outrem. 

Na relação com a outra pessoa, o infinito ganha rosto. A noção de rosto constitui uma das 

noções capitais no pensamento levinasiano, desempenhando uma função decisiva em toda a 

análise da alteridade. Levinas entende, por rosto a apresentação de 

 

si por si, sem paralelo com a apresentação de realidades simplesmente dadas, 

sempre suspeitas de algum logro, sempre possivelmente sonhadas. Para procurar a 

verdade, já mantive uma relação com um rosto que pode garantir-se a si próprio, 

cuja epifania também é, de algum modo, uma palavra de honra. Toda a linguagem, 

como troca de signos verbais, se refere já à palavra de honra original. O signo 

verbal coloca-se onde alguém significa alguma coisa a algum outro. Supõe já uma 

autentificação do significante (LEVINAS, 2000, p. 181). 

  

Na fenomenologia do rosto é a presença pessoal que está em causa, a unicidade do 

sujeito, a possibilidade de uma manifestação radicalmente singular. Como tal, o rosto é 

sempre mais do que face: é a expressão do corpo inteiro, é a pele enrugada, é a palavra 
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pronunciada num dizer, é o olhar que olha e que, olhando, revoluciona a consciência que o 

acolhe. O rosto possui uma significação irredutível aos poderes do Mesmo. 

 Ao contrário das coisas, a exterioridade do rosto dá testemunho de uma interioridade, 

o que faz toda a diferença. Por outro lado, o segredo desta interioridade nunca chega a ser 

revelado, permanecendo irredutível em todo o seu mistério. A alteridade que assim nos é 

apresentada não pode ser representada. A relação ao rosto não é uma relação ontológica, mas 

ética. Como tal, só pode ser vivida como experiência de encontro humano, experiência de 

contato e de sensibilidade. 

 Essa proximidade humana é intraduzível na categorização de ordem espacial ou 

temporal no sentido em que a distância que separa as subjetividades diferentes, mas não 

indiferentes, nunca chega a ser suprimida ou percorrida. A não-fenomenalidade do rosto, a 

impossibilidade de reduzir a sua expressão a uma qualquer forma plástica, justifica por parte 

do sujeito um esforço contínuo de aproximação. Esforço este que corresponde à experiência 

moral por excelência, garantindo uma permanente vinculação ao Outro. 

 Podemos, então, dizer que a proximidade é, antes de mais, “exigência de 

proximidade” (LEVINAS, 1987, p. 140). E equacionada neste quadro de proximidade ética, 

a exigência de encontro traduz a remissão para a indispensabilidade do inter-humano onde 

tem lugar o dizer prévio, o dizer originário de todo o dito, o seu sentido. Na situação em que 

aquele que diz está fisicamente presente, somos reconduzidos a uma situação sem situação, 

ao não-lugar da pura receptividade ou exposição radical
93

. 

 Para Levinas, enquanto troca de signos verbais, a linguagem começa exatamente 

aqui, na significação do rosto cuja epifania é já, em si mesma, uma palavra, a primeira 

palavra. O rosto constitui a sede de um sentido inapreensível, anterior a qualquer tentativa de 

apreensão. Estar frente a um rosto significa estar perante um ser capaz de resistir, de 

interrogar, de interpelar e responder. O movimento de tomada de posse detém-se perante um 

tal poder que, afinal, só pode vir de um ser detentor, também, de vida interior. Estamos, 

portanto, perante um tipo de alteridade absolutamente não assumível.  
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 A exposição tem aqui um “sentido radicalmente distinto da tematização. O um se expõe ao outro como uma 

pele se expõe àquilo que a fere, como uma face oferecida a quem a esbofeteia. A margem da ambigüidade do 

ser e do ente e antes do Dito, o Dizer descobre a um que fala, não como um objeto  encomendado à teoria, mas 

como se descobre no momento de descuidar das defesas, de abandonar o abrigo, de expor-se ao ultraje; em 

suma, como ofensa e ferida. Mas o Dizer é a nudez da nudez fornecendo o signo de sua própria significação, a 

expressão da exposição. (...) Passividade de exposição em resposta a uma atribuição que me identifica como o 

único, não me reconduzindo a mim mesmo, mas despojando-me de todo sofisma idêntico e, por conseguinte, de 

toda forma, de toda investidura ainda que incida em atribuição. O Dizer significa esta passividade; no Dizer 

esta passividade significa, se faz significação; exposição em resposta a..., estar em questão antes de qualquer 

interrogação e antes de qualquer problema sem vestimentas e sem escudo para proteger-se; despojado até a 

medula” (LEVINAS, 1987, p. 102).  
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 Interpelada, a consciência passa a ser uma consciência de com portas e janelas 

abertas
94

. Capaz, portanto, de receber uma alteridade intraduzível nas categorias que 

assinalam a sua soberania racional
95

. Acolher Outrem significa acolher um Outro que 

permanecerá sempre estrangeiro em relação à consciência que o acolhe. Mas, como foi dito, 

não há nada de passivo, no sentido comum do termo, nesta receptividade da consciência. 

Pelo contrário, uma consciência interpelada é uma consciência inquieta, posta em questão. 

 Separado de qualquer contexto ontológico, de qualquer determinação contextual 

historicamente possível, o rosto simboliza a possibilidade de nudez radical, a exposição 

absoluta do ser. Mas não no sentido de um desvelamento. A nudez significa a possibilidade 

de uma expressão sem recurso a qualquer mediação. Funciona como luz própria, como 

brilho de transcendência ou infinito. 

 
A nudez do rosto não é o que se oferece a mim porque eu o desvelo – e que, por tal 

facto, se ofereceria a mim, aos meus poderes, aos meus olhos, às minhas 

percepções numa luz que lhe é exterior. O rosto voltou-se para mim – e é isso a sua 

própria nudez. Ele é por si próprio e não por referência a um sistema (LEVINAS, 

2000, p. 61). 

 

 Tal nudez só é possível num sujeito. Por esta razão, e ao contrário das coisas que só 

podem ser desnudadas metaforicamente, o rosto é vulnerável ao impudor. Só um ser capaz 

de nudez absoluta, liberta de toda a forma, pode viver o pudor como reação à ameaça sobre a 

sua intimidade. Sofrendo-a, precisamente, como agressão à dignidade de ser. A insistente 

remissão para a nudez do rosto não significa, todavia, ignorância, ou desvalorização, da 

conjuntura situacional onde ela irrompe em toda a sua irredutibilidade. Esta nudez é 

indissociável da nudez do corpo que tem frio, fome, sede e carece de abrigo. O rosto fala de 

miséria e de privação de direitos. Ignorá-los, ser indiferente, significaria entrar no campo da 

imoralidade onde a inocência só é possível como tentação de inocência. 

 Mas, na verdade, o rosto exprime, antes de mais, a sua condição de alteridade e é, 

exatamente, nessa medida, que interrompe a posição inocentemente egoísta que o sujeito 

ocupa no mundo. Testemunhando uma vulnerabilidade, tantas vezes extrema, não deixa de 

dar também conta de uma soberania. Ao mesmo tempo em que expõe uma fragilidade, 
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 É na ousadia e na desmesura do ensino metafísico, que repousa a capacidade para produzir acontecimentos 

que permitem romper com a familiaridade do mundo que, desta forma, surge ao sujeito como mais do que mero 

horizonte de aparição e de antecipação. Ou seja, a essência do humano revela-se numa relação que não é 

relação de fruição, de conhecimento ou de poder.  
95

 Em todo caso, “a reflexão filosófica não poderia contentar-se com a reflexão sobre si ou sobre a existência. A 

reflexão dá-nos apenas o relato da aventura pessoal, da alma privada, que retorna incessantemente a si mesma, 

até quando parece fugir de si. O humano só se oferece a uma relação que não é poder” (LEVINAS, 1997, p. 

33). 
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vivida na violência da dor ou da fome, dá testemunho de uma força e de um comando. E é 

exatamente por se apresentar como autoridade desarmada que a sua autoridade se torna 

imperativa. O acolhimento dessa ordem eleva a subjetividade a um patamar ético onde a 

passividade, a receptividade da consciência, só pode exteriorizar-se na indeclinabilidade de 

uma resposta
96

. 

 A radicalização deste discurso ético, a defesa intransigente do movimento de 

descentralização do sujeito causa, forçosamente, alguma perplexidade, suscitando um 

conjunto de interrogações que nos parecem inevitáveis: será que o rosto é sempre fonte de 

impugnação ética, como pretende Levinas? Todos eles possuem a mesma dignidade, a 

mesma força de expressão e de interpelação? Que distância ética existe, ou não existe, entre 

a solicitação do rosto da viúva, do órfão, do pobre e a do carrasco? Até que ponto podemos 

falar em capacidade de apresentação do rosto quando pensamos nos criminosos do nazismo?  

 Conforme vem sendo afirmado, o rosto funciona como expressão da própria 

humanidade do homem. Como presença singular do infinito no finito. Neste sentido, os atos 

de inumanidade são-nos apresentados como atos protagonizados por forças sem rosto. Ou 

seja, forças que apelam à violência e, nessa medida, escolhem ocultar a sua face humana. 

Funcionam então como liberdades que, não se dando no rosto, recusam olhar de frente outras 

liberdades. Neste caso, portanto, a existência dessas forças provoca legitimamente atitudes 

de rejeição, de oposição e de resistência. Levinas se pronuncia, com relação a estes 

questionamentos, nos seguintes termos: 

 
Quando falo de justiça, introduzo a ideia da luta com o mal, separo-me da ideia da 

não-resistência ao mal. Se a autodefesa causa problema, o “carrasco” é aquele que 

ameaça o próximo e, neste sentido, chama a violência e já não tem rosto. Porém, 

minha ideia central é a que eu chamava “assimetria da intersubjetividade”: a 

situação excepcional do eu. Sempre lembro, a este propósito, Dostoievski; um de 

seus personagens dizia: “somos todos culpados de tudo e de todos, e eu mais que 

todos os outros”. Mas esta ideia – sem a contradizer – acrescento logo o cuidado 

com o terceiro e, por conseguinte, a justiça. Aqui se abre, portanto, toda a 

problemática do carrasco: a partir da justiça e da defesa do outro homem, meu 

próximo, e não, em absoluto, a partir da ameaça que me atinge. Se não houvesse 

ordem de justiça, não haveria limite para minha responsabilidade (LEVINAS, 

1997, p. 145). 

  

Por outro lado, como qualquer outro ser humano, o carrasco possui o direito 

inalienável de afirmação da sua face humana. A realização da humanidade é um direito de 
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 Para Levinas, o rosto “nudez humana que pode adotar uma aparência, mas sempre a ponto de despojar-se das 

mentiras e das formas: debilidade, suplica, mendicância, mas também uma estranha autoridade, desarmada mas 

imperativa, que me elege responsável por esta miséria. E que, eventualmente, me ordena a colocar-me, 

identidade pura e impassível, ao serviço do verdadeiro” (LEVINAS, 2000, p. 178). 
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cada homem, seja qual for a sua posição ou situação no mundo. Um direito que, 

perspectivado no horizonte de uma assimetria, ética, se deverá traduzir como dever de cada 

um. Estamos, na verdade, perante um dever irrecusável e sem direito a cobrar reciprocidade. 

Os deveres do Outro devem ser tomados por isso mesmo, como deveres Outros. Como 

deveres em relação aos quais não temos qualquer direito, ainda que a inversa seja verdadeira, 

os direitos do Outro devem ser vividos como deveres nossos, os mais imperativos e os mais 

urgentes.  

 Mas, esta obsessão levinasiana em caracterizar o rosto a partir de uma dimensão de 

Altura, de Maestria, de Mandamento, não equivalerá a situá-lo num plano demasiado 

sagrado, contrariando assim a insistência para a continuidade de uma aproximação ética? 

Advogar uma nudez não significará remeter continuamente para uma abstração, para um 

desenraizamento, para uma impessoalidade? Qual é o lugar do terceiro, o qualquer um da 

pluralidade humana, neste tipo de relação? 

Estas interrogações nos remetem para a esfera da vida social e política, 

concretamente para as exigências de democracia e de justiça reclamadas pelo desejo ético de 

contemporaneidade. Propomo-nos, neste sentido, procurar encontrar o ponto de ligação entre 

uma ética anterior à ontologia, fundada na irredutibilidade do inter-humano, e uma ontologia 

do agir humano atenta aos imperativos práticos de uma inscrição histórica com todos os 

riscos inerentes a um condicionamento necessário e inevitável. De certa maneira, como 

mostraremos, são os próprios textos levinasianos que nos conduzem nessa direção. 

 O acolhimento do rosto constitui uma experiência verdadeiramente extraordinária, no 

sentido de algo absolutamente exterior à ordem do mundo, mas não fora do mundo. O 

extraordinário deste acontecimento, a sua força ética, resulta precisamente do fato de 

permitir inscrever a transcendência na realidade histórica, fazendo com que a hospitalidade 

do mundo, necessária à consolidação da interioridade, dê lugar à hospitalidade da 

consciência onde o mundo possuído é “oferecido a Outrem e, desse modo, tornado comum” 

(LEVINAS, 2000, p. 62). 

 Todo o pensamento levinasiano é percorrido por esta intenção, a de resgatar o lugar 

da transcendência num mundo tendencialmente obscurecido pela ausência de transcendência. 

Mas o sentido de transcendência que aqui está em causa não deixa de estar profundamente 

enraizado no humano, com todas as suas aflições e anseios. Por este motivo, não existe, para 

Levinas, relação metafísica ao Outrem fora da ignorância dos homens e dos seus problemas. 
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A metafísica não consiste, portanto, em debruçar-se sobre o “para si” do eu, para aí 

procurar o terreno sólido para uma aproximação absoluta do ser. Não é no 

“conhece-te a ti mesmo” que se concretiza o seu último passo. Não que o “para si” 

seja limitado ou de má fé, mas porque, por isso mesmo, é apenas liberdade, isto é, 

arbitrário e injustificado e, neste sentido, execrável; é eu, egoísmo. O ateísmo do 

eu marca, sem dúvida, a ruptura da participação e, conseqüentemente, a 

possibilidade de se procurar uma justificação, ou seja, uma dependência em relação 

a uma exterioridade sem que tal dependência absorva o ser dependente, mantido 

dentro de redes invisíveis. Dependência, por conseguinte, que, ao mesmo tempo, 

mantém a independência. Tal é a relação do face a face (LEVINAS, 2000, p. 75). 

 

 Entre os homens a ignorância é possível, mas corresponderá sempre a um ato sem 

inocência. A indiferença, a violência e a xenofobia, enquanto modos de relação negativa com 

o Outro, representam isso mesmo, a possibilidade de o sujeito escolher apresentar-se aos 

Outros com a porta fechada.  O encontro de seres únicos, capazes de reconhecerem-se 

mutuamente na sua unicidade e mistério, acontece no mundo, mas rompendo com o mundo. 

Quebrando o anonimato da realidade material que, em si mesma, não pode oferecer rosto. Na 

verdade, o sentido humano das coisas só lhes pode ser dado por empréstimo, 

circunstancialmente atribuído por uma subjetividade
97

.  

 A materialidade oferece resistência à intenção objetivante, mas não tem como o 

rosto, o poder de interpelação. De certa forma até, o mundo apresenta-se como lugar de 

hospitalidade justamente pela ausência dessa interpelação desassossegante. A resistência 

material pode ser domesticada nas diferentes etapas da aventura ontológica, através da 

fruição, do trabalho ou da representação. Neste caso, o sentido de hospitalidade confunde-se 

com o sentido de familiaridade. O mundo oferece ocasião de acolhimento que não são mais 

do que oportunidade de consolidação de um domicílio. 

 Ora, pelo contrário, na verdadeira experiência de hospitalidade, na surpreendente 

capacidade de acolher o infinito, os laços de familiaridade e domiciliação são 

definitivamente quebrados, exigindo uma passividade marcada pelo desinteresse que é 

próprio da bondade e que, nesse sentido, podemos considerar não passiva se, neste caso, com 

o termo passividade queremos designar o oposto lógico da noção de atividade. Mas, como já 
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 Ao contrário dos sujeitos, as coisas não podem dar testemunho de um segredo e de uma liberdade. Por não 

terem luz própria, só podem brilhar através da luz que lhes pode ser oferecida, seja através da forma, ou 

conceito, seja através da imagem que, representando o objeto, o transforma em não-objeto. É este o jogo do 

discurso estético que, visando transcender a linguagem comum, procura iludir a opacidade material 

apresentando-se de uma forma aparentemente desinteressada. Não se tratará, todavia, de um verdadeiro 

desinteresse. A atitude de desprendimento do artista assemelha-se mais a um exílio voluntário, a uma fuga do 

mundo e dos seus problemas concretos. Não chega, pois, a constituir ruptura com o egoísmo da vida. O 

contrário do que acontece na autêntica saída de si, provocada pela experiência de sensibilidade que é 

experiência de contato e de proximidade. Ou seja, o tipo de passividade estética, vivida pelo artista que se sente 

possuído pela magia da música ou da poesia, não pode, de modo algum, ser confundido com o modo de ser 

afetado pela alteridade de outrem. 
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foi sublinhado, a passividade ética situa-se fora dessa alternativa lógica, dizendo respeito a 

uma relação que expulsa o ser do lugar habitado, deixando-o na condição de perseguido e 

sem qualquer hipótese de descaso
98

. 

 Chegamos assim ao ponto fundamental da utopia do humano, tal como a concebe 

Levinas. O verdadeiro humano está para além do ser no seu esforço de ser. Está para além 

das aventuras, ou desventuras, do existir. Situação paradoxal. Se por um lado o humano 

exige a condição do ser autônomo, profundamente enraizado na materialidade, por outro, só 

ganha sentido na medida em que se torna capaz de se desprender dessa materialidade. Uma 

capacidade de desprendimento que e tal como mostramos, é inseparável do próprio 

movimento de domiciliação. Doutro modo, não poderíamos falar de hospitalidade
99

. 

 Acontece, pois, que o sentido do mundo habitado esta ligado ao sentido que aproxima 

cada homem dos outros homens. O que, neste caso, é o mesmo que dizer que o sentido do 

mundo está ligado à transcendência do divino. No quadro da crítica levinasiana à onto-teo-

logia, a ideia de Deus é pensada para além do horizonte do ser, colocada no plano das 

relações éticas onde emerge o “extraordinário da responsabilidade” (LEVINAS, 2003, p. 

151). 

 A expressão adeus ao mundo deve ser entendida neste contexto de responsabilidade. 

Ela não representa uma negação, mas uma entrega. Ora só se pode entregar o que se tem, o 

que se possui em resultado do esforço de enraizamento ontológico. É neste sentido que a 

relação ética representa um a-Deus, ou seja, evidencia, acima de tudo, essa ruptura com a 

mesmidade. Denunciando a presença, e não a ausência, do humano. Justificada no plano 
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 Para Levinas “passividade que está mais aquém da alternativa passividade-atividade, mais passiva que 

qualquer inércia, se descreve mediante termos éticos como acusação, perseguição, responsabilidade para com 

os outros. O perseguido é expulso de seu lugar e só se tem a si mesmo, sem lugar no mundo onde recostar sua 

cabeça. Está disposto a todo jogo e a toda a guerra. Mais além da auto-afecção, que ainda é atividade, mesmo 

quando fosse rigorosamente contemporânea de sua passividade. O si mesmo se despe na perseguição da qual 

não se separa a acusação, na absoluta passividade da criatura, da substituição. Ao despojar o Eu de seu 

imperialismo, a hetero-afecção instaura uma nova indeclinibilidade: o si mesmo submetido ao acusativo 

absoluto, como si esta acusação, que ele nem sequer tem que assumir, viesse dele.(...) O Si mesmo, o 

perseguido é acusado mais além de sua falta antes da liberdade e, por isso, na inconfessável inocência. (...) O 

perseguido não pode defender-se através da linguagem porque a perseguição é um deslocamento da apologia. A 

perseguição é o momento preciso em que o sujeito é alcançado ou tocado sem mediação do logos” (LEVINAS, 

1987, p. 192-193). 
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 É verdade que o homem realiza a sua humanidade na medida em que pode dizer adeus ao mundo. Mas este 

adeus não funciona como uma negação, uma despedida ou um virar de costas, mas consciência de que o sentido 

do mundo está, afinal, fora do mundo possuído e conhecido. Esta afirmação não põe em causa tudo o que 

dissemos sobre a experiência sensível e a plenitude do existir enquanto aventura constitutiva do humano. 
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ético, a expressão a-Deus
100

 não funciona como palavra de despedida, mas antes como 

palavra de saudação, de recepção, de acolhimento – de hospitalidade. 

 

2.1.2  Ideia de Infinito: abertura, recepção e acolhimento 

  

Na relação ao ser absolutamente exterior e inintegrável, Outro ser humano, a 

consciência perde avidez que é própria da relação intencional e objetivante. E a linguagem 

do conhecimento não serve para dizer tal experiência que é, acima de tudo, uma revelação. 

Mantendo-se fiel ao intelectualismo da razão, mas recusando reduzir a intenção 

transcendente a uma estrutura de tipo fenomenológica, Levinas advoga nestes termos o 

respeito pela exterioridade metafísica que é preciso, acima de tudo, deixar ser e deixar entrar. 

 Neste sentido, a razão deixa de nos ser apresentada como solidão para passar a ser 

definida como hospitalidade, como abertura, recepção e acolhimento e, nesta medida, 

também como sensibilidade. Contudo, para pensar a subjetividade nestes termos, como 

recepção e acolhimento, não é o mesmo que defender a negação dos seus poderes 

constituintes. Pelo contrário, estes poderes ganham sentido pela possibilidade de se 

transcenderem permanentemente na experiência de acolhimento que é, afinal, experiência de 

produção da ideia de infinito
101

. 

Conforme enfatiza Levinas, o acolhimento da ideia de infinito e a produção do 

infinito não correspondem a momentos distintos. O infinito produz-se se revelando, 

irrompendo no finito como ideia que transborda o pensamento que a pensa. Para Levinas “na 

ideia de infinito descreve-se uma passividade que é surpresa, susceptibilidade inassumível, 

mais aberta do que toda e qualquer abertura” (LEVINAS, 2003, p. 230) Um transbordamento 

que explica, que convoca, a experiência subjetiva aqui descrita como hospitalidade. A noção 
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 Remetendo-nos para os diferentes sentidos da palavra adeus, Derrida recorda-nos o sentido levinasiano de 

uma palavra dirigida ao Outro, selando essa condição ética fundamental de ser para além do ser – de ser para o 

Outro (DERRIDA, 2008). Não é de estranhar, que Derrida tenha escolhido essa mesma palavra na alocução 

sobre a morte do filósofo, pronunciada no cemitério de Patin em 27 de Dezembro de 1995. Porque, naquele 

contexto, dizer adeus significava poder ainda falar a Levinas mais do que falar sobre Levinas ou sobre o que ele 

nos possa ter ensinado sobre um certo Adeus. Dizer adeus é o mesmo que tematizar sobre o adeus. Tal como 

Derrida quis mostrar nessa ocasião, mais do que um ato de despedida, ou consolação, a palavra adeus funciona 

como gesto de deferência. 
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 A ideia de infinito, para Levinas, não é uma noção que uma “subjetividade forje causalmente para refletir 

uma entidade que não encontra fora de si nada que a limite, que ultrapassa todo o limite e, por isso, infinita. A 

produção da entidade infinita não pode separar-se da ideia de infinito, porque é precisamente na desproporção 

entre a ideia do infinito de que ela é ideia que se produz a ultrapassagem dos limites. A ideia de infinito é o 

modo de ser – a infinição do infinito. O infinito não existe antes para se revelar depois. A sua infinição produz-

se como revelação, como uma colocação em mim da sua ideia. Produz-se no facto inverossímil em que um ser 

separado fixado identidade, o Mesmo, o Eu contém, no entanto, em si – o que não pode nem conter, nem 

receber apenas por força da sua identidade. A subjetividade realiza essas exigências impossíveis: o facto 

surpreendente de conter mais do que é possível conter” (LEVINAS, 2000, p.14). 
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de hospitalidade permite compreender a capacidade da subjetividade realizar essa exigência 

à primeira vista impossível.  

  Levinas adota assim a concepção cartesiana de infinito, a possibilidade do sujeito 

pensar uma ideia que ultrapassa a sua capacidade enquanto cogito. Uma possibilidade que 

resulta de uma revelação, de uma visitação, e não de um diálogo interior à razão. Na 

perspectiva de Levinas, o infinito vem à ideia na presença de Outrem, ou seja, surge sempre 

a partir do testemunho de uma exterioridade e, como tal, institui uma relação nova e 

absolutamente excepcional. Podemos dizer que o infinito produz-se como ensinamento, ou 

seja, “receber de Outrem para além da capacidade de Eu; o que significa exatamente: ter a 

ideia do infinito: mas isso significa também ser ensinado” (LEVINAS, 2000, p. 38). Não um 

ensinamento à maneira socrática, funcionando como maiêutica, mas como recepção de uma 

ideia que extravasa a razão que a acolhe e que pela força desse extravasamento, provoca o 

exercício do pensar. 

A ideia da exterioridade que guia a procura da verdade só é possível como ideia do 

infinito. A conversão da alma à exterioridade ou ao absolutamente outro ou ao 

Infinito não é deduzível da própria identidade da alma, porque não é à medida 

dessa alma. A ideia de infinito não parte, pois, de Mim, nem de uma necessidade 

do Eu que avalie exatamente os seus vazios. Nela, o movimento parte do pensado, 

e não do pensador. É o único conhecimento que apresenta esta inversão – 

conhecimento sem a priori. A ideia do Infinito revela-se, no sentido forte do termo 

(LEVINAS, 2000, p. 49). 

 

 A relação com tal ideia, inesgotável e desassossegante, não se confunde com o 

movimento de interiorização vivido na relação sensível com o mundo. Aqui, o acolhimento 

não culmina em recolhimento como acontece na aventura ontológica. Estamos perante a 

verdadeira experiência de acolhimento da consciência. Uma experiência que só pode ser 

descrita em termos de abertura, recepção e acolhimento. Em termos, portanto, de 

hospitalidade
102

. 

 Levinas valoriza um outro sentido, ligado à nudez radical, à experiência de 

sensibilidade e de entrega anterior a qualquer ato intencional. Abertura significa então 

exposição absoluta, e extremamente vulnerável, à alteridade. Impulsionada por esse 

acontecimento extraordinário, pelo acolhimento da ideia de infinito, a consciência move-se 

para além de toda a possibilidade visível e concreta, experimentando necessidades 
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 Aliás, não é por acaso que Levinas recorre ao termo porta para designar o lugar onde se produz a abertura da 

consciência exigida pela hospitalidade. Mesmo que se trate apenas de um modo de falar, a figura da porta não 

deixa de simbolizar o gesto de acolhimento, de hospitalidade, dirigido a Outrem. Neste contexto, o recurso ao 

termo porta não funciona como uma mera figura de estilo ou de retórica.  Ou seja, ela refere-se a uma abertura 

natural que no mundo físico significa possibilidade de afecção de todas as coisas em relação a todas as coisas, 

dando depois lugar à intencionalidade da consciência. 
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inteiramente novas, necessidades que se alimentam do próprio esforço de se alimentar. A 

este movimento, totalmente distinto da fruição e representação, chama Levinas 

intencionalidade ou consciência, pretendendo assim assinalar um tipo de intencionalidade 

irredutível à tematização. Aqui, o pensamento não permanece adequado ao objeto, como no 

movimento intencional. A ideia de infinito, inadequação absoluta, rasga as barreiras da 

imanência, rompendo, de forma radical, com a estrutura formal em que assenta o exercício 

teórico. Estamos, pois, distante da concepção do infinito como ideal da razão
103

. 

 Na hospitalidade, a intencionalidade da consciência não se subordina, como no 

sentido husserliano, a uma lógica de adequação apoiada na permanente redução da 

exterioridade à medida do pensamento. A experiência metafísica não assenta numa doação 

de sentido, mas numa recepção de sentido. O receber refere-se a um movimento, ao primeiro 

movimento dirigido a Outrem, significando o contrário do que sugere o sentido comum de 

passividade. O acolhimento de uma ideia que não se confunde com a representação dessa 

ideia, o acolhimento da infinição do infinito, subverte qualquer distinção entre teoria e 

prática. Tradicionalmente equacionadas numa relação de solidariedade ou de hierarquia, 

teoria e prática passam a confundir-se numa confusão aparente e confessadamente desejada, 

no sentido em que passam a designar modos de transcendência metafísica, conforme anuncia 

Levinas no prefácio de Totalidade e Infinito, pretendendo assim sublinhar uma das teses 

centrais: “a fenomenologia husserliana tornou possível a passagem da ética para a 

exterioridade metafísica” (LEVINAS, 2000, p. 17). Uma ideia reafirmada nas conclusões do 

mesmo texto, onde nos é lembrado que a filosofia apresenta-se como: 

 
realização do ser, isto é, como a sua libertação pela eliminação da multiplicidade. 

O conhecimento seria a supressão do Outro pela captação, pela tomada ou pela 

visão, que capta antes da captação. Nesta obra, a metafísica tem um sentido 

eminentemente diferente. Se o seu movimento conduz em direção ao transcendente 

como tal, a transcendência não significa apropriação do que é, mas o seu respeito. 

A verdade como respeito do ser – eis o sentido da verdade metafísica (LEVINAS, 

2000, p. 282). 

 

 Invertendo o movimento de saída para o mundo que caracteriza os diferentes modos 

de relação ontológica, a hospitalidade traduz-se no acolhimento do Outro que surge, 

irremediavelmente, de fora, mantendo o segredo da sua irredutível e desconcertante 
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 Levinas reserva ao termo de intencionalidade, o pensamento metafísico em que um finito tem a ideia do 

infinito – em que se produz a separação radical e, simultaneamente, a relação com o outro, pois: “ela é atenção 

à palavra ou acolhimento do rosto, hospitalidade e não tematização. A consciência de si não é uma réplica 

dialética da consciência metafísica que eu tenho do Outro. E a sua relação consigo também não é representação 

de si. Anteriormente a toda a visão, ela realiza-se mantendo-se; implanta-se em si como corpo e mantém-se na 

sua interioridade, na sua casa. Completa assim positivamente a separação, sem se reduzir a uma negação do ser 

que ela separa. Mas assim, precisamente, pode acolhê-lo. O sujeito é um hospede” (LEVINAS, 2000, p. 279). 
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interioridade, sua condição de estrangeiro. Esta relação não pode ser descrita nos termos que 

servem para conceitualizar a experiência objetiva. A hospitalidade diz-se a partir de um não-

saber que, enquanto tal, interpela subversivamente a ordem do saber necessária à sua 

inscrição na esfera moral e política. 

 

2.1.3. Outrem: exposição, risco e traumatismo 

  

A experiência de acolhimento do rosto é vivida como a força de um trauma, a partir 

do qual nada poderá voltar a ser como antes. Face ao rosto, a subjetividade está exposta 

como “pele totalmente desprotegida” (LEVINAS, 1987, p. 172). Este desnudamento perante 

a nudez de Outro rosto constitui uma enorme prova de vulnerabilidade. Mas é exatamente 

esta capacidade de exposição, com toda a dimensão de risco que uma exposição absoluta, 

autêntica, comporta, que define a abertura da consciência enquanto movimento que sustenta 

a hospitalidade
104

. 

 Nesta experiência, a subjetividade expõe-se a uma afecção profunda e traumática. 

Para Levinas, é essa a condição da subjetividade enquanto permanente afirmação de uma 

singularidade absolutamente misteriosa e irredutível aos cálculos da vida econômica, a de 

deixar vir, de deixar acontecer, arriscando expor-se ao acontecimento que surpreende 

qualquer jogo estratégico da razão. Um tal acontecimento está ligado à presença daquele que 

responde como Outro e como incalculável. Referindo-se a uma experiência de passividade, a 

hospitalidade convoca o sujeito para a aventura ética, comprometendo-o numa relação de 

risco, de instabilidade e de incerteza. 

 

Passividade mais passiva que toda a passividade, recalcada na partícula pronominal 

se que não tem nominativo. O Eu (Moi), dos pés à cabeça, até à medula dos ossos, 

é vulnerabilidade. Não se poderia interpretar a “abertura” da sensibilidade como 

simples exposição à afecção das causas. O outro pelo qual eu sofro não somente o 

“excitante”. (...) A impotência ou a humildade do “sofrer” está aquém da 

passividade do suportar. A palavra “sinceridade” recebe aqui todo o seu sentido: 

descobri-se sem defesa alguma, estar entregue. A sinceridade intelectual, a 

veracidade, refere-se já à vulnerabilidade, funda-se nela. Na vulnerabilidade 

encontra-se, portanto, uma relação com o outro que a causalidade não esgota. É 

uma relação anterior a toda afecção pelo excitante. (...) A vulnerabilidade é 

obsessão pelo outro, por detrás do outro. Ela é para o outro, por detrás do outro do 

excitante. Proximidade que não se reduz nem à representação do outro, nem à 

consciência da proximidade. Sofrer pelo outro é ser responsável por ele, suportá-lo, 

estar em seu lugar, consumir-se pelo ele (LEVINAS, 2000, p. 118-119). 
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 Elegendo a hospitalidade como categoria antropológica fundamental, procura-se dar enquadramento 

conceitual à pluralidade de experiências humanas que escapam ao controle e ao poder de previsão do sujeito, 

abrindo-lhe possibilidades não pensadas e, por isso, desafiantes. A instabilidade e a vulnerabilidade são 

inerentes à condição de anfitrião, aquele que recebe e dispõe-se a abraçar a novidade que entra em sua casa e a 

correr riscos. 



102 

 

 

 Ferida na sua pretensão auto-suficiente, a subjetividade é inevitavelmente, 

transformada, perturbada. Dispor-se a receber o forasteiro, o estranho, implica assumir o 

risco de uma visita eventualmente inoportuna. Por outro lado, mesmo que desejada, a entrada 

de Outrem representa invasão de um espaço e interrupção de uma rotina. Neste sentido, a 

ética da hospitalidade é, necessariamente, uma ética da instabilidade e do movimento na 

medida em que implica “generosidade, abertura e disposição para acolher o complexo e o 

estranho” (LEVINAS, 1993b, p. 122). 

 Assim a ideia de que a abertura da consciência, enquanto aceitação e recepção, não 

tem que ser paralisante, pelo contrário, ela funciona como condição necessária de um 

pensamento radicalmente crítico e criativo, capaz de lidar com os fatores de incerteza e de 

imprevisibilidade que caracterizam o mundo contemporâneo
105

. Mais do que resposta à 

complexidade do mundo, a hospitalidade designa uma competência ética reclamada pela 

presença de Outrem. Trata-se de sublinhar o estatuto moral de uma subjetividade que, 

podendo escolher o isolamento e o egoísmo, opta pela responsabilidade. É certo que a 

hospitalidade supõe a existência de uma soberania, a posse de um lugar e de um domicílio. 

Mas o fato perturbante desta experiência reside na descoberta de que o sentido primordial 

está para além da segurança da morada. Na procura deste sentido somos seres em viagem 

permanente e, nessa condição, seres que não só arriscam uma deriva como se privam da 

“certeza reconfortante de regresso a casa” (BENSUSSAN, 2009, p. 81). 

 Ao contrário da aventura ontológica, a aventura ética não pode ser comparada à 

viagem de Ulisses. Por outro lado também, o processo de domiciliação no mundo constitui 

um enraizamento, mas não no sentido comum de fixação a um lugar determinado. Ao 

instalar-se no mundo, ao constituir uma morada, o sujeito abre a possibilidade de 

desprendimento e de viagem. Ainda, não basta à casa ter portas e janelas que se abrem ou 

fecham conforme a vontade soberana do seu dono. O domicílio não funciona somente como 

refúgio ou como porto de abrigo.  “A casa é o lugar de recolhimento, uma vinda a si, uma 

retirada para sua casa como para uma terra de asilo, que responde a uma hospitalidade, a 

uma expectativa, a um acolhimento humano” (LEVINAS, 2000, p. 140). Ou seja, a morada é 

o lugar do recolhimento, mas também de acolhimento, com tudo o que isso representa em 

termos de exposição ao risco, hospitalidade.  
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 De acordo com o sentido ético que vem sendo adotado, a noção de hospitalidade responde a um imperativo 

que transcende a exigência contemporânea de uma racionalidade complexa, dinâmica, flexível e 

problematizadora. 
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 Essa disponibilidade da consciência deverá ser incondicional e infinita. Ou seja, sem 

a total aceitação da imponderabilidade do risco não há verdadeira hospitalidade. Se nos 

limitarmos a receber aquele que à partida se apresenta como perfeitamente inofensivo, 

inocente e agradável, não podemos, em rigor falar em hospitalidade. Em sentido ético, a 

hospitalidade simboliza uma porta aberta a qualquer um, sem condições. Contudo, esta 

posição não pode ser confundida com a apologia gratuita do risco, o gosto do risco pelo 

risco. Valorizada como gesto ético, a hospitalidade significa casa aberta, exposta. Mas uma 

casa aberta a Outrem, oferecida e entregue como sinal de uma ligação sem paralelo na esfera 

econômica
106

. Como foi dito, ao abrir-se, a subjetividade expõe-se e entrega-se. Num sentido 

radical, a relação de hospitalidade corresponde a um processo de expropriação e de 

despojamento. Todavia, nesta experiência aquele que acolhe é também acolhido. Podemos 

dizer que o sujeito é, simultaneamente, hospedeiro e hóspede. Acumulando os dois estatutos, 

o sujeito acaba por receber a hospitalidade que ele próprio oferece. Despojando-se do 

egoísmo, a subjetividade fica mais rica. 

 

2.2 A subjetividade como responsabilidade 

  

Definida em termos de hospitalidade como recepção e passividade, a subjetividade 

passa a ser equacionada numa lógica de heteronomia que, em última análise, subordina a 

liberdade ao primado da responsabilidade. Ao colocarmos o ponto de fundação da liberdade 

numa experiência heterônoma, reconhecemos o seu estatuto de refém
107

. Situação paradoxal, 

aparentemente contraditória e de difícil conceitualização se tivermos em conta o quadro de 

análise em que tradicionalmente a problemática da liberdade tem sido considerada. 

 A liberdade torna-se refém quando, face à interpelação do rosto, fica privada de 

qualquer hipótese de fuga, ou de inocência. Não há escapatória possível à responsabilidade 
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 Não existe nada em comum entre esta atitude de hospitalidade e a atitude que caracteriza certas 

manifestações de individualismo contemporâneo. A procura de sensações forte que alimenta o chamado 

individualismo radical, movimenta-se na esfera do Mesmo, ignora o verdadeiro acontecimento, a autêntica 

interrupção. Ignora o sentido e as exigências da vida moral. 
107

 Para Levinas a unicidade do eu, oprimido pelo outro na proximidade, “é o outro no mesmo, é psiquismo. 

Mas sou eu e nenhum outro quem é refém dos outros: meu ser se desfaz em substituição a mim e não ao outro e 

é graças a esta substituição que eu não sou “outro”, mas que sou eu. O si mesmo dentro do ser é exatamente 

“não poder desinteressar-se” de uma atribuição que não pretende nenhuma generalidade. (...) Subjetividade 

como refém. Esta noção inverte a posição na qual a presença do eu a si mesmo aparece como o começo ou a 

conclusão da filosofia. Essa coincidência no mesmo, onde o eu seria a origem ou revestimento por meio da 

memória da origem, esta presença fica desfeita de início pelo outro. O sujeito que repousa sobre si fica inquieto 

por uma acusação sem palavras, pois, como efeito, dentro do discurso já havia perdido sua violência 

traumática. Acusação, perseguidora neste sentido, a qual o perseguido não pode responder de nenhum modo: 

ou de modo mais exato, acusação a que o eu não pode responder, mas cuja responsabilidade não pode declinar” 

(LEVINAS, 1987, p. 200). 
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de resposta ao apelo que a elege, justificando a sua unicidade e, ao mesmo tempo, a sua 

universalidade. E assim que, de forma reconhecidamente estranha aos olhos de uma tradição 

filosófica que fala grego, Levinas expressa a condição do sujeito responsável, remetendo-nos 

para categorias surpreendentes, tais como: perseguição, substituição ou acusação, quando 

temos em referência a problemática da liberdade.  

 

2.2.1 Responsabilidade: heteronomia e liberdade refém  

  

Interpretada à luz de uma nova conceitualização e traduzida numa linguagem 

diferente, a subjetividade aparece-nos neste contexto filosófico estruturada a partir de uma 

heteronomia que não é nem fonte de alienação, nem pretexto para uma demissão fatalista
108

. 

A identidade deixa-se definir pela alteridade na medida em que a toma a seu cargo, na 

medida em que passa a definir-se pelo Outro, num para-o-Outro. Como se o Outro entrasse, 

definitivamente, na nossa própria pele. O uso da metáfora visa aqui justamente reconduzir-

nos à condição de um ser sensível e compassivo, não indiferente. Um ser como corpo a partir 

do qual vive a fome, a sede e a dor e a partir do qual sente, também, a fome, a sede e a dor 

do Outro, procurando para essas necessidades a devida satisfação. 

 O recurso ao superlativo da hipérbole para designar as relações ontológicas, e 

lógicas, decorrentes desta concepção de subjetividade justifica-se pelo sentido ético ligado à 

vinculação ao rosto. O Outro da heteronomia é Outrem. Só pela sua presença, esse Outro dá 

testemunho de um começo totalmente estranho ao começo do Eu. A remissão para esta 

anterioridade anárquica impede que a consciência possa repousar em si mesma, auto-

comprazendo-se numa atitude de quietude e de indiferença. 

 A alteridade de Outrem não pode ser apreendida na viagem pelo mundo como um 

qualquer alimento. Não pode ser assumida num presente. Provocando um ensinamento sem 

forma ou conteúdo, essa alteridade motiva um permanente movimento de relação. Dissemos 

já a propósito da hospitalidade, que a presença do Outro no Mesmo, implica um ser posto em 

questão, colocado em situação de conflito com a sua identidade, exatamente como um 

perseguido. 
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 Esta passividade sofrida na proximidade por meio de uma alteridade em mim, esta passividade da 

recorrência a si que, sem dúvida, para Levinas, não é a alienação de uma identidade traída. Ou seja, “não é 

alienação uma vez que o Outro no Mesmo é minha substituição do outro conforme a responsabilidade enquanto 

insubstituível, pelo qual eu estou encarregado. Por o outro e para o outro, mas sem alienação, senão que 

inspirado. Inspiração que é psiquismo, mas um psiquismo que pode significar esta alteridade no mesmo sem 

alienação, ao modo de encarnação, como ser-na-sua-pele, como ter-o-outro-em-sua-pele” (LEVINAS, 1987, p. 

183). 
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  A positividade da transcendência do infinito manifesta-se no traço marcado no rosto 

de Outrem como um rastro (vestígio) impossível de fixar ou de seguir porque é sinal de 

“aquele que deixou vestígio ao apagar os seus vestígios, nada quis dizer ou fazer por meio 

dos vestígios que deixa. Perturbou a ordem de uma forma irreparável. Passou em absoluto. 

Ser na acepção de deixar um vestígio é passar, partir, absolver-se” (LEVINAS, 1999, p. 

242). Presença do invisível que, antes de reclamar a busca racional, pede resposta, 

convocando assim o exercício de uma “responsabilidade anterior a qualquer intenção saída 

de uma liberdade” (LEVINAS, 1987, p. 56). Neste sentido, o sujeito fica cativo na medida 

em que por mais que faça, nunca faz o suficiente. A responsabilidade é, nesta medida, 

inalienavelmente pessoal e infinita
109

. Ninguém poderá substituir, tomar o lugar do Eu que 

foi eleito. O que, representando um privilégio, uma soberania, traduz também numa 

experiência de subordinação. 

 
A recorrência do si mesmo na responsabilidade para com os outros, obsessão 

perseguidora, percorre caminho contrário ao da intencionalidade, de modo que a 

responsabilidade para com os outros jamais poderá significar vontade altruísta, 

instinto de “benevolência natural” ou amor. Na passividade da obsessão (...) a 

responsabilidade para com os outros chega até a substituição. O sujeito é refém. 

Cercada de responsabilidade (...) a subjetividade é a rejeição de si: acusada do que 

fazem ou sofrem os outros, responsável do que fazem ou do que sofrem. A 

unicidade de si é o próprio fato de conduzir à falta do outro. Na responsabilidade 

para com o outro a subjetividade é tão só esta passividade ilimitada de um 

acusativo, que não é consequência de uma declinação que houvesse sofrido a partir 

do nominalismo. Acusação que só pode se converter em passividade do Si mesmo 

enquanto perseguição, mas também perseguição que se torna expiação (LEVINAS, 

1987, p. 180). 

 

  Como responsabilidade, a subjetividade continua a ser uma subjetividade de carne e 

de sangue, com tudo o que isso implica em termos de sensibilidade, de vulnerabilidade e de 

capacidade de afecção. A responsabilidade refere-se ao modo de ser para o Outro que 

procede qualquer diligência da vontade. Ela é anterior a qualquer um dos seus começos 

possíveis. Ou seja, ela requer a passividade absoluta, a liberdade refém
110

. Mas até que ponto 

faz sentido defender uma responsabilidade que não começa no sujeito? Ao fazer depender a 

relação intersubjetiva sempre da iniciativa de um outro absolutamente exterior, Levinas não 
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 Sem nenhuma falta cometida, sem qualquer gesto da sua liberdade que o justifique, o indivíduo é colocado 

em questão, obrigado a interrogar-se aquém de toda a verdade construída ao longo da aventura que consolida a 

sua condição de existente. É neste sentido que o filósofo faz subordinar a obra da verdade a uma exigência 

moral. A liberdade colocada em questão, chamada ao questionamento, não é uma liberdade fracassada no seu 

processo de busca racional, mas uma liberdade que se realiza no próprio movimento de se realizar, nunca 

descansando em si mesma, assumindo inteiramente a exigência de uma busca sem fim. 
110

 A solicitação de Outrem lembra essa exigência, desperta-a, mantém-na viva. E é aqui que reside a 

valorização da hospitalidade enquanto primeiro movimento da consciência. A interrupção traumática 

provocada pela presença do Outro precede o em si da ipseidade. Como cedência de prioridade que não significa 

submissão, mas entrada numa esfera de liberdade que transcende qualquer capacidade de iniciativa. 
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estará a comprometer a assunção pessoal da responsabilidade? Se, como pretende Levinas, a 

responsabilidade requer da parte do Mesmo uma passividade absoluta, como pode o sujeito 

responder realmente? 

O laço que assinala este encontro pessoal traduz-se numa obediência incondicional ao 

mandamento do rosto, ou responsabilidade
111

. O Outro, absolutamente Outro, Outrem, não 

limita a “liberdade do Mesmo. Chamando-o à responsabilidade, implanta-a e justifica-a. A 

relação ao outro enquanto rosto cura da alergia, é desejo, ensinamento recebido e oposição 

pacífica do discurso” (LEVINAS, 2000, p. 176). A autoridade desse mandamento mergulha 

as suas raízes numa anterioridade imemorial, num tempo infinito e descontínuo que os 

relógios são incapazes de medir. Na fenomenologia levinasiana o rosto, as rugas simbolizam 

precisamente o atraso inevitável com que chegamos ao encontro da outra pessoa. Confrontar 

outra pessoa significa entrar em relação com outra história de vida, com outras memórias, 

outras mágoas, outros sonhos. Significa, afinal, estar perante um mundo interior que começa 

e acaba num ser próximo, mas absolutamente separado. 

O sujeito perde toda a ilusão de autonomia na resposta à dupla expressão do rosto 

que, em simultâneo, dá conta de uma fragilidade e de uma exigência. Dirigido ao si mesmo, 

o olhar de Outrem convoca os poderes do sujeito, constituindo pela força do seu imperativo 

uma eleição. Mas esta eleição não funciona como privilégio no sentido comum do termo. Ela 

não vem isentar o sujeito de deveres ou obrigações. Pelo contrário, existe eleição na medida 

em que existe uma chamada pessoal à responsabilidade, em que existe uma notificação a 

partir da qual a inocência é impossível. 

A condição de perseguido, que caracteriza o sujeito segundo a expressão levinasiana, 

significa precisamente essa impossibilidade de inocência. Uma impossibilidade que Levinas 

recusa associar à ideia de um pecado original, preferindo antes remetê-la para a ideia de uma 

bondade original. A anterioridade anárquica refere-se ao primado absoluto de uma alteridade 

transcendente que coloca o sujeito na posição de criatura, no lugar de alguém que não pode 

ser causa primeira de si próprio. Na presença do rosto, a consciência fica sem tempo para 

regressar reflexivamente a si, refém do mandamento que, questionando-a, a orienta, numa 

direção absolutamente nova. Ancorada na transcendência, definida como inadequação 

absoluta, “a responsabilidade não pode ser finita, mensurável, regulamentável, suscetível de 
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 O respeito pela sua unicidade, pela sua incomparabilidade, torna obrigatória a comparação e a tematização, 

convocando o saber como dito, consagrado como filosofia, como ciência e como história. Contudo, 

reconhecida como significação ética, a passividade do refém representa a radicalidade do questionamento, a 

inquietude do acolhimento incondicional. 
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uma escolha ou de uma decisão circunstancialmente determinada” (LEVINAS, 1993b, p. 

56). 

Por outro lado, a responsabilidade não pode ser alienada a pretexto da sua 

incondicionalidade ética. Nesta medida, carece de determinação histórica e do 

constrangimento da lei moral. Sendo irrecusável, a responsabilidade não pode permanecer ao 

nível abstrato do apelo, vazia. Ou seja, por ser imperativamente incondicional, a 

responsabilidade não pode estar acima das leis objetivas que a tornam efetiva, ela precisa 

torna-se condicionada no plano histórico onde é posta à prova.  

Defendemos que, como outras competências éticas, a responsabilidade ocupa um 

lugar essencial no âmbito das tarefas sociais. Entre estas, privilegiamos as que se referem à 

exigência de decisão e de ação que sublinham a condição do sujeito ético enquanto sujeito 

capaz. Compreender a subjetividade como hospitalidade e responsabilidade, uma 

subjetividade fundada na heteronomia, permite-nos evidenciar essa condição
112

. 

Não existe verdadeiro poder de decisão fora da prova do indecidível. Se a decisão se 

limita ao que está ao alcance do nosso saber e do nosso poder, se ela não é mais do que o 

nosso possível, então não chega a ser decisão. A decisão ética não é um simples ato de 

soberania racional, apoiado apenas na autoridade do saber e do poder do sujeito, ela decorre 

da aceitação do que aparece sem ser esperado e calculado. Assim, ela institui-se como 

verdadeiro poder. Justamente ao afirmar-se como decisão passiva. Indissociável do 

reconhecimento da fundação ética dos laços sociais, a sociabilidade corresponde ao espaço 

de afirmação de um agir responsável, desenvolvido num quadro de proximidade humana que 

não se confunde com qualquer sistema de princípios, ou verdades, sobre a proximidade, mas 

os requer. 

Seja qual for o espaço e o tempo da sua afirmação, quando consideramos a soberania 

do sujeito falamos sempre de uma liberdade que, necessitando de justificação, não se 

encontra em si mesma, na sua boa consciência, ou no plano racional da certeza e da 

incerteza. Não a encontra, portanto, na afirmação de si mesmo. 
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 A situação ética da responsabilidade, em Levinas não se compreende a partir da ética tradicional. 

Certamente, “procede de uma experiência não filosófica e que são eticamente independentes. (...) As figuras da 

linguagem ética aparecem como adequadas para certas estruturas da descrição, no sentido em que a 

aproximação se projeta sobre o saber, no sentido do rosto que se lança sobre o fenômeno. (...) Tematizar tal 

relação significa já perdê-la, sair da passividade absoluta de si. A passividade que está mais aquém da 

alternativa passividade-atividade, mais passiva que qualquer inércia, se descreve mediante termos éticos como 

acusação, perseguição, responsabilidade pelos outros” (LEVINAS, 1987, p. 191-192). 
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2.2.2 Liberdade justificada e difícil 

  

Diremos, no prolongamento das teses enunciadas, que o rosto impugna a soberania 

da consciência que o acolhe, privando-a definitivamente de inocência e convocando-a para 

uma responsabilidade vivida para além dos limites definidos e impostos por qualquer lei 

formal, possível de ser equacionada no plano moral, jurídico ou político. A responsabilidade 

por Outrem não é redutível a uma ordem objetiva onde a reciprocidade pode ter lugar. 

Todavia, sem que isso signifique uma submissão à lógica do aleatório e ao poder da 

contingência. Com efeito, estamos perante uma responsabilidade anterior a qualquer decisão 

racional sendo, no entanto, claro que o sujeito pode recusar-se a esta responsabilidade. 

 
O ser separado pode fechar-se no seu egoísmo, ou seja, na própria realização do 

seu isolamento. E esta possibilidade de esquecer a transcendência de Outrem – de 

eliminar impunemente da sua casa toda a hospitalidade, de afastar dela toda a 

transcendência que apenas permite ao Eu fecha-se em si – atesta a verdade 

absoluta, o radicalismo da separação. A separação não é apenas, na modalidade 

dialética, correlativa da transcendência, mas também o seu inverso. Realiza-se 

como um acontecimento positivo. A relação com o infinito permanece como uma 

outra possibilidade do ser recolhido na sua morada. A possibilidade para a casa de 

se abrir a Outrem é tão essencial à essência da casa, como as portas e as janelas 

fechadas. A separação não seria radical se a possibilidade de fechar-se em sua casa 

não pudesse concretizar-se sem contradição interna como acontecimento em si, tal 

como se produz o próprio ateísmo (LEVINAS, 2000, p. 154). 

 

 O sujeito tem a liberdade de fechar a sua casa, negando a hospitalidade e o socorro. 

Ele pode escolher realizar-se como isolamento, deliberadamente de mãos vazias e com 

portas e janelas fechadas. A tese que sustenta a separação radical obriga a aceitar esta 

possibilidade, a da existência de um ser enclausurado em si mesmo, indiferente à 

transcendência de Outrem e à urgência do seu apelo.  

 Porque importa evitar esse tipo de ausência, porque é preciso contrariar a ameaça que 

atinge o humano como liberdade sem consciência, a responsabilidade tem que atualizar-se na 

história como compromisso e como ação. Neste sentido, podemos dizer que a subjetividade 

abraâmica é uma subjetividade messiânica. A sensibilidade messiânica define a 

subjetividade enquanto subjetividade investida pelo Outro
113

. Somos assim reconduzidos ao 

reconhecimento de uma responsabilidade paradoxal, já que, acolhendo Outrem, o sujeito 

torna-se, em absoluto, responsável por uma liberdade que não a sua. Esta responsabilidade 

por Outrem é estruturada como “um-para-o-outro, até o um refém do outro, refém na sua 
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 Para Levinas, fiel à tradição judaica, mais do que esperar a intervenção do Messias, importa que cada um 

aprenda a ser Messias. O messianismo não corresponde à certeza da vinda ao mundo de um ser excepcional 

com autoridade para interromper a história, mas à responsabilidade assumida pessoalmente por cada ser 

humano, nos diferentes contextos de sua vida (LEVINAS, 2008). 
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própria identidade de apelado insubstituível, antes de qualquer retorno a si. Para o outro em 

jeito de si-mesmo, até a substituição por outrem” (LEVINAS, 2003, p. 187). Ou seja, 

responsável ao ponto de podermos falar em substituição, expiação, significação ou obsessão, 

de acordo com a severidade dos termos éticos que servem uma linguagem intencionalmente 

excessiva e hiperbólica, entendendo por hipérbole não um artifício literário, mas uma forma 

de argumentação filosófica. 

 Nesta perspectiva, o termo substituição não designa uma transferência de poderes, 

uma abdicação de soberania ou uma transferência de responsabilidade. Referindo-se à total 

impossibilidade de inocência, mesmo quando estão em causa atos praticados por outros 

sujeitos, o termo substituição não pode ser tomado no sentido de uma perda da identidade. 

Pelo contrário, a impugnação ética justifica até a capacidade do sujeito conferir unidade à 

sua vida. Interrompendo o processo de construção de identidade, a eleição introduz a 

possibilidade de permanente recomeço. Uma identidade que acolhe a ruptura, aqui 

evidenciada pela noção de substituição, e que nos permite justificar as dimensões de 

vulnerabilidade e de sensibilidade da subjetividade, é uma identidade viva, atuante e 

fecunda, ainda que difícil. 

Neste sentido, Levinas situa-nos num horizonte conceitual completamente distante. 

Para começar, é outro o sentido de heteronomia que nos é proposto. A heteronomia 

(exterioridade) tem aqui um sentido eminentemente ético. O Outro desta heteronomia é a 

Outra pessoa e não o mundo da natureza. É daí, de outra subjetividade, que surge o apelo 

para a sensibilidade. Uma sensibilidade que vai além da simples faculdade de fruição, 

correspondendo a uma capacidade de ser profundamente afetado pelo rosto. E é exatamente 

nessa afecção anárquica que reside a justificação para que seja a responsabilidade a medir o 

exercício da liberdade e não o contrário. Para Levinas a exterioridade não é   

 
objetiva ou espacial, não é recuperável dentro da imanência para colocar-se sob a 

ordem e na ordem da consciência, mas é obsessiva, não tematizável e an-árquica. 

(...) É uma responsabilidade pelo Outro, em uma situação ética, onde se desenvolve 

a estrutura meta-ontológica e metafísica desta anarquia, desfazendo o logos em que 

se inscreve a apologia mediante a qual a consciência sempre se retoma e ordena. 

Paixão absoluta, na medida em que se sobressai sem nenhum tipo de a priori. (...) 

Sob estes traços reconhecemos que a perseguição, o estar em dúvida é anterior ao 

questionamento e a responsabilidade mais além do logos da resposta. É como se a 

perseguição pelo outro estivesse no fundo da solidariedade ao Outro (LEVINAS, 

1987, p. 167-168). 

 

Reconhecemos que a afirmação do primado da responsabilidade sobre a liberdade 

representa um dos momentos mais polêmicos da interpretação que o filósofo dirige a todo o 
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pensamento ocidental
114

. Somos na realidade confrontados com a afirmação de uma 

liberdade difícil irredutível enquanto tal a uma estrutura ontológica ou lógica. Uma liberdade 

difícil, mas reconhecidamente mais autêntica porque despojada do egoísmo e, nessa medida, 

legítima. Segundo Levinas, esta “condição difícil. Inversão da ordem aparente. Inversão que 

sempre deve recomeçar. Serviço sem recompensa, tarefa cheia de riscos e perigos, cujo custo 

se deve assumir” (LEVINAS, 2008, p. 42). 

Não é a ontologia ou o logos que ficam em causa quando se procura uma legitimação 

ética para a liberdade. Com isto não se é irracionalista ou místico ou pragmatista por colocar 

em dúvida a identificação do poder e do logos. Ou seja, não se é “contra a liberdade, mas se 

procura para ela uma justificação” (LEVINAS, 2000, p. 282). A busca de legitimação, ou 

justificação, contribui até para reforçar o lugar ontológico e lógico da liberdade. Porque, 

como lembra o filósofo, não se põe em causa a liberdade quando se procura para ela uma 

justificação. E a liberdade justifica-se fora de si própria, fora do jogo da certeza e da 

incerteza. Isto é,  

 

a liberdade não se justifica pela liberdade. Explicar a razão do ser ou ser em 

verdade não é compreender nem apoderar-se de..., mas, pelo contrário, encontrar 

outrem sem alergia, ou seja, na justiça. Abordar Outrem é por em questão minha 

liberdade, minha espontaneidade de vivente, o meu domínio sobre as coisas, a 

liberdade da „força que se afirma‟, a impetuosidade de corrente e à qual tudo é 

permitido, mesmo o assassínio. O „Tu não cometerás assassínio‟, que esboça o 

rosto em que Outrem se produz, submete a minha liberdade ao julgamento” 

(LEVINAS, 2000, p. 283). 

 

Procurar encontrar legitimação para a liberdade implica equacionar a questão do 

sentido como correlativa da questão ética ligada à perda definitiva e irremediável da 

inocência. Face à descoberta dos cadáveres ao seu lado e à constatação da própria 

impossibilidade de matar, a consciência é convocada para um exercício de sensibilidade, de 
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 Defendendo uma responsabilidade ancorada na hospitalidade, no acolhimento da ideia de infinito que 

irrompe na consciência como visitação, e não na decisão racional de um sujeito autônomo e soberano, Levinas 

rompe de fato com a tradição filosófica ocidental, sobretudo com a herança kantiana. Isto porque, para Kant, a 

autonomia da vontade constitui a essência de uma subjetividade prática, o princípio supremo da moralidade. A 

heteronomia, associada às inclinações sensíveis e ao poder de influência que a natureza pode exercer sobre a 

vontade, é, pelo contrário, apresentada como fonte de todos os princípios ilegítimos da moralidade. 

Subordinada ao princípio de autonomia, a vontade deve escolher determinar-se pela sua própria lei. E esta lei 

deve ser imperativa, evitando assim que a vontade seja guiada por princípios empíricos, exteriores à sua 

legislação autônoma. Segundo a perspectiva kantiana, a autonomia da vontade explica-se pelo conceito de 

liberdade, enquanto propriedade de uma causalidade de tipo racional que permite negar a heteronomia. O 

sentido positivo da liberdade, ligado à possibilidade da vontade ser lei em relação a si mesma, deriva desta 

negação. A liberdade funciona como ideia transcendental pura e, como tal, como condição da razão prática que 

a este nível se confunde com a vontade. Imperativamente determinada pela lei moral, a vontade retira de si 

própria o sentido do seu agir e da direção dos seus juízos. Portanto, retira-a da sua responsabilidade 

(BENSUSSAN, 2009). 
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atenção e ação que define a subjetividade como dádiva, entrega de si e justiça
115

. Assim 

subordinada à responsabilidade, a liberdade descobre-se finita e limitada, mas num sentido 

inteiramente novo. A finição de que se fala não decorre da imposição de uma fronteira 

formal destinada a circunscrever um determinado território. Sendo finita, a liberdade 

mantém-se como tal, como liberdade. 

Concluímos, então, que a responsabilidade define a subjetividade num processo 

contraditório que é, simultaneamente, afirmação e abdicação
116

. Mas uma abdicação sem 

humilhação, sem rendição. Esta abdicação, esta entrega de soberania, é na verdade princípio 

de emancipação e de auto-personificação. Precisamente porque o movimento em causa não é 

reação, mas resposta. Uma resposta reivindicada pela vulnerabilidade do Outro, fonte 

original de inspiração e de legitimação.  

O exemplo ético, ou hiper-ético, de Abraão dá-nos conta dessa condição paradoxal da 

subjetividade, na medida que “abandona para sempre a sua pátria por uma terra ainda 

desconhecida e que proíbe ao seu servidor reconduzir até o seu filho a esse ponto de 

partida”. (LEVINAS, 1999, p. 232). Em sentido absoluto, a responsabilidade representa a 

exigência de uma transgressão permanente das leis históricas que a ética justifica como 

necessárias. Vivida como ensino, transcendência, a ética é, contraditoriamente, a 

transgressão por excelência
117

.  

A concepção de responsabilidade que decorre da aceitação destes pressupostos não se 

confunde com um mero prestar contas ou com a simples reparação pelo dano cometido, de 

acordo com a noção comum associada à esfera jurídica. O horizonte de transcendência da 

responsabilidade, o seu poder para ir além do presente, não reside na constituição ontológica 

do ser temporal, mas na capacidade de acolhimento do infinito. Ao acolher a solicitação do 

rosto a subjetividade passa a estruturar-se como uma subjetividade abraâmica, disponível, 
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 O respeito por uma lei universal, em Levinas, ganha sentido num quadro de subordinação ao respeito pela 

unicidade de cada ser humano. Em cada rosto encontramos, sempre pela primeira vez, a voz que diz: não 

matarás. Começa aqui a moralidade, na obediência a esta lei primeira. 
116

 O inefável, ou o incomunicável, da interioridade que não caberia num Dito, para Levinas “é uma 

responsabilidade, anterior à liberdade. A indizibilidade do inefável descreve-se pelo pré-original pelo pré-

original da responsabilidade para com os outros, por uma responsabilidade anterior a todo engajamento livre, 

antes de ser descrita por sua incapacidade de aparecer no dito. O sujeito não decide, portanto, sobre o ser por 

uma liberdade que o tornaria senhor das coisas, mas por uma susceptibilidade pré-originário, mais antiga que a 

origem; susceptibilidade esta provocada  no sujeito sem que a provocação jamais se tenha feito presente ou 

logos que se oferece à assunção ou à recusa e que se localiza no campo bipolar dos valores. Por esta 

susceptibilidade, o sujeito é responsável de sua responsabilidade, incapaz de furtar-se a ela sem guardar 

vestígio de sua deserção. Ele é responsabilidade antes de ser liberdade” (LEVINAS, 1993b, p. 92). 
117

 Nesta perspectiva, o sujeito responsável, aquele que responde de forma absoluta perante o Outro, é, 

simultaneamente, um sujeito que vive, tal como Abraão, a solidão inerente a uma decisão difícil e 

absolutamente singular. Para o mal ou para o bem, ninguém pode tomar o seu lugar nesse processo de 

deliberação moral. A solidão passa, assim, a adquirir um novo preço. Tem o valor, o sentido, de uma eleição. 
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enquanto tal, para responder, incondicionalmente, ao apelo da exterioridade absoluta da 

transcendência.  

 

2.3 Subjetividade como bondade 

 

Definir a subjetividade como bondade significa reconhecer que a capacidade do 

sujeito não está apenas na possibilidade de regresso a si, na separação através do universo de 

soberania pessoal, mas no modo de ser-para-o-Outro
118

. O verdadeiro acontecimento ético 

tem lugar quando as necessidades dos Outros, necessidades outras, se tornam mais 

imperativas do que as necessidades próprias, quando o sujeito escolhe dar o que, para si, tem 

preço e valor. Quando, enfim, o que é oferecido conta de forma vital. Ou seja, quando se dá, 

efetivamente se tem. O desinteresse ético passa pela capacidade de abdicação, de entrega das 

condições de felicidade que servem de suporte à relação pessoal com o mundo. 

A identidade se sujeita à alteridade no sentido em que a toma como sua incumbência 

através de um compromisso pessoal de solidariedade subordinado à lógica da bondade. 

Trata-se de um compromisso inalienável e impossível de medir pelas regras da equidade e da 

justiça. Neste sentido, a bondade representa também a condição de uma liberdade refém. Ela 

corresponde, por excelência, a um compromisso com o bem aquém e para além de qualquer 

prova de discernimento moral. Ou seja, a bondade representa uma relação com o bem 

absolutamente original e extraordinária. Original não no sentido de uma bondade natural, 

mas como exigência ligada ao acontecimento ético fundamental. Uma exigência estranha a 

qualquer jogo conceitual assente na bipolarização entre o bem e o mal. A bondade significa 

que bem e mal não podem ser colocados no mesmo plano, que a distinção entre o humano e 

o não-humano não se reduz à distinção entre o livre e o não-livre.  

Uma subjetividade definida como hospitalidade e como responsabilidade é uma 

subjetividade liberta do excesso do ser que a torna prisioneira do mundo habitado. Para além 
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 A subjetividade de um sujeito, que tenha chegado tarde a um mundo não surgido de seus projetos, segundo 

Levinas, não consiste em projetar nem em tratar esse mundo como projeto, mas “ser responsável mais além de 

sua liberdade não é certamente permanecer como um puro resultado do mundo. Suportar o universo, carga 

sufocante, mas divina incondicionalidade, melhor que os méritos, faltas e sanções proporcionadas na liberdade 

de eleição. Se surgem termos éticos anteriores aos da liberdade e não-liberdade é porque, antes da polaridade 

do bem e o mal apresentados na eleição, o sujeito comprometido com o Bem na mesma passividade do 

suportar. A distinção entre o livre e o não livre não seria a última distinção entre humanidade e inumanidade, 

assim como o último sinal do sentido e o sem sentido. (...) Eleição na qual, falando como filósofo, só se pode 

conceber na significação circunscrita pela responsabilidade para o Outro. Esta anterioridade da 

responsabilidade com relação à liberdade significaria a Bondade do Bem, a necessidade para o Bem de eleger-

me o primeiro antes de que eu esteja em condição de eleger, ou seja, de acolher sua eleição. É minha originaria 

sucessão, passividade anterior a toda passividade, transcendente. Anterioridade anterior a qualquer 

anterioridade representável, in-memorial. O Bem antes do ser” (LEVINAS, 1987, p. 194). 
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do enraizamento numa terra ou numa cultura, para além da segurança de uma pátria, para 

além da felicidade de uma vida feita de comprazimento e de quietude, o homem encontra o 

sentido da sua humanidade no absoluto de uma generosidade autêntica. Uma generosidade 

que sustenta todas as formas concretas de altruísmo sem nunca se confundir com elas. 

A excelência da bondade marca uma consciência totalmente investida pelo Outro sem 

que isso corresponda a uma situação de alienação ou escravatura. Sem que isso corresponda 

a uma deliberação racional, a um cálculo. Porque em rigor, e de acordo com o que ficou dito, 

o sujeito não escolhe ser bom, mesmo quando decide praticar o bem. O sujeito é bom por ter 

sido escolhido, por ter sido eleito
119

. 

A bondade está para além de qualquer atributo escolhível. De certa maneira, a 

bondade corresponde ao sublime das competências éticas até aqui enunciadas, sem que isso 

signifique que possa ser tomada como um suplemento, segundo uma lógica de economia que 

viesse completar as outras dimensões. Na verdade, entre as três competências éticas não é 

possível estabelecer uma separação ou uma relação de hierarquia. Portanto, hospitalidade, 

responsabilidade e bondade correspondem a modos inseparáveis e interdependentes de dizer 

a subjetividade como transcendência ética. 

 

2.3.1 Bondade: ser-para-Outrem 

  

Contrariando a concepção, centrada na necessidade intrínseca de conservação e 

aperfeiçoamento do ser, Levinas afirma a noção de bondade fundada no ensino metafísico, 

como produção do ser enquanto ser-para-o-Outro. A subjetividade não se afirma através do 

esforço de auto-conservação, mas através do desinteresse ético como marca do ensino que 

gera, infinitamente, mais transcendência. A ruptura ontológica, provocada pela impugnação 
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 A subjetividade encontra-se aquém da alternativa determinismo-servidão. Ou seja, para Levinas “o encontro 

da apresentação do determinante ao determinado, ao qual se queria reportar a origem da responsabilidade, pode 

ter sido impossível se o determinante é o Bem, o qual não é objeto de uma escolha, pois ele investiu o sujeito 

antes o sujeito tivesse tido o tempo - quer  dizer, a distância – necessário  à escolha. Certamente, não há 

sujeição mais completa do que esta investidura pelo bem, do que esta eleição. Mas o caráter servil da 

responsabilidade que ultrapassa a escolha fica anulado pela bondade do Bem que comanda. O obediente 

reencontra, aquém da sujeição, sua integridade. A responsabilidade indeclinável e contudo jamais assumida em 

toda liberdade – é bem. (...) A ética faz aqui sua entrada no discurso filosófico, rigorosamente ontológico no 

início, como uma conversão extrema de suas possibilidades. É a partir de uma passividade radical da 

subjetividade que foi alcançada a noção de uma responsabilidade ultrapassando a liberdade de uma obediência 

anterior à recepção de ordens; a partir desta situação anárquica da responsabilidade, a análise nomeou o Bem 

(LEVINAS, 1993b, p. 95-96). 
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da liberdade, impede que a subjetividade fique reduzida à consciência do si-mesmo, 

motivando a atitude de entrega incondicional simbolizada pelo exemplo de Abraão
120

. 

 Ao contrário da visão teleológica que tradicionalmente nos é apresentada, não se trata 

aqui apenas em procurar ser bom, em decidir praticar o bem. Enquanto competência ética, a 

bondade exprime o vínculo a um bem imemorial e an-árquico, situado aquém da realidade 

objetiva e representável. E é nessa medida que ela marca essa realidade, impelindo o sujeito 

sempre para além do possível. O tempo da bondade é um tempo diacrônico e descontinuo 

que, como tal, transcende o tempo cronológico e mensurável. 

A bondade do bem se vive como exigência de relação com a anterioridade 

inassumível, totalmente situada fora da esfera da mesmidade, além do mundo econômico 

feito de necessidades, de cálculos, de conveniências e da procura do que faz falta. Tal como 

no patamar ontológico, o modo de ser-para-Outrem funciona como itinerário de auto-

descoberta e de auto-personificação com a diferença de que agora o sujeito vive a 

consciência de si como inseparável da consciência da exterioridade metafísica sendo 

permanentemente reconduzida ao lugar fundamental de sentido onde a subjetividade ganha 

estatuto de consciência moral. 

Este processo constitui uma novidade, para o próprio sujeito que, 

surpreendentemente, se vê na situação de autor de gestos que, sendo seus, tem sua origem 

fora de si
121

. É o Outro que, pelo seu apelo, suscita a bondade e que, de certo modo, a cria. É 

assim que o sujeito dá por si a inventar gestos de que não se sabia capaz. Gestos que vão, 

justamente, para além do horizonte do seu possível, transbordando a medida dos seus 

interesses ou expectativas. O transbordamento do ser, o excesso, produz-se como discrição, 
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 Levinas chama bondade ao processo de esvaziamento que inverte o movimento egoísta de domiciliação no 

mundo. Uma inversão fundamental que confere um cunho eminentemente ético ao esforço espontâneo, e 

inocente, de ser. Podemos então afirmar que a noção de desejo ocupa o lugar da noção clássica de substância. É 

assim que o sujeito, separado e autônomo se realiza humanamente, através da dádiva desinteressada, como 

exercício de um dever anterior a toda a dívida. Isto é, em relação à noção clássica de substância, “o desejo 

marca como que uma inversão. Nele o ser torna-se bondade: no apogeu do seu ser, desabrochado em felicidade, 

no egoísmo, pondo-se como ego, ei-lo que bate o seu próprio máximo, preocupado com um outro ser. Isso 

representa uma inversão fundamental, não certamente de uma qualquer das funções do ser, função desviada da 

sua finalidade, mas uma inversão do seu próprio exercício de ser, que suspende o seu movimento espontâneo 

de existir e dá um outro sentido a sua inultrapassável apologia” (LEVINAS, 2000, p. 50). 
121

 Elegendo o espaço público como espaço de aparição reconhecemos, contudo, que nem todas as atividades 

humanas carecem do olhar dos outros. Encontram-se entre estas, as que são motivadas pelo amor do bem e as 

que são motivadas pelo amor da sabedoria. Estamos, nos dois casos, perante atividades humanas avessas à 

publicitação. Com a diferença de que no que se refere à bondade essa recusa é extrema. Enquanto obediência 

incondicional ao bem e manifestação de desinteresse puro, a bondade não poderá dar testemunho de si própria 

sem correr o risco de perecer. Irredutível ao mundo de aparências, ela deverá permanecer esquecida de si 

mesma na exata medida em que se mantém viva e atuante. As boas ações devem ser dissimuladas logo após 

terem sido praticadas de modo a que a recordação não destrua a sua bondade. O que não acontece no amor da 

sabedoria que tende a cristalizar-se em pensamento comunicável. Ao contrário da bondade, a reflexão carece 

até da memória e das obras que a perpetuam. 
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numa atitude de reserva relativamente a qualquer possibilidade de publicização. Os gestos 

que dizem a desmedida da bondade transcendem sempre os códigos de conduta que marcam 

a vida social enquanto lugar público. A bondade não se exibe, diz-se como recato e sutileza. 

Isto faz a responsabilidade depender de dois movimentos contraditórios. Por um lado, temos 

a insubstituibilidade da resposta como condição de identidade e, por outro, o esquecimento 

de si como marca da bondade. Neste sentido, na perspectiva levinasiana “o si mesmo é 

bondade ou está sob a exigência de um abandono de todo ter, de todo o seu e de todo para si, 

até chegar substituição” (LEVINAS, 1987, p. 188). 

A bondade designa uma atividade e não uma atitude contemplativa. Como tal, ela 

carece de um espaço e de um tempo. Todavia, a bondade, manifestando-se, transcende 

sempre a sua manifestação. Ou seja, a bondade cumpre-se como ação e compromisso e não 

como contemplação passiva de uma verdade revelada ou de um ideal. Assim, funciona como 

algo que está no mundo, mas que não pertence ao mundo. Com isto, queremos dizer 

evidencia, aqui, a existência de uma desproporção estrutural entre a finitude humana e a 

infinição da bondade que, constituindo uma experiência irredutível aos cálculos da vida 

econômica, requer obrigatoriamente o esquecimento. Só um amor infinito por Outrem pode 

explicar o tipo de renúncia pessoal que a bondade representa. Este tipo de amor deve vir de 

qualquer um e dirigir-se a qualquer um
122

.  

A excelência da bondade reside na capacidade de ser para além da própria felicidade. 

Uma capacidade que torna a “intencionalidade da transcendência única no seu gênero” 

(LEVINAS, 2000, p. 36), tão excepcional e extraordinária que se torna impossível de 

compreendê-la a partir de um sentido ontológico. Contudo, e é aqui que reside o sublime da 

bondade, o seu caráter excepcional inscreve-se no mundo ordinário, concreto e humano. Só 

um ser que come pode ser-para-o-Outro ou significar. A bondade funciona como um dom de 

seres de carne e sangue e, como tal, esfomeados, sequiosos e carentes. Mas, ao mesmo 

tempo, capazes, por bondade, de abdicar do pão que mata a sua fome ou da água que pode 

pôr fim à sua sede. 

 

O para-o-outro contraria o sujeito e, por sua vez, o afeta em sua intimidade por 

meio da dor. A fruição em sua possibilidade de comprazer-se a si mesmo, isento de 

tensões dialéticas, é a condição do para-o-outro da sensibilidade e de sua 

vulnerabilidade enquanto exposição ao Outro. Este não tem sentido se não como 

um “cuidar-se da necessidade do outro”, de suas desgraças e suas faltas; ou seja, 

como um dar. Mas o dar que não tem sentido senão como um começar desde de si 
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 A bondade diz respeito a todos, é expressão de subjetividade e de humanidade. O seu caráter excepcional 

não se inscreve no universo das experiências acessíveis apenas a uma elite, a um grupo de iniciados ou de 

privilegiados. 
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mesmo em seu pesar e não somente sem mim; mas começar desde si mesmo em 

seu pesar não tem sentido se não for como começar a partir da complacência de si 

mesmo na fruição, como retirar o pão de sua boca. A significação, o um-para-o-

outro só tem sentido entre seres de carne e sangue (LEVINAS, 1987, p. 132). 

 

De certa forma, e de acordo com a interpelação múltiplas vezes dirigidas a Levinas, 

esta entrega desinteressada ao Outro, de reconhecida inspiração bíblica, pode levar-nos a 

utilizar o termo bondade num sentido equivalente ao sentido de amor ao próximo
123

. Levinas 

admite-o, identificando a bondade com uma espécie de amor sem Eros que, ao unir os seres 

humanos, explica não só a compaixão e a caridade, como a própria justiça. Mas o filósofo 

prefere, no entanto, termos mais severos para designar a resposta à vulnerabilidade do Outro, 

já que na sua perspectiva a palavra amor cobre uma série de manifestação de transcendência 

equívoca
124

. Ou seja, nas experiências humanas designadas pelo termo amor, o Eu procura 

no Outro a razão de ser de si próprio de uma forma que, por definição, contraria a ideia de 

uma proximidade social. 

O termo amor é, pois, um termo ambíguo, muitas vezes utilizado para designar, não 

só uma modalidade de relação interpessoal, mas também a ligação a determinados objetos e 

ideias. O movimento da bondade, pelo contrário, tem sempre Outrem como destinatário, e 

segundo uma estrutura, necessariamente, assimétrica. Vale dizer, a bondade exprime mais do 

que desejo do transcendente, ela é a “própria transcendência enquanto experiência de 

transbordamento do ser” (LEVINAS, 2000, p. 50). 

 

2.3.2 Doação sem reciprocidade: paciência e passividade 

 

 Justificando a assimetria de toda a relação interpessoal, a transcendência da bondade 

explica a ausência de reciprocidade que caracteriza tanto a hospitalidade como a 

responsabilidade, enquanto modos fundamentais de ser-para-o-Outro. Como foi dito, a 

bondade permite sublinhar a traço forte a dimensão ética da subjetividade correspondendo a 

uma capacidade de dádiva que tem a medida da transcendência, logo infinita. Motivada por 
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 Levinas conduz-nos assim para uma nova racionalidade, uma racionalidade segundo uma nova razão que, o 

filósofo considera próxima do sentido de humanidade bíblica. Referindo-se ao sublime, à capacidade de 

desprendimento total, a noção de bondade permite-nos compreender o caráter desconcertante das categorias 

levinasianas. No fundo, o caráter paradoxal do ser-para-o-Outro. Estamos de fato, e mais uma vez, perante uma 

noção difícil e intraduzível na língua comum ou na língua tradicional dos filósofos. 
124

 Amar, para Levinas, “é existir, como se o amante e o amado estivessem sós no mundo. A relação 

intersubjetiva do amor não é o início, mas a negação da sociedade. E existe aí, certamente, uma indicação sobre 

sua essência. O amor é o eu satisfeito pelo tu, captando em outrem a justificação de seu ser. A presença de 

outrem exaure o conteúdo de tal sociedade. O calor afetivo do amor realiza a consciência desta satisfação, deste 

contentamento, desta plenitude encontrados fora de si, excêntricos. A sociedade do amor é uma sociedade a 

dois, sociedade de solidões, refratária à universalidade” (LEVINAS, 1997, p. 43). 
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uma atenção autêntica, traduz-se em gestos que não pedem reconhecimento ou 

reciprocidade. 

 Procuramos ainda elucidar a razão que leva o filósofo a preferir um termo mais 

severo, como o de responsabilidade, para designar a relação ao Outro, para àquele que 

devemos tomar a cargo. Pensamos que é essa severidade que a noção de bondade vem 

acentuar. Separando-se das definições clássicas, é também em termos de responsabilidade, e 

não de amor, que Levinas traduz a sua interpretação da Regra de Ouro, formulada nos textos 

sagrados sempre segundo uma lógica de dom sem contradom. 

 No lugar da expressão “ama o próximo como a ti mesmo”, encontramos, em Levinas, 

uma nova formulação: “ama o teu próximo; tudo isto é tu mesmo; esta obra é tu mesmo; este 

amor é tu mesmo” (LEVINAS, 2002, p. 129). O imperativo bíblico assume, neste contexto, 

o sentido da substituição, da irrecusável prioridade do Outro, constituindo assim o traço 

definidor da própria subjetividade
125

. Precisamente, o tipo de prioridade que explica o 

estatuto assimétrico da relação ética evidenciada na formula de Dostoïevski, recorrentemente 

lembrada pelo filósofo, e segundo a qual o “somos todos responsáveis uns pelos Outros, mas 

nós próprios mais do que todos os Outros” (LEVINAS, 2003, p. 203). Mesmo, quando esse 

Outro nos surge na figura do carrasco ou do criminoso, na figura do autor moral do sofrer. 

 A preferência pelo termo bondade para designar a lógica de superabundância que 

caracteriza a entrega incondicional denuncia a raiz judaica de um pensamento que elege a 

justiça como contraponto necessário ao amor
126

. Esta exigência nunca apela para um 

correlativo, para um Outro que é um si-mesmo. A reciprocidade, que é necessária à justiça, 

repousa, na verdade, sobre uma não-reciprocidade fundamental, sobre uma desigualdade 

originária. Para que exista a igualdade, é preciso que os seres se revelem capazes de exigir de 

si mais do que exigem aos Outros e que sintam, verdadeiramente, as responsabilidades das 

quais depende a sorte da humanidade. 

  
O infinito da responsabilidade não traduz a sua imensidade atual, mas um aumento 

da responsabilidade, à medida que ela se assume; os deveres alargam-se à medida 

que se cumprem. Quanto melhor cumpro o meu dever, tanto menos direitos tenho; 

quanto mais justo sou, mais culpado sou. O eu que na fruição vimos surgir como 

ser separado tendo à parte, em si, o centro em volta do qual gravita a sua existência 
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 “A Bíblia é a prioridade do outro em relação a mim. É em outrem que sempre vejo a viúva e o órfão. 

Outrem sempre tem precedência. (...) Dissimetria da relação interpessoal. (...) Eis o que é a vulnerabilidade. 

Somente um eu vulnerável pode amar seu próximo” (LEVINAS, 2002, p. 129). 
126

 O rosto confronta-nos com as necessidades de Outrem enquanto habitante do mundo. No rosto do Outro 

encontramos a vulnerabilidade do pobre, da viúva e do órfão. E a bondade cumpre-se como resposta a este tipo 

de vulnerabilidade. Por esse motivo, defenderemos a bondade como uma das competências éticas 

fundamentais, necessariamente inscrita num mundo objetivo, num mundo com fomes susceptíveis de fim, com 

fomes que é preciso matar. 
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– confirma-se na sua singularidade esvaziando-se dessa gravitação, que não cessa 

de se esvaziar e que se confirma precisamente no incessante esforço de se esvaziar. 

Chama-se a isso bondade. A possibilidade de um ponto do universo onde um tal 

transbordamento da responsabilidade se produz, define, talvez, no fim de contas, o 

eu (LEVINAS, 2000, p. 222-223). 

 

 Todavia, e tal como acontece com as outras competências éticas nucleares, quando 

inserida num quadro de justiça e de sociabilidade, com todas as suas mediações necessárias, 

a bondade representa a dimensão de irredutibilidade de uma responsabilidade intraduzível 

nas leis histórias que ela própria torna obrigatórias. A bondade surge como resultado da 

misteriosa intriga tecida no encontro interpessoal, correspondendo à expressão de um ser 

que, no apogeu do seu ser, gravitando sobre si próprio, se confirma esvaziando-se dessa 

gravitação ao preocupar-se, e ocupar-se do Outro ser
127

. O que torna a incondicionalidade da 

bondade distinta da solicitude humanitária ou da caridade oferecida em gestos calculados, 

reclamando salvação ou recompensa. 

 A bondade diz respeito a uma atitude, a um traço da subjetividade, que deve estar 

presente nos mais pequenos gestos do quotidiano. É na generosidade de uma preocupação 

pelo Outro, vivida em permanência no espontâneo esquecimento de si, que a bondade se 

afirma. É dessa forma que ela deve marcar todos os momentos da vida social enquanto lugar 

de encontro de pessoas, fazendo-se presente na sutileza dos gestos que marcam a diferença 

do humano num mundo onde impera a lógica da economia. Pensada em referência à 

hospitalidade, por exemplo, a bondade representa o imperativo hiperbólico do acolhimento. 

A hospitalidade pura refere-se à totalidade disponibilidade para dar, recebendo. Fazendo-o 

de forma absolutamente incondicional e, nessa medida, desafiando todas as leis econômicas 

e políticas. 

 No contexto de uma reflexão que procura valorizar a responsabilidade ética do 

sujeito enquanto autor e ator, a bondade pode ainda ser entendida como paciência da 

vontade. O tempo da iniciativa do sujeito, o seu espírito criativo e empreendedor, detém-se 

perante a alteridade inassumível que vem do tempo Outro. “O tempo é o não-definitivo do 

definitivo, alteridade que está sempre a recomeçar o realizado – o sempre do recomeço” 
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 Momento de subjetivação por excelência, a bondade constitui, do nosso ponto de vista, o coroamento de 

uma relação inter-humana marcada pela hospitalidade e pela responsabilidade. Ela refere-se a todas as formas 

de contato e de sensibilidade que permitem dar o brilho de humanidade ao mundo. É neste sentido, portanto, 

que ela pode ser encontrada na humildade dos gestos que alimentam os rituais de cortesia como a saudação, o 

agradecimento, a cedência de passagem ou de lugar. A expressão “bom dia”, por exemplo, tem a força de uma 

benção, corresponde a um sinal de disponibilidade em relação ao Outro. Ao pronunciar “bom dia” estamos, de 

certa maneira, a dizer que o dia dos Outros nos interessa, que nos diz respeito. Através de grandes ou de 

pequenos gestos, a bondade traduz a intriga de proximidade ao próximo não-indiferente. Uma aproximação 

sempre paradoxal, uma vez que, conforme nos é dito, com ela a consciência da distância aumenta em vez de 

diminuir, inscrevendo o infinito da relação subjetiva. 
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(LEVINAS, 2000, p. 264). A bondade opera esse movimento, permitindo que a verdade do 

sujeito acolha outras verdades.  

 A bondade pode viver-se na passividade do suportar, reclamada de forma extrema 

nas situações de sofrimento físico, funcionando aí como distância ainda possível em relação 

à opressão do presente. Como uma espécie de adiamento que permite à consciência afirmar a 

sua liberdade na própria aceitação da ideia de morte. Vivido como experiência de bondade e 

de paciência, o sofrimento pode ser encarado como dádiva, como inversão do movimento 

intencional da consciência e renúncia à vontade de poder. A morte nos sublinha a 

possibilidade de uma entrega radical de si. O que, todavia, não significa que se possa morrer 

no lugar do Outro. Ninguém o pode fazer. Podemos dar a vida pelo Outro mas não podemos 

substitui-lo na sua morte. Em rigor, pois, não podemos dar a morte. Como tal, a dádiva da 

morte funciona como dádiva da própria vida inscrita na dimensão ética do sacrifício. 

Devendo ser encarada como atitude existencial, ancorada numa relação de paz ao 

próximo, a bondade traduz-se inevitavelmente numa responsável concreta e persistente à 

agressão do rosto. Uma resposta que pode ir dos gestos mais simples e quotidianos até à ação 

temporal institucionalmente configurada. Enquanto expressão de sensibilidade e de 

vulnerabilidade, a bondade constitui sempre testemunho ativo de uma subjetividade 

encarnada e comprometida no processo de transformação do mundo. Pois, para Levinas, a 

subjetividade humana é de carne e de sangue, “mais passiva na sua extra-dição para o Outro 

do que a passividade do efeito numa cadeia causal. Trata-se aqui de um arrancamento a si 

num dar que implica um corpo, porque dar até ao fim é dar o pão arrancado à própria boca” 

(LEVINAS, 2003, p. 175).  

É essa capacidade de entrega total, a capacidade para dar-se de corpo inteiro, que 

anima a responsabilidade ética, garantindo a vigilância em relação a uma justiça que nunca é 

suficientemente justa. Na bondade o ser realiza-se, elevando-se. Ou seja, realiza-se não 

apenas como movimento para fora, mas como movimento para cima. Uma possibilidade de 

elevação muito humana, situada como tal, num mundo concreto onde importa abordar o 

Outro de porta aberta e mãos cheias. A bondade sustenta, em suma, uma ética vivida como 

transcendência. Uma ética que se reconhece como sensível, vulnerável e irremediavelmente, 

insuficiente. Vivida como infinita em relação ao Outro cujo rosto fala de pobreza, de 

privação e de sofrimento.  

Neste sentido, e como recorda repetidamente Levinas, só um ser com rosto, um 

sujeito, pode responder à imposição de um outro rosto. A realização do humano no mundo 



120 

 

exige uma responsabilidade capaz de se deixar transbordar em bondade. Uma 

responsabilidade que, como tal, se torna irredutível a qualquer norma requerida pelo seu 

exercício concreto e cotidiano. Irredutível também a qualquer pretensão de inteligibilidade, 

ou ontologia. O transbordamento da responsabilidade só poderá ser pensada como 

transcendência ética
128

. Portanto, ao perspectivarmos os imperativos éticos da hospitalidade, 

da responsabilidade e da bondade num quadro de determinação histórica onde correm o risco 

de uma traição inevitavelmente possível, queremos sublinhar a necessidade de vitalizar essa 

conexão nos diferentes âmbitos do existir. 

 

2.3.3 Eis-me aqui e a anarquia da eleição 

 

O rosto interpela-nos no imperativo e não no indicativo. E é ao sermos solicitados 

que nos descobrimos como insubstituíveis. E, como tal, eleitos. O mistério da separação 

adquire sentido nesta insubstituibilidade. Mais do que um privilégio, a eleição designa um 

sujeito moralmente responsável, no sentido em que assume inteiramente o lugar que 

ninguém pode ocupar por ele. Ao contrário de um processo de consolidação e de justificação 

de identidade não tem numa preparação reflexiva de caráter ontológico a sua condição 

primeira. É o “eis-me aqui” que suporta o “eu sou” e não o contrário
129

. Ou seja, no contexto 

do pensamento levinasiano, enquanto traço definidor de uma subjetividade pensada como 

transcendência, a responsabilidade assenta, antes de mais, na capacidade de resposta ao 

imperativo do rosto e não no movimento reflexivo do si-Mesmo. O Eis-me aqui, é o dizer da 

inspiração que não pode confundir-se com o dom das belas palavras ou com o do canto. O 

Eis-me aqui, para Levinas, “significa a adstrição ao dar, às mãos cheias, à corporeidade; 
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 A transcendência da bondade permite-nos compreender o enigma da própria contemporaneidade enquanto 

modo de ser para-o-Outro, fruindo do presente cronológico mas indo sempre para além desse presente. Ela 

surge-nos, neste sentido, como resposta possível ao individualismo contemporâneo, considerado na pluralidade 

e diversidade das suas manifestações. A bondade ilumina a justiça, mas não a substitui, nem dispensa a lógica 

de retribuição que caracteriza as exigências do viver em comum. No entanto, a exigência de uma participação 

ativa e axiologicamente comprometida só faz sentido no terreno de radicalidade de uma ética vivida como 

transcendência. 
129

 A relação ética não é desvelamento de um dado, mas exposição do eu a Outrem, prévia a toda e qualquer 

decisão. Aqui, para Levinas, “existe uma espécie de violência sofrida: um traumatismo no coração do eu-

mesmo, uma reinvindicação deste Mesmo pelo Outro, um movimento às avessas da intencionalidade. Tensão 

extrema do mandamento exercido por outrem sobre mim; mandamento anterior a toda a abertura da minha 

parte ascendência traumática do Outro sobre o Mesmo. (...) Trata-se aqui de uma alteração sem alienação. O 

psiquismo é esta animação do Mesmo pelo Outro, que se traduzem em fissura do nó da interioridade do sujeito, 

pela sua intimação a responder, e que não lhe deixam qualquer refúgio nem lhe autorizam qualquer fuga. É 

assim como um contra a minha vontade que é mais eu do que eu-mesmo: é uma eleição. Todo o eu é eleito: 

ninguém mais pode fazer aquilo que só ele deve fazer. (...) Na intimação, o pronome eu está no acusativo: 

significa eis-me aqui. Como se, declinado antes de qualquer declinação, antes de qualquer posição no 

nominativo, o eu fosse desperto como possuído pelo outro” (LEVINAS, 2003, p. 203-204). 
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sendo o corpo a própria condição do dar, com tudo o que custa o dar” (LEVINAS, 2003, p. 

204). 

O rosto dá testemunho do infinito e o acolhimento dessa ideia excede sempre o 

pensamento que a pensa. O que torna impossível qualquer mediação reflexiva. Neste nível, 

portanto, a ética é de fato estranha à ontologia sem que isso ponha em causa a pertinência, a 

exigência de uma ligação
130

. Não desvalorizando as mediações reflexivas no processo de 

consolidação do sujeito capaz e ativo, recusamos, contudo, situar a emergência da 

consciência ética no conforto de um regresso a casa, mantendo nesse ponto a nossa 

fidelidade à linha de argumentação levinasiana
131

. 

No quadro de uma ontologia do agir, as determinações éticas e morais da ação, 

ligadas ao predicativo de bom e de mau, funcionam como mediações no caminho de volta ao 

si-Mesmo. Um regresso que Levinas considera impossível a partir do momento em que a 

alteridade de Outrem irrompe na esfera do Mesmo, fraturando irreversivelmente o patamar 

ontológico em que o sujeito havia erguido a sua soberania. Esta fratura constitui uma 

interrupção inevitável no processo de constituição de uma identidade narrativa que assim 

“passa a ser valorizada como identidade dinâmica, alimentada pelo processo contínuo de 

rupturas” (LEVINAS, 2003, p. 159). 

Trata-se aqui de uma experiência traumática. Abordado no quadro conceitual 

levinasiano, o traumatismo desta interrupção surge-nos como condição de fecundidade do 

tempo que, inspirada nesse acontecimento extraordinário que é a paternidade, possibilita que 

face ao Outro que é o filho, a identificação aconteça no próprio movimento de distinção, 

segundo uma estrutura imprevisível na lógica formal. Levinas chama fecundidade àquilo que 

é “ao mesmo tempo meu e não-meu, uma possibilidade de mim mesmo, mas também 

possibilidade do Outro, da Amada – o meu futuro não entra na essência lógica do possível”. 

Ou seja, “à relação com o futuro, irredutível ao poder sobre possíveis” (LEVINAS, 2000, p. 

243-244). A noção de fecundidade permite compreender a dualidade do idêntico, a sua 

possibilidade de recomeço permanente, apontando para um tempo inserido no tempo do Eu, 
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 Recordamos que na interrogação sobre a subjetividade, Levinas procura, acima de tudo, o humano no 

homem. Uma in-condição que só pode ser pensada para além do ser. Ao pretender sublinhar a utopia do 

humano, o filósofo desafia a razão a acolher, sem humilhação, o infinito, ou seja, o mistério da experiência 

metafísica. Ora, infinito não pode ser conhecido, mas apenas recebido. Ele entra em sociedade através do olhar 

moral que obriga à saída de si, inaugurando assim a marcha espiritual do homem. Uma saída sem possibilidade 

de retorno ao ponto de partida.  
131

 A infinição do infinito, a impossibilidade da sua redução a conteúdo do conhecimento, não reconduz para a 

esfera de inocência e de ingenuidade de uma consciência espontânea, ingênua e pré-relexiva. Ao invés, ela abre 

e legitima o exercício crítico que põe a consciência em situação de infatigável questionamento. Na origem deste 

processo está uma experiência humana não conscientizável, no sentido de não assumível, de não captável numa 

lógica de posse do presente. 
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mas que não lhe pertence. À questão antropológica, ligada à identificação dos traços 

definidores do sujeito capaz, vem assim juntar-se a questão ética e moral de saber quando é 

que é possível afirmar que o sujeito é digno dessa capacidade. Na radicalização da formula 

levinasiana não há um si mesmo responsável sem que, primeiramente, um Outro venha 

apelar para essa responsabilidade. 

Em coerência com a filiação até aqui assumida, fundamentamos a responsabilidade 

na anarquia de uma eleição situada aquém de todo o começo. Em termos éticos, defendemos, 

com Levinas, o primado da alteridade sobre a mesmidade. O movimento metafísico de 

elevação da subjetividade desenvolve-se em direção ao Outro que é Outro ser humano.  Na 

eleição, Outrem coloca-nos perante um sentido anterior a toda a possibilidade de atestação e 

é desse modo que, com Levinas, falamos em passividade, na medida em que estamos perante 

um modo de proximidade humana impossível de transformar em fenômeno da consciência. 

A ética é relação a Outrem, com o próximo. 

 
 “Próximo”, sublinha em primeiro lugar o caráter contingente desta relação, porque 

outrem, o próximo, é o primeiro vindo. Esta relação é uma proximidade que é uma 

responsabilidade por outrem. Responsabilidade obsidiante, responsabilidade que é 

uma obsessão, porque outrem me assedia, ao ponto de pôr em questão o meu para-

mim, o meu em-si, ao ponto de me fazer refém. E esta incondição de refém é a 

condição sem a qual não se poderia nunca dizer um simples “a seguir a vós, 

senhor”. Esta responsabilidade vai até à fissão, até à dês-nucleação do eu. E aí 

reside a subjetividade do eu. Significar, é significar o um para o outro. Há uma 

prioridade neste um; que é a prioridade da exposição imediata a Outrem, exposição 

de primeira pessoa, que nem sequer está protegida pelo conceito de Eu (LEVINAS, 

2003, p. 151-152). 

 

Toda a relação, toda a possibilidade de comunicação ao Outro, tem nesta resistência à 

tematização o seu ponto de ancoragem primordial. A relação ética, assentada na precedência 

do Outro, é vivida, não como mais uma forma de procura da certeza de si, mas como 

transcendência de si, numa abertura que, por ser radical, não ambiciona retorno. Porque, 

como lembra Levinas, a consciência de si, momento de descoberta de poderes e de afirmação 

de liberdade, é inseparável da consciência da impossibilidade de inocência. A consciência de 

si é contemporânea da consciência da responsabilidade em relação à justiça e à injustiça
132

. 

Queremos afirmar que a eleição sustenta a afirmação da subjetividade que, 

interrompe e liberta o sujeito do jogo do ser para levá-lo a descobrir-se como único, 

insubstituível, na nudez de uma entrega marcada pelo desinteresse da bondade. Na seqüência 
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 Neste sentido, a responsabilidade constitui uma característica fundamental de uma subjetividade apoiada na 

dignidade de uma eleição e não numa certeza íntima ou atestação reflexiva. O que não equivale a dizer que a 

eleição toma o lugar ocupado pela atestação no processo de constituição do sujeito ativo, simultaneamente 

autor e ator, como se se tratasse  apenas de substituir uma categoria por outra. Pretende-se sim, do ponto de 

vista ético, defender a precedência de uma em relação à outra. 
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desta posição, consideramos que a precedência da eleição assegura-nos diferentes planos da 

vida humana, a permanência de uma tensão positiva entre o “Eu sou” da identidade pessoal e 

o “Eis-me aqui” da responsabilidade. Ou seja, Levinas ao colocar a eleição no fundamento 

da afirmação da subjetividade, enfatiza que a ética sem ontologia sustenta a ontologia do 

agir. A obrigação inalienável pelo Outro, incondicional até ao ponto da substituição, cumpre-

se como ação. A dívida ao próximo implica a justiça. A precedência de uma ética apoiada na 

ruptura com a ontologia configura-se como condição de uma ética vivida fundamentalmente 

como transcendência, que sustenta a responsabilidade inerente ao agir humano. 

Assim pensamos que as competências éticas identificadas como fundamentais: 

hospitalidade, responsabilidade, bondade – devem suportar a ação de um sujeito capaz de 

intervir na configuração do mundo, por mais vulneráveis, problemático e incerto que esse 

mundo se nos apresente. Ou seja, elas suportam o processo reflexivo de afirmação da 

subjetividade que permite ao sujeito o estatuto de protagonista da sua própria vida, acedendo 

ao patamar ético da dignidade humana através da avaliação ética e moral das suas ações 

Portanto, aceitar o primado da eleição implica o reconhecer a não-reciprocidade da 

relação inter-humana enquanto relação ética. A não reciprocidade obedece a um lógica que 

implicada no modo de ser-para-Outro se prende com a obrigação de dar sem esperar receber. 

Assimetria ética fundamental, justificada neste caso pela bondade. A bondade corresponde a 

uma espécie de transbordamento da responsabilidade que reforça a insubstituibilidade do 

sujeito, a sua unicidade. 

 

2.4 Subjetividade como resposta  

  

A vida é feita de pequenas e grandes experiências que continuamente transcendem a 

vontade dos homens. Experiências de passividade que se impõem muitas vezes à consciência 

com a força de um destino. Mas a realização da subjetividade humana (utopia do humano) 

não pode ficar à mercê do que acontece ou do que simplesmente advém. Ela requer o 

exercício ativo de uma resposta, pessoal e inalienável. Uma resposta alicerçada numa 

passividade ética, e como tal, capaz de fazer face às diversidades. O mistério do tempo, a sua 

fecundidade, radica na relação com a exterioridade inapreensível e que, como foi afirmado, 

só pode ser testemunhada pela exterioridade de um ser que é, também, capaz de separação. 

Por isso dizemos que o ciclo de partidas e de chegadas é interrompido na experiência moral 

do inter-humano. A partir desta experiência, a subjetividade enquanto indiferença ao destino 

do Outro só pode ser descrita como manifestação de um egoísmo sem inocência. 
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2.4.1 Liberdade, destino e fecundidade 

 

 A morte dos valores que orientam a vida começa a ser anunciada quando estes 

passam a estar subordinados a simples desejos pulsionais, “impedindo que o 

verdadeiramente novo aconteça” (LEVINAS, 2002, p. 24). O sentido da alteridade que nos 

importa realçar não se confunde, pois, com a estranheza do insólito ou a novidade do exótico 

e do extravagante. Só a experiência de sensibilidade motivada pelo contato ao Outro ser 

humano permite denunciar a dimensão de vazio destas vivências. Daí a persistente remissão 

para relevância do acontecimento antropológico primordial – a relação com o insondável 

segredo da subjetividade outra. 

 As perplexidades do agir humano não podem ser pensadas a partir de um sentimento 

trágico ligado à exaltação da ideia de destino
133

. Quando inspirada neste sentimento, a 

cultura do prazer insere-se num horizonte de imanência e não de transcendência, justificando 

então aquilo que podemos chamar ética do instante. Levinas denuncia igualmente a crise do 

sentido identificada com o tédio e com o aborrecimento por uma consciência primitiva da 

sua mesmidade e, como tal, vivida ora como desespero ora como frivolidade. Vivida como 

jogo sem jogadores, na gratuidade de um ativismo puro que pretende inocente relativamente 

a causas ou consequências. Será então justamente aqui, num cenário de irresponsabilidade, 

na frivolidade ou pretensão de inocência que caracteriza a existência vivida como jogo, que 

reside o verdadeiro fiasco humano em termo de capacidade de ação. Neste caso, a 

consciência da vulnerabilidade humana transmuta-se em superficialidade, vacuidade e 

arbitrariedade. 

 Perversamente, passa a ser estes os traços de identidade de um sujeito que, exibindo 

uma liberdade sem responsabilidade, uma liberdade não justificada, encara a subordinação a 

qualquer lei moral como uma violência, como um atentado à sua autonomia. É então aqui, 
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 A deficiência humana, para Levinas, “recebe de nosso tempo uma nova significação em virtude da 

consciência que nós temos dessa deficiência. Ela é vivida numa ambiguidade: desespero e frivolidade. A 

exaltação do humano na sua coragem e no seu heroísmo – na sua identidade de atividade pura – inverte-se em 

consciência de malogra, mas também de jogo. Jogo de influências e de pulsões. Jogo jogado sem jogadores, 

nem desafio. (...) É essa inversão da crise do sentido em irresponsabilidade do jogo que é, talvez, apesar de sua 

ambigüidade, a modalidade mais perversamente sutil do fiasco do humano. Desordem graciosa como simples 

reflexos do ser e incapaz de resistir à droga e que, na sua arbitrariedade, se experimenta como menos 

constrangedora que a lei social e a própria lógica, sempre repressiva. O ser aceita-se como agradável. (...) Sem 

perder sua significação de fim, a morte acrescenta a gratuidade do ilusório à leviandade do ser. Vaidade das 

vaidades (...). Vaidade com expoente: a morte só golpeia as aparências de atos, pois não haveria mais atos, nem 

sujeitos e nem atividades. Só haveria caprichos de epifenômenos já se diferenciando de si mesmos. Ilusórios 

simulacros de significados se dissipam no abismo da morte. Crise da linguagem na qual se dissolvem todas as 

sínteses, toda obra da subjetividade constituinte. Trata-se do fim do mundo do qual os arsenais nucleares 

revelam o aspecto popular e angustiante. O fiasco do humano talvez caminhe para isso” (LEVINAS, 2002, p. 

78). 
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neste terreno de irresponsabilidade, que são fundadas as raízes do ceticismo, da demissão e 

da indiferença, a falência do humano, no entender de Levinas. 

 O reconhecimento das perplexidades que marcam o agir humano no contexto da 

contemporaneidade justificam, a nosso ver, a necessidade de um quadro conceitual como 

aquele que nos é oferecido pelo pensamento levinasiano, permitindo-nos pensar a condição 

humana em termos de fecundidade, segundo uma lógica de morte e ressurreição 

permanentes. Portanto, segundo uma lógica de responsabilidade. O sujeito responsável 

aparece-nos aqui como um ser temporal que às contrariedades da vida e à ameaça da morte, 

opõe o seu tempo. 

 Ao contrário do que acontece com a integração homeopática da morte (ética do 

instante), o homem relaciona-se positivamente com a morte quando se torna capaz de adiá-la 

através do seu agir (ética da alteridade). Através da ação o homem transcende o instante. A 

violência da morte é permanentemente adiada através de um recuo imposto pela própria ação 

humana enquanto modo de ser-para-o-Outro. Ou seja, enquanto modo do sujeito se 

relacionar tendo por referência o infinito. Nada é definitivo, nada está tragicamente 

consumado. O tempo representa precisamente a possibilidade do ainda não. Claro que um 

ser temporal é um ser mortal que, nessa qualidade, está sujeito a ser traído. Na sua vontade, 

todavia, ao contrário dos produtos possíveis dessa vontade, objetivados na história 

econômica e desse modo desligados do querer que lhes deu origem, o querer da vontade 

mantém a sua força criadora, o seu poder para fazer história. 

 
A vontade que se furta à posse, a esse entusiasmo como o próprio poder da ruptura 

– entrega-se a Outrem pela sua obra que, no entanto, permite assegurar a sua 

interioridade. A interioridade não esgota assim a existência do ser separado. (...) 

Toda a vontade se separa da sua obra. O movimento próprio do acto consiste em 

desaguar no desconhecido. O desconhecido não resulta de uma ignorância de facto. 

O desconhecido em que o acto desemboca resiste a todo o conhecimento, não se 

coloca à luz, dado que aponta o sentido que a obra recebe a partir do outro. O 

Outro pode desapossar-se da minha obra, tomá-la ou comprá-la e dirigir assim o 

meu próprio comportamento. Exponho-me à instigação. A obra vota-se à 

Sinngebung estranha, desde a sua origem em mim. Importa sublinhar que o destino 

da obra votada a uma história que eu posso prever inscreve-se na própria essência 

do meu poder e não resulta da presença contingente de outras pessoas à minha 

volta (LEVINAS, 2000, p. 205-206). 

 

Levinas separa o mundo da responsabilidade, feito de liberdade e de iniciativa, do 

mundo de fatalidade que caracteriza a obra de arte e onde a vida e a ação estão ausentes. 

Entre o ato de produção e a obra produzida existe uma distância incomensurável. A obra de 

arte sobrevive ao seu criador como coisa, ficando à mercê de vontades estranhas. É por essa 

razão que o trabalho de reconstrução histórica exige recuo e distância no tempo, o tempo 
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necessário para que a vontade perca o domínio sobre a sua obra, doravante nas mãos de 

outros. 

A fecundidade do tempo, a possibilidade de o presente dar lugar a novos presentes, 

está no ato de produção, enquanto movimento da subjetividade e não no seu resultado 

material. No quadro da teoria levinasiana, não é possível conceber um tempo que não é de 

ninguém, um tempo não assumido, anônimo e impessoal em, assim, tornado estéril
134

. A 

ação constitui precisamente uma forma privilegiada de assumir o instante, tomando posse do 

presente inevitável. 

A possibilidade de começo, a ação, surge-nos assim como uma das dimensões da 

aventura ontológica a ser defendida como exigência da contemporaneidade. Mas se é 

verdade, como defende Levinas, que ser significa agir, assumindo o ser, o sentido primordial 

desse agir aponta para além da sua função ontológica. É na responsabilidade pelo Outro que 

a ação humana se abre ao não definitivo do tempo, como dissemos a propósito da noção de 

fecundidade. 

Tomada a partir deste sentido de responsabilidade, enquanto modo de relação à 

transcendência, a própria ideia de morte surge-nos dissociada de um quadro trágico ou 

fatalista. A morte representa, por excelência, a não experiência e a não ação. Do ponto de 

vista pessoal, ela situa-se num tempo futuro sobre o qual se detém o poder da vontade, num 

instante absolutamente Outro e, como tal, inassumível. Reside aí o enigma da morte e o seu 

perturbante mistério
135

. O contato com a experiência da morte, experiência que só pode ser 

vivida como relação responsável pela morte de Outrem, tende a reduzir qualquer atividade 
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 Não ignorando o conflito entre liberdade e necessidade que caracteriza o agir humano, Levinas recusa-se a 

ver aí uma tragédia. O trágico reside na suspensão do tempo, na simultaneidade entre necessidade e liberdade 

que a obra de arte simboliza uma vez que a obra nunca vai além dos limites do presente, simbolizando dessa 

forma a eternidade do instante com toda a sua dimensão trágica. Mas esta simultaneidade, este encerramento 

num destino, não tem lugar na vida protagonizada por pessoas concretas que, ao contrário de personagens de 

romance, podem dar novos desenvolvimentos à sua história. É certo que a vontade, por ser humana, é sempre 

vulnerável. Mas não no sentido trágico das narrativas míticas, em que o herói se debate dramaticamente com 

forças exteriores à sua vontade. O estatuto ontológico da ação está ligado à possibilidade de começo enquanto 

ato da consciência. Reside aí, afinal a maravilha do presente. 
135

 A relação com a morte de outrem “não é um saber sobre a morte de outrem, nem sequer a experiência desta 

morte no seu modo de aniquilar o ser. Não há saber desta relação ex-cepcional. Esta aniquilação não é 

fenomenal nem dá lugar a nenhuma coincidência da consciência com ela. O saber puro não retém da morte de 

outrem senão as aparências exteriores de um processus onde acaba alguém que até ali se exprimia. A relação à 

morte na sua ex-cepção que confere à morte a sua profundidade, não é nem ver nem mesmo visada, relação 

puramente emocional, comovente de uma emoção que não é feita da repercussão, na nossa sensibilidade e no 

nosso entendimento, de um saber prévio. É uma emoção, um movimento, uma inquietude no desconhecido. (...) 

Aqui, trata-se de uma afetividade sem intencionalidade. (...) Emoção como deferência pela morte, quer dizer, 

emoção como questão que não comporta, na sua posição de questão, os elementos da sua resposta. Questão que 

se enxerta nesta relação mais profunda ao infinito que é o tempo. Relação emocional à morte do outro. Temor 

ou coragem, mas também, para-além da compaixão e da solidariedade com o outro – a responsabilidade por ele 

no desconhecido” (LEVINAS, 2003, p. 43-44). 
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de posse à dimensão de absoluto. Face a este desconhecido absoluto, qualquer sentido se 

arrisca a cair no sem sentido. 

Levinas recusa-se a pensar a morte apenas como um momento da ontologia, 

considerando que é na relação aos Outros seres humanos que a ideia de morte pode ser 

interrogada
136

. Na impossibilidade de reduzirmos a morte a uma experiência pessoal, o único 

contato permitido com esse acontecimento misterioso é através de Outrem, através do seu 

rosto transformado em máscara por força de uma ausência absoluta, de uma partida sem 

retorno. Ou seja, o fato mais importante decorrente da relação com a experiência possível da 

morte, aquele que afeta profundamente a subjetividade, não reside na negação da iniciativa, 

na limitação do ser, mas na abertura ao desconhecido inerente ao confronto com a 

irredutibilidade do silêncio de Outrem, privado para sempre do poder de interpretação e de 

eleição, o que justifica o sentimento de culpabilidade associado à consciência de 

sobrevivente. Um sentimento que não deixa de ser uma forma de viver a proximidade pelo 

destino do Outro. Um sentimento de deferência, e não de temor, perante a morte corresponde 

a uma atitude de respeito, de hospitalidade, em relação ao desconhecido, valorizado 

justamente enquanto desconhecido. A morte representa o indecidível por excelência. Não 

existe nada de negativo ou de paralisante neste conceito. Se pudéssemos antever ou preparar 

previamente todos os momentos, decidindo sobre todos os passos, não existiria lugar nas 

nossas vidas para a dimensão da transcendência. 

Nada de novo aconteceria verdadeiramente se tudo pudesse ser programado ou 

escolhido. O acontecimento, a interrupção da linearidade do tempo, produz-se na tensão 

inevitável entre conhecido e desconhecido. As zonas de incertezas são zonas de escolha, de 

decisão e de ação. Naturalmente, a abertura ao infinito é sempre geradora de incomodidade 

na medida em que impede a instalação definitiva na familiaridade de um lar. Mas é nesta 

possibilidade de movimento, de saída e ruptura, que reside “a fecundidade do eu enquanto 

sua própria transcendência” (LEVINAS, 2000, p. 256). Portanto, decidir agir num aqui e 

num agora corresponde à assunção de uma responsabilidade ética
137

. Para Levinas, a ligação 

do homem ao bem se cumpre na forma de uma vinculação aos Outros, ou seja, podemos 
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 A morte não oferece resistência como qualquer obstáculo empírico, mas como algo absoluto e 

incontornável. Impossível de inscrever num horizonte, a ideia de morte não se confunde com a ideia de fim e é 

por isso mesmo que encontra sentido para além da ontologia. O medo da morte justifica-se quando a morte é 

encarada como ameaça do nada. Encarada como mistério e transcendência, pelo contrario, a morte surge como 

o segredo do tempo, justificação da diacronia e de inquietude e não de negatividade. Ou seja, a ideia de morte 

não representa a negação da vida, mas a não-presença que todo o presente cronológico comporta. 
137

 A crença no triunfo final do bem não dispensa os homens de agir no presente. Uma sociedade que se 

empenha em preparar um futuro de justiça, não pode ignorar os imperativos do presente. 



128 

 

associar o apelo da alteridade testemunhada pelo rosto ao sentido positivo da ética. A 

dinâmica relacional representa a própria condição ética, enquanto movimento de contínua 

superação de si mesmo, através de uma relação solidária aos Outros e de uma ação 

comprometida com a transformação do mundo. 

Enquadrado numa concepção de temporalidade que tem por referência a ideia de 

infinito, e não a ideia de morte, o agir humano inscreve-se no movimento ético. O que 

significa um movimento em direção ao Outro homem, em direção a um outro mundo interior 

que transcende necessariamente o espaço lógico da subjetividade. Perder o sentido desta 

orientação essencial significa correr o risco da tentação ideológica, da alienação da liberdade 

em revoluções que não chegam a sê-lo. Aceitando a expressão de Levinas, diremos que a 

ética se prende ao imperativo de resposta que emerge da eleição, esse movimento ético que, 

colocando o sujeito numa esfera de transcendência, o convoca para a vitória sobre o 

fatalismo e a morte. 

 

2.4.2 Escuta e resposta a um apelo 

 

 Indissociável do esforço contínuo de existir, assumindo a plenitude do presente, 

transcendendo-o, a capacidade ativa do sujeito acede ao patamar de uma responsabilidade 

ética como resposta a um apelo
138

. O sentido filosófico que procuramos atribuir às duas 

noções em causa não ignora a sua conotação teológica, de acordo aliás com o fundo bíblico 

que inspira o pensamento de Levinas
139

.  

 Guiada pela ontologia, a teologia tradicional, apresenta-nos a transcendência no 

quadro de um fundo comum a partir do qual a criação dos seres é explicada. Ora, é outra a 

noção de transcendência que aqui se propõe. Ela esta ligada ao enigma da própria 

subjetividade enquanto realidade separada, constituída, portanto, numa lógica de resistência 
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 Levinas não só não teme a linguagem religiosa como se serve intencionalmente dela na tentativa de expor 

uma reflexão que considera intraduzível nas categorias clássicas. Contudo, estamos perante um sentido de 

religião muito particular, ligado à valorização da relação interpessoal enquanto lugar de produção da verdade 

metafísica e não a um determinado sistema confessional ou a uma crença. Produzida no encontro humano, essa 

verdade é radicalmente singular e não englobável. Ou seja, religião, para Levinas, é o “laço que se estabelece 

entre o Mesmo e o Outro, sem constituir uma totalidade” (2000, p. 28).  
139

 Resistindo, portanto, como tal, à própria totalização teológica: “transcendência rejeita precisamente a 

totalidade, não se presta a um objetivo que a englobaria a partir de fora. Toda a “compreensão” da 

transcendência deixa efetivamente de fora o transcendente e tem lugar diante de sua face. A noção de 

transcendente coloca-nos para além das categorias do ser, se as noções de totalidade e de ser se sobrepõem. (...) 

O transcendente é o que não pode ser englobado. Há, para a noção de transcendência, uma precisão essencial 

que não utiliza nenhuma noção teológica. O que embaraça a teologia tradicional, que trata da criação em termos 

de ontologia impõe-se como uma primeira verdade a uma filosofia que parte da transcendência: nada poderia 

distinguir melhor totalidade e separação do que o afastamento entre a eternidade e o tempo. Mas então, outrem, 

pela sua significação, anterior à minha iniciativa, assemelha-se a Deus. A significação precede a minha 

iniciativa de Sinngebung” (LEVINAS, 2000, p. 273). 
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à totalidade. À ideia de totalidade equivale a noção de eternidade enquanto que a noção de 

separação remete para a interioridade, para a existência de um tempo pessoal.  

 O campo subjetivo em que se desenvolve o acolhimento da significação sem 

contexto, própria do rosto, é-nos descrito por Levinas metaforicamente em termos de uma 

curvatura do espaço que explica a posição de superioridade, de altura em relação ao ser que 

acolhe o testemunho de alteridade radical ou transcendência. É a partir deste sentido de 

superioridade que podemos entender a ideia segundo o qual o apelo do rosto deve ser 

recebido como um mandamento ético: “Tu não cometerás assassínio” (LEVINAS, 2000, p. 

241). 

 A relação metafísica vive-se como relação sem correlação e, nesta medida, como 

responsabilidade fundamental por uma assimetria incomensurável e incorrigível que 

subordina a vontade sem a limitar ou definir. Mas é no plano da relação estritamente humana 

que tal experiência, a relação com a transcendência, com a ideia de infinito tem lugar. O que 

não significa que o sentido da ação possa ficar restrito a uma resposta concretizada no 

espaço relacional face-a-face. Porém, segundo Bensussan “a subjetividade, transida pelo 

outro que transpassa seu mesmo, é estruturada como tendo-de-responder” (BENSUSSAN, 

2009, p. 25). 

 A subjetividade pode escolher fechar-se ao apelo que a suscita, escolhendo 

permanecer numa esfera de auto-suficiência, recusando o acolhimento e o socorro. Pode 

fazê-lo sim, mas sem inocência. Por este motivo, Levinas insiste em apresentar a 

transcendência nas figuras humanas do pobre, da vitima, do órfão, do que sofre, do que tem 

frio ou sede. Ou seja, daquele perante quem é escandalosamente imoral negar uma resposta, 

permanecendo surdo ao seu apelo
140

. Segundo Bensussan, a assimetria ética é então a 

indicadora daquilo que ela não é e que ela convoca, uma política justa, e de perigo extremo 

que ela comporta, um diferentismo injusto. Ou seja,  

 
ela se diz de maneira muito articulada, pois as posições irredutíveis dissimétricas 

que ela desenha implicam  requerimento práticos a que o sujeito se acha designado. 

O Outro difere em sua diferença, Eu sou mantido na não-indiferença. O Outro 

convoca, Eu respondo. Não posso, em todo caso, não escutar o apelo. O Outro tem, 

é, um rosto, Eu estou subordinado a esta extrema fragilidade do rosto do Outro. O 
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 Assumindo uma concepção de subjetividade que podemos considerar abraâmica, Levinas procura afirmar o 

lugar da transcendência num mundo obscurecido pela violência e pela ânsia de saciedade imediata. Ou seja, a 

morte de Deus, anunciada no quadro do racionalismo contemporâneo, significa neste contexto a vacuidade de 

uma vida sem infinito, privada do sentido de obediência a um mandamento superior. Logo, fechada para a 

transcendência. A morte de Deus começa, precisamente, neste mundo de mesmidade, de tédio e de monotonia. 

Um mundo que proclama a inocência de estratégias de vida subordinadas a desejos simplesmente pulsionais, a 

desejos que funcionam como necessidades. 
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Outro se apresenta na transcendência deste rosto que excede toda materialidade 

sensível, ela está “mais próximo de Deus que eu” (BENSUSSAN, 2009, p. 23). 

 

 A apologia da resposta, sobretudo quando equacionada no plano excessivo de uma 

racionalidade ética, não vem, no fundo, contradizer a afirmação do sujeito na sua condição 

de autor e ator? Precisamente, enquanto sujeito, não cabe ao homem o dever de assumir, 

inteiramente, a sua capacidade de iniciativa? O movimento de responsabilização do sujeito 

que feito, inapelavelmente, a partir de Outrem não corresponderá, afinal, a uma 

desresponsabilidade? Privilegiando a inserção do agir humano numa lógica de resposta não 

estaremos a limitar, a empobrecer, a própria noção de responsabilidade? 

 Interrogações inquietantes, sobretudo quando consideradas no horizonte teórico de 

uma tradição que tende a conceitualizar a realidade no quadro de um conhecimento, 

filosófico, científico e empírico, determinado por uma racionalidade lógica. Abordada a 

partir deste tipo de racionalidade, ou tomada em sentido comum, a noção de resposta pode 

ser, de fato, equívoca. 

 Sem pretender ignorar a equivocidade possível, adotamos o sentido levinasiano da 

noção de resposta para fundamentar o estatuto ético da ação humana. A resposta ética é 

resposta a um apelo e não resposta a uma questão ou a um problema. Levinas assinala nestes 

termos a distinção entre a dimensão epistemológica que caracteriza a relação problema-

resposta e a dimensão ética da relação apelo-resposta. No seguimento destas posições, a 

resposta de que falamos é, sem qualquer margem para dúvida, resposta a um apelo. Mas um 

apelo que nos é dirigido, concretamente, por outra pessoa. E, ao contrário das leis das coisas, 

os desígnios de Outrem não são convertíveis em problemas, por essa razão a capacidade 

ética exigida pelos imperativos de resposta ao apelo de Outrem não é redutível a uma 

capacidade de tipo cognitivo, como aquela que é reclamada pela problematicidade de um 

mundo marcado pela exterioridade
141

. 

 A resposta, incondicional e efetiva, ao apelo dirigido por Outrem não pode ser 

tomada com uma simples reação. Dizer resposta significa afirmar a impossibilidade de ficar 
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 É a presença do Outro ser humano que desperta o desejo de infinito, abrindo a marcha espiritual do homem. 

E esta marcha, Levinas faz questão de sublinhar, é indissociável de uma responsabilidade atuante, criadora e 

transformadora. Recordamos que, de acordo com o alinhamento conceitual que temos vindo a seguir, dizer vida 

espiritual significa dizer vida interior desperta pelo apelo da exterioridade. A espiritualidade refere-se à relação 

com a exterioridade irremediavelmente transcendente. Relação esta vital para o dinamismo da própria vida 

interior enquanto processo feito de continuidade e de ruptura. “Tanto relação como ruptura e, assim, despertar: 

despertar de Mim por outrem, de Mim pelo Estranho, de Mim pelo apátrida, isto é, pelo próximo que nada mais 

é do que próximo. Despertar que não é nem reflexão sobre si nem universalização; despertar que significa 

responsabilidade por outrem a nutrir e a vestir, minha substituição a outrem, minha expiação pelo sofrimento e, 

sem dúvida, pela falta de outrem. Expiação de mim atribuída sem possibilidade de evasiva e à qual se eleva, 

insubstituível, minha unicidade de eu” (LEVINAS, 1997, p. 97). 
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passivo, indiferente, em relação às ameaças que ferem a liberdade. Significa, enfim, a 

obrigação de se manter atento e ativo, assumindo em todos os momentos da vida a 

responsabilidade de fazer do mundo um lugar com rosto. 

 A diferença, o caráter excepcional da relação ética, reside no reconhecimento de que 

a autonomia do homem, evidenciada na concretude dos seus atos, repousa sobre uma 

suprema heteronomia. Nesta medida, a relação ética pode ser considerada como uma relação 

religiosa por excelência, já que o poder criativo do homem, o exercício da sua liberdade, é 

instituído por uma força divina que assim se faz próxima, sem, todavia, perder o absoluto da 

sua transcendência. A exterioridade do mundo passa a ser marcada com o cunho de uma 

subjetividade singular que, antes de estar inscrita numa ordem ontológica e de poder ser 

caracterizada por um conjunto de qualidades morais, está vocacionada para a iniciativa da 

resposta
142

. Contudo, “o sujeito pode bem responder ou não responder, disse-se, mas não se 

trata de uma escolha, pois ele não é livre para escutar ou não o apelo. Com efeito, a resposta 

precede a pergunta” (BENSUSSAN, 2009, p. 25). 

 O equilíbrio da tensão entre uma lógica da superabundância e uma lógica da 

retribuição ou equivalência é, no horizonte conceitual levinasiano, equacionada em termos 

da relação entre totalidade e infinito. A humanidade não se define pela semelhança, mas pela 

não-indiferença à diferença que é diferença irredutível ao gênero que convoca ao 

empenhamento numa relação de fraternidade
143

. O imperativo evangélico referente à regra 

de ouro é, neste caso, indissociável da lei fundamental que só o rosto ordena e que, proibindo 

o assassinato, reclama justiça social.  
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 Para um pensamento de inspiração judaica, a justiça terá que acompanhar a oração e a liturgia na relação de 

proximidade com Deus. Por um lado, porque é na relação inter-humana que tem lugar a experiência metafísica. 

Por outro, na medida em que o homem é chamado a agir, a responder, como se não houvesse Deus com que 

contar. Ou seja, a tarefa da salvação pertence à própria condição humana. Desvinculada desta responsabilidade, 

a fé no triunfo final do bem conduz à deriva ideal que, neste caso, representa uma fuga do presente que, na 

realidade, é preciso assumir. Esta deriva é própria do idealismo, mas incompatível com um ser encarnado, 

enraizado no mundo e não-indiferente em relação à vulnerabilidade do Outro, fisicamente próximo ou distante. 

Neste sentido, falar em temor a Deus significa o mesmo que temer pelo Outro. Ou seja, tudo o que possamos 

receber de Deus, que é invisível, surge pela mesma voz, uma voz humana, absolutamente única. O apelo do 

rosto é, pois, apelo de justiça. E não é possível permanecer surdo a este apelo sem risco de imoralidade. 
143

 Segundo Levinas é a presença em sociedade do Outro que suscita a questão ético-filosófica referente ao 

sentido de toda a ação, na tentativa de sublinhar a impossibilidade de uma relação à transcendência divina 

desenvolvida na ignorância dos homens e dos seus dramas existenciais. Não porque os homens funcionem 

como mediadores ou como encarnações do divino, mas na medida em que, sendo infinitamente Outros, abrem 

lugar à produção do infinito. A relação metafísica é a relação social por excelência, relação de responsabilidade 

e de justiça. Neste sentido, os conceitos teológicos tiram também a sua significação das relações éticas. Não se 

trata de tentar fundar a teologia na ética ou vice-versa. É no plano concreto das relações morais, inter-humanas, 

que encontramos o sentido espiritual da metafísica. A obediência que é obediência a um rosto não corresponde 

a uma participação involuntária numa aventura comandada por misteriosos desígnios. 
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O pensamento de Levinas ergue-se contra todas as formas de indiferença e de 

alienação, defendendo a necessidade de marcar a história com uma intervenção pessoal 

transformadora e criadora, mas opõe-se à visão teleológica, recusando pensar a história como 

um enorme tribunal que, inscrevendo a ação humana numa lógica linear e determinista, 

tende a hipotecar o presente e a fazer dos homens simples portadores de formas que os 

comandam sem eles saberem. A certeza da paz repousa na primordialidade da relação 

humana e não num qualquer conflito dialético, num jogo de antíteses. Nesta medida, ela 

inscreve-se imperativamente no presente, na ação dos sujeitos, e não na visão de um futuro 

projetado além do tempo e, como tal, adiado. 

Ora, uma subjetividade que assim recusa a subordinação passiva ao julgamento da 

história, atrevendo-se pelo contrário a julgá-la, não é de todo uma subjetividade frágil, 

impotente ou indiferente. Investida por uma passividade ética, ela é chamada a responder. E 

não há qualquer possibilidade de inocência ou de fuga perante esta chamada. Ancorada numa 

responsabilidade inalienável, a resposta faz-se ato num tempo e num espaço determinados. 

Assim o exige, imperativamente, a experiência de desumanidade quotidianamente vivida 

num mundo marcado pelo lado mais sombrio da condição humana. A perfeição procura-se 

na recusa da imperfeição, é no seio da própria impureza que a pureza tem lugar. Portanto, 

perante o quadro de uma visão totalitária da história que ignora a identidade singular dos 

sujeitos que a protagonizam, não há sequer lugar para o dever de memória em relação às 

vitimas e ao seu sofrimento concreto e irremediavelmente pessoal, Levinas aposta em refletir 

sobre as condições que permitem mudar a história, tornando-a mais humana
144

. 

 
O ser que se exprime impõe-se, mas precisamente apelando para mim da sua 

miséria e da sua nudez – da sua fome – sem que eu possa ser surdo ao seu apelo. 

De maneira que, na expressão, o ser que se impõe não limita, mas promove a 

minha liberdade, suscitando a minha bondade. A ordem da responsabilidade ou a 

gravidade do ser inelutável gela todo riso, é também a ordem em que a liberdade é 

inelutavelmente invocada de modo que o peso irremissível do ser faz surgir a 

minha liberdade. O inelutável não tem a inumanidade do fatal, mas a seriedade 

severa da bondade (LEVINAS, 2000, p. 179). 

 

A resposta à experiência do sofrimento humano não só é irrecusável como pode, e 

deve, medir-se objetivamente. Ela requer um movimento que vá para além da esfera da 

compaixão. Daí a reserva de Levinas em relação à dádiva de tipo humanitário. Na sua 
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 Esta demarcação crítica em relação a uma visão totalitária da história caminha a par da recusa em pensar a 

intervenção humana a partir da exaltação de um subjetivismo egoísta e impotente. O sofrimento, sobretudo, dos 

inocentes, não se compadece com o enclausuramento numa interioridade. A realização da diferença torna-se 

possível, visível em cada ato humano, em cada presente. Inscrito numa lógica de descontinuidade e de ruptura, 

o exercício concreto da responsabilidade simboliza a posse efetiva do presente cronológico por parte de uma 

subjetividade capaz de julgar a história. 
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perspectiva, a resposta ao apelo do próximo, expressa na forma de caridade, constitui uma 

entrega generosa, mas resignada. Apesar da bondade das suas intenções, a caridade move-se 

ainda numa esfera da interioridade. Para romper verdadeiramente com o egoísmo e evitar a 

tentação da inocência, impedindo a repetição do vazio e do silêncio que rodearam atos tão 

brutais e criminosos como aqueles que foram praticados durante o terror nazista, é necessário 

que a vontade humana se indigne e responda, fazendo valer a força do seu criador num viver 

em comum efetivamente solidário e justo. Ou seja, a afirmação da eleição enquanto resposta 

ética apóia-se na eleição
145

. 

Orientada para o Outro, a ação ética sofre dos riscos que toda a relação ao 

desconhecido comporta, ela passa obrigatoriamente por gestos que podem nunca chegar ao 

destino. Os gestos que endereçamos a outra pessoa são, sempre, gestos endereçados ao 

irremediavelmente Outro. O que, todavia, não significa que nos possamos demitir de 

procurar acautelar o funcionamento de mecanismos práticos que assegurem a chegada da 

mensagem ao seu destino. De acordo com o conceito de transcendência que temos 

defendido, se-para-o-Outro significa ser para um tempo sem nós, um tempo para além do 

nosso próprio tempo. Os resultados da ação escapam à contemporaneidade do agente, 

reclamando a “generosidade da bondade e da paciência” (LEVINAS, 1993b, p. 52).  

Esta é a diferença apontada por Levinas entre uma ação que visando o futuro, 

ambiciona chegar à terra prometida e uma ação que responde ao para além de si mesmo, sem 

esperar contrapartidas ou reconhecimento. O tipo de resposta de que estamos tratando não 

pode ficar refém desta espécie de adiamento ou ambição e reconhecimento. Contudo, ela não 

pode também ser considerada gratuita, no sentido da gratuidade de um jogo isento de 

consequências morais. O sujeito ético é um sujeito consciente das implicações do seu agir, 

tanto em relação ao próximo que se apresenta no rosto como em relação ao próximo na 

figura de terceiro. O que nos conduz à reflexão sobre a obrigatoriedade das mediações 

institucionais da ética sem as quais a resposta arrisca a não poder fazer-se presente.  
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 A posição de Levinas converge para o imperativo – o da ação em favor do Outro. À lei do rosto que diz: 

“não matarás”, o sujeito só pode responder através de um “Eis-me aqui” incondicional, afirmado num contexto 

de contemporaneidade e não num qualquer futuro longínquo. Ou seja, sublinha o estatuto ético da 

responsabilidade enquanto resposta, efetiva e concreta, ao apelo de Outrem. E, nesta medida, enquanto resposta 

à alteridade, a ação é também, inevitavelmente, resposta ao apelo do futuro. Um apelo que não convida ao 

adiamento, mas à urgência de dizer presente no presente. 
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2.4.3 Razões pedagógicas: educabilidade e perfectibilidade 

 

A educação correspondendo a uma intervenção no devir humano, a uma dinâmica 

relacional destinada a promover o desenvolvimento da humanidade em cada homem, 

constitui uma prática ética fundamental. Todo o ato educativo está marcado por esse ensino 

ético, por este desejo de interferência no processo que faz de cada pessoa um sujeito de 

aprendizagem ao longo de toda a vida. Por este motivo consideramos que é em grande parte 

ao nível da educação que se colocam os grandes desafios ligados ao progresso possível da 

humanidade. Um progresso indissociável do aperfeiçoamento das competências éticas dos 

sujeitos. 

 O ato de educar assenta numa prática inter-relacional destinada a potencializar a 

formação do homem na sua condição de habitante de mundo plenamente fruído, possuído, 

dominado e conhecido. Que o mesmo é dizer, numa prática destinada a fomentar a sua 

vocação para a imortalidade e para a transcendência. A partir daqui, pensar a educação 

significa considerar as condições relacionais, que permitem o aperfeiçoamento contínuo dos 

sujeitos enquanto seres capazes de relação metafísica. Ou seja, diremos que nem se educa o 

homem para a sociedade, nem para si próprio, mas educa-se para a humanidade, com tudo o 

que o humano implica em termos de interação, de complexidade e de evolução. 

 Assim considerada como prática ética fundamental, a educação representa, em si 

mesma, um grande desafio antropológico. Estamos perante uma tarefa específica do animal 

homem. Os outros animais são susceptíveis de adestramento, mas não de educação. Para ser 

o que pode ser, para que se torne semelhante aos da sua espécie, o simples animal não 

precisa do cuidado, do amparo e da orientação dos que lhe são próximos. Ele foi, de início, 

dotado das condições necessárias à sua sobrevivência. O mesmo não acontece com o animal 

homem que, atendendo à sua incompletude originária, se vê forçado a descobrir, por si 

próprio, as bases da conduta que suportam a realização do seu destino humano. Carecendo, 

neste sentido, de especial atenção, proteção, acompanhamento e ensino. 

 Em que medida a educação se institui como lugar privilegiado para este 

acompanhamento? O que fazer, e como fazer, para que cada homem possa descobrir as bases 

éticas da sua conduta? Que referências axiológicas devem balizar os espaços e os tempos da 

prática pedagógica? A realização do destino humano passa, apenas, pela promoção das 

condições que permitem a cada pessoa ser tudo aquilo que pode ser? Ou, em que medida o 

poder ser se articula existencialmente com a capacidade de outramente que ser? 
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Na continuidade da nossa reflexão, estas questões serão ponderadas procurando ter 

em conta a concepção de uma ética sem ontologia. Interessa-nos interrogar as noções ético-

antropológicas de educabilidade e de perfetibilidade à luz de uma concepção de 

subjetividade fundada no ensino metafísico e, a partir daí, elegendo-as como eixos de uma 

sabedoria ético-pedagógica guiada pelos valores da hospitalidade, da responsabilidade, da 

bondade e da resposta à alteridade. 

Partindo do “reconhecimento do lugar primacial da educação no desenvolvimento do 

projeto antropológico” (MANEN, 2004, p. 45), as noções de educabilidade e de 

perfetibilidade surgem-nos como postulados basilares da razão pedagógica. Considerando 

que o segundo deriva do primeiro, no sentido em que o homem é educável na medida em que 

é, intrinsecamente, capaz de auto-aperfeiçoamento. É esta a premissa que une os projetos de 

todas as pedagogias, contrariando assim o discurso da fatalidade e do descrédito na condição 

humana. 

 O homem, enquanto sujeito de liberdade, possui a capacidade de se afirmar no 

mundo como ator moral das suas ações. Tornando-se, nesta condição, apto a impedir o 

caráter definitivo do tempo. Tendo em conta esta premissa é possível associar a doutrina do 

mal a uma teoria da esperança. Assim, a responsabilidade pelo bem no mundo, ou pelo mal, 

é estritamente humana. Logo, importa orientar o homem no bom uso da liberdade de modo a 

evitar a perversão do seu exercício na forma de agressão ao Outro, na forma de maldade. 

Será esta, então, a tarefa da educação, a de formar para o bom uso da liberdade.  

Em relação à tentativa para radicalizar o mal no coração do homem, não podemos 

deixar de constatar que é no espaço da liberdade humana que ele se manifesta. Como tal, é aí 

que deve ser situada a reflexão em torno do que podemos fazer para o contrariar. 

Concretamente, em torno das condições que favorecem o comportamento moral e capacitam 

para a “resposta necessária” (MÈLICH, 2001, p. 29). Julgamos que o desafio passa agora por 

inscrever os pressupostos de natureza antropológica e pedagógica no quadro de uma 

concepção de liberdade que descrevemos como refém, justificada e difícil. Pois, “ser si 

mesmo – condição do refém - é ter sempre um grau de responsabilidade superior, a 

responsabilidade com relação à responsabilidade do outro” (LEVINAS, 1987, p. 187). 

Assentada na experiência de heteronomia ligada à capacidade de acolhimento, de produção 

de infinito, a liberdade deve subordinar-se à responsabilidade enquanto resposta ao apelo de 

Outrem. Surpreendente capacidade afirmada no plano pessoal como traço firme, invencível e 

misterioso, de uma unicidade. 
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Para que o homem possa fazer bom uso da sua própria razão é necessário que 

aprenda a viver a continuidade da ruptura metafísica. No desenvolvimento da disposição 

para a humanidade em cada ser é a capacidade de transcendência que está em causa. Uma 

capacidade que encontramos confirmada nos contextos existenciais mais adversos, apesar de 

não estar, nunca, definitivamente garantida. O inacabamento é a sua marca misteriosa, 

condição para uma relação fecunda com o tempo apoiada, justamente, num processo de 

aprendizagem a ser infatigavelmente protagonizado por todos os homens, em todas as etapas 

da sua existência
146

. 

Enquanto exigência ética, a realização da contemporaneidade, surge-nos como 

indissociável da educação, valorizada como prática de formação integral e contínua do ser 

humano. Ou seja, cabe à educação tornar as pessoas capazes de aprender a ler e a escrever a 

sua própria vida. O que, a nosso ver, desafia a crença na educabilidade do homem para além 

dos limites tradicionais, obrigando-a a superar a fronteira de uma prática educativa inscrita 

numa cultura de aprendizagem de caráter estritamente escolar. 

Enaltecida enquanto direito de todos os seres humanos e alargada a todos os espaços 

e tempos do viver, a educação deverá ser progressivamente perspectivada no quadro da 

chamada pedagogia da alteridade. É, sobretudo, aqui, num contexto contemporaneamente 

marcado por situações de crise humanitária, resultante de problemas ligados a fenômenos de 

pobreza, violência, sofrimento e exclusão social que se colocam hoje os maiores desafios à 

educabilidade dos seres humanos. 

Pensamos que, inscrita no plano de fundamentação de uma ética, o ensino metafísico 

interpela a razão pedagógica de um modo particular já que, nela, está também em causa a 

possibilidade da educação se constituir como lugar privilegiado para a emergência de um 

sujeito responsável e ativo
147

. Ora, a aceitação do postulado da educabilidade opõe-se à ideia 

de uma irreversibilidade do tempo. De acordo com a concepção de temporalidade que 

defendemos o homem tem no presente, a possibilidade de (re) fazer o seu passado. 
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 A crença antropológica na educabilidade do homem, logo também na sua perfectibilidade, leva-nos a 

sublinhar o caráter permanente da educação, reconhecida como um dos direitos humanos fundamentais. Este 

ideal encontramos consubstanciado no projeto educativo do século XXI, tal como aparece delineado pela 

UNESCO e que, retomando as linhas de inspiração do humanismo clássico, visa apontar os alicerces de uma 

sociedade educativa (DELORES, 1997).  
147

 Sem uma pedagogia da alteridade (pedagogia da urgência), pensamos que não é possível dissociar a meta de 

uma educação para todos ao longo de toda a sua vida do reconhecimento da difícil educabilidade de sujeitos 

cujas vidas tendem a ser determinadas pelo mal da necessidade e que, como tal, se encontram como demasiada 

frequência, alienados do processo de subjetivação, extremamente vulnerabilizados pela insegurança de um 

presente fragmentado e incerto. Difícil educabilidade, sobretudo, quando, como acontece nas situações de 

violência, os próprios indivíduos parecem ter escolhido ocultar a sua face humana, optando antes por alicerçar a 

sua identidade na figura do agressor, do criminoso ou do carrasco. 
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Assumidos radicalmente como exigência ética, os princípios da educabilidade e da 

perfectibilidade podem ser tomados como valores nucleares da razão pedagógica. Isto 

porque, para nós a educação é uma ação ética. Ou seja, uma razão interpelada a partir da 

subjetividade vivida como ensino (Cf. FABRI, 2007, p. 60). 

 Enquanto prática relacional orientada pela intenção de potenciar o desenvolvimento 

humano, a educação ocupa um lugar determinante na dinamização do processo de ruptura 

que, de forma contínua, alimenta a relação entre satisfação e ensino metafísico. A fonte do 

ensinamento metafísico permanece absolutamente exterior ao indivíduo. Isto é, num sentido 

totalmente distinto da noção de exterioridade referida ao mundo material. É enquanto 

transcendência irredutível que o ensino se impõe com a força de um enigma insondável, 

suscitando a fome de invisível. A resistência do mundo não desafia a liberdade no seu nível 

mais fundamental. Não a põe verdadeiramente em questão. Para isso, é necessário que a 

força traumática da interpelação de Outrem venha quebrar o circuito de partidas e de 

chegadas que alimenta a constituição da identidade do Mesmo. Para Levinas, a filosofia 

tradicional: 

 
Produz-se como uma forma sob a qual se manifesta a recusa de engajamento no 

Outro, a expectativa preferida à ação, a indiferença em relação aos outros, a alergia 

universal da primeira infância dos filósofos. O itinerário da filosofia permanece 

sendo aquele de Ulisses cuja aventura pelo mundo nada mais foi que um retorno a 

sai ilha natal – uma complacência no Mesmo, um desconhecimento do Outro 

(LEVINAS, 1993b, p. 50). 

 

Ora, é preciso aprender a romper com a esfera da necessidade, com a segurança do 

mundo conhecido, para ir exatamente onde? Na verdade, onde queremos chegar ao fazer 

depender a prática educativa de uma dinâmica de alteridade permanente? Para que lugar 

deve apontar o projeto educativo enquanto projeto ético-antropológico? 

 Estando em causa a formação da humanidade, respondemos que não se trata de 

apontar para nenhum lugar específico, para um ponto qualquer de chegada previamente 

desenhado e definido. Pensadas por referência ao infinito, as finalidades da educação 

apontam sempre para além de qualquer uma das metas que possamos considerar no plano da 

realização ontológica. Desconcertantemente, o lugar de chegada da aventura educativa é, na 

verdade, um não-lugar. Mais do que uma indeterminação, esse não-lugar representa a própria 

subjetividade enquanto subjetividade estruturalmente fundada no ensino metafísico (Cf. 

LEVINAS, 2000). Funcionando, portanto, como algo infinitamente em desenvolvimento 

indefinido e indefinível.  
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 Contudo, o fato de o caminho permanecer desmedidamente aberto não significa que 

estejamos condenados a caminhar sem rumo ou direção. É exatamente o oposto. Sobretudo 

em educação, exatamente por estar em jogo a tarefa da liberdade humana, não é possível 

abdicar da responsabilidade da decisão. Ou seja, a liberdade não se impõe, mas constrói-se; 

não se descobre como um dado, mas organiza-se antes como uma tarefa, como a essência de 

um projeto antropológico que carece da educação para se realizar e da qual esta, por sua vez, 

necessita para se cumprir. É por isto que, para ser livre, não se pode ser neutro perante a 

liberdade. Trata-se de tentar ajudar Outros a encontrar as balizas do seu próprio caminho. 

Por isto dizemos que a prática educativa não é, e nem pode ser, axiologicamente neutra. 

Numa palavra, a ação educativa comporta, além de uma relação de alteridade e de uma 

relação social, uma ação ética. Pois a ética é “constitutiva do ato educativo, já que os alunos 

não exigem uma atitude comprometida ante suas necessidades” (MÈLICH, 2001, p. 28). 

 A neutralidade é, na verdade, uma doutrina muito perigosa, sobretudo quando 

considerada em contexto pedagógico. Neste sentido, defendemos uma pertinência e 

relevância de uma ética educacional enquanto fundamento do todo e pensar e agir 

pedagógicos. Isto porque indexado ao humano e subordinado a uma intencionalidade 

pedagógica, o ato educativo é, no seu todo, intrinsecamente ético. Fato este que convoca, 

inapelavelmente, a responsabilidade de tomar posição, procurando agir em consequência. 

 Em educação importa saber para onde se deseja ir, mesmo que, em rigor, nunca 

possamos saber onde vamos chegar exatamente, pois “na educação não há nada garantido” 

(MÈLICH, 2001, p. 59). Por este motivo também, a formação do sujeito capaz requer 

competências de ação e de decisão que o preparem para a contínua prova de discernimento 

moral. Acontece, porém, que o sujeito só é verdadeiramente capaz de decisão quando se 

revela apto a aceitar o não-decidível, ou seja, quando diante de Outrem, vive a autenticidade 

da experiência de hospitalidade em relação ao incomensurável e ao imprevisível. 

 Procurar ir sempre mais além no desenvolvimento das competências que o tornam 

apto a tomar posse plena do seu presente, constitui mesmo um dever, um imperativo ético de 

cada sujeito. Porém, um presente sem lugar para o não presente é, na verdade, um presente 

sem futuro. A desmedida do ensino metafísico introduz essa dimensão de alteridade do 

tempo, impelindo a subjetividade para o outramente que ser
148

. 
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 A partir do momento em que definimos o humano pela capacidade de concretizar o “a-Deus” ao mundo que 

lhe serve de casa, então a prática pedagógica orientada para a formação do humano terá que ter em conta esse 

não-lugar misterioso que dá sentido à subjetividade – o ponto de “encontro entre o finito e o infinito” 

(DERRIDA, 2008, p. 17). 
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  O fazer e o conhecer, enquanto dimensões da aventura ontológica, encontram 

sentido nesta exigência de um caminhar contínuo e perseverante, permanentemente 

motivado pela experiência de ruptura metafísica. Ora, diremos que é daí, deste ensino que 

não sabe o que ensina, que vem o outro tipo de ensinamento, aquele que leva o indivíduo a 

explorar, a descobrir e a pesquisar, procurando ir sempre mais longe e mais fundo na 

descoberta da sua humanidade, cujo sentido reside numa experiência de despossessão e de 

esvaziamento. A posição afirmada na interação com o mundo deve ceder lugar à ousadia de 

uma de-posição ética. Isto significa para Levinas “instauração de um ser que não é para si, 

que é para todos, que é por sua vez ser e desinteresse; o para si significa consciência de si; o 

para todos significa responsabilidade pelos outros, suporte do universo” (LEVINAS, 1987, 

p. 185). 

 Desde este momento, as tarefas pedagógicas devem ser pensadas como dinâmicas de 

ruptura e de acesso contínuo ao para além do ser, e não como práticas de orientação no 

esforço de ser, tentando sempre ser mais e melhor. Estas são ainda questões correlativas do 

ser, mantém-se na esfera da ontologia como digressões no circuito fechado da mesmidade, 

funcionando como ilusões de alteridade de um eu. O respeito pela interioridade constitui 

condição fundamental de qualquer prática pedagógica. Mas respeitar significa valorizar, ter 

em conta. Logo, é necessário promover condições para que tal interioridade se revele, se 

exprima e se desenvolva, marcando a exterioridade do mundo pela força do agir. Mas, a 

verdadeira saída do ser não funciona como mero exercício de exteriorização. Ela requer a 

capacidade de ruptura. 

Para além do dever ser, da invenção de outros modos de ser, do poder ser mais ou de 

outra maneira, o acesso à verdadeira experiência de alteridade passa pela capacidade de 

interromper os ciclos de mesmidade que alimentam a vida interior em todo o seu mistério. 

Um acesso aberto na relação interpessoal, e que explica a espantosa faculdade de recomeçar 

em cada instante não apenas como um Outro no Mesmo, mas como transcendência, como 

tempo. O que não desmente, antes confirma, a necessidade do sujeito se afirmar como 

senhor de si mesmo e do seu presente. É enquanto sujeito do presente que o homem é 

detentor de um passado e de um futuro, sujeito de uma história. É este o paradoxo do 

presente, tão antigo quanto o pensamento humano. 

 
Ter tempo e ter uma história é ter um futuro e um passado. Não temos presente. Ele 

nos foge das mãos. É no presente, entretanto, que estamos e que podemos ter 

passado e futuro. Este paradoxo do presente – tudo e nada – é velho como o 

pensamento humano (LEVINAS, 1998, p. 115). 
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Disto decorre que, o presente nos escapa permanentemente, fugindo entre o fluxo 

contínuo do presente. Por outro lado, porém não podemos fugir à inevitabilidade do presente, 

já que é fazendo-se presente que passado e futuro ganham sentido. E é esta precisamente a 

obra fundamental da educação, a de celebrar, em cada presente, o não-definitivo do tempo. 

Neste sentido fazemos questão de enfatizar a dimensão relacional do ato educativo, na 

pluralidade das suas dimensões e formas de concretização. 

A relação interpessoal funciona como referência paradigmática de toda a relação de 

ensino. Mas ao estar subordinada a uma responsabilidade pedagógica, ela institui-se, de 

forma privilegiada, como um lugar humano de eleição, funcionando nesta medida como 

ponto de ancoragem da inatualidade do infinito. Na relação ética, a diacronia é a própria 

significação. Uma significação geradora da ambiguidade e a ambivalência que caracteriza a 

capacidade de uma subjetividade passiva.  

O encontro educativo surge-nos assim como o não-lugar privilegiado para a tensão 

dialética entre necessidade e transcendência, entre o Mesmo e o Outro, entre felicidade e 

desassossego, entre ordem e desordem, entre possível e impossível, entre totalidade e 

singularidade, entre finito e infinito, entre domínio racional e passividade ética, entre 

continuidade e ruptura, entre posição e de-posição, entre atestação reflexiva e eleição 

anarquia. 
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3 PEDAGOGIA DA ALTERIDADE: O ENSINO COMO CONDIÇÃO ÉTICO-

CRÍTICA DO PENSAR 

 

Em Levinas a educação não é pensada primordialmente desde a perspectiva do 

diálogo, mas desde a abordagem ética da relação inter-humana. A figura do Mestre também 

não coincide com a figura do ironista que destrói verdades aparentes fazendo nascer o novo, 

verdadeiro e universal, onde só se encontrava preconceito, ilusão e aparência. O Mestre se 

aproxima da figura do profeta, aquele que anuncia algo novo e ao anunciar o novo, expressa 

um ensinamento ético por excelência. Para Levinas, a educação enquanto relação a Outrem é 

“uma relação não-alérgica, uma relação ética, mas o discurso acolhido é um ensinamento. O 

ensinamento não se reduz, porém, à maiêutica. Vem do exterior e traz-me mais do que eu 

contenho” (LEVINAS, 2000, p. 38). A palavra do Mestre não tem como objetivo reanimar 

verdades imanentes adormecidas ou fazer “parir” novos conhecimentos como reminiscência 

de verdades inscritas desde a eternidade na interioridade do sujeito, mas o discurso do 

Mestre é ensinamento que vem do Outro e mostra que a justiça é o sentido da verdade que 

está cravado no seio de uma relação ética de proximidade ao Outro. 

Nesse contexto, uma sensibilidade ética mantém a atenção ao ensinamento que vem 

do Outro: ensinamento que transborda as margens e horizontes de compreensão do Mesmo, 

que transcende a toda assimilação, que se produz no traumatismo do encontro com a 

alteridade irredutível do Outro. O encontro do Mestre, com o interlocutor, acontece na 

relação face a face como pura exposição, acolhimento e resposta à palavra que vem do Outro 

como separado e independente do Mesmo. Na relação inter-humana, o Outro como 

interlocutor não é algo a ser conhecido, desvelado, objetivado, mas é revelação do rosto que 

na sua epifania expressa o ensinamento ético irredutível ao conhecimento objetivado. Mas o 

que significa dizer que o Outro é ensinamento? 

O rosto, em Levinas, diferentemente do mundo que é dado à interpretação, não 

pertence ao mundo do Mesmo. Sobre ele não se pode fazer qualquer fenomenologia, visto 

que não é fenômeno, mas revelação que na sua epifania expressa a concreta significação 

“ética da alteridade” (MELO, 2003, p. 22). Na sinceridade de sua palavra, o rosto manifesta 

a sua própria lei e com isso inaugura uma nova relação capaz de suportar o peso da 

humanidade. Ou seja, fala e o seu Dizer carrega consigo a grande novidade que permite 

romper o mundo egoísta, solitário e silencioso do Mesmo e criar na proximidade do contato 

a linguagem como condição de possibilidade da sociabilidade entre os plurais. O rosto que 
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fala não se dirige à visão, mas ao ouvido o mais passivo e obediente dos sentidos, sentido 

que se define pela obediência. É o Outro a condição de meu ouvido e da linguagem, antes 

ainda de ser a luz para a minha visão. 

Como ensinamento, Outrem expressa sua viva palavra acima das obras e com isso 

ensina a alteridade e a exterioridade. O Outro é o Mestre por excelência, o único que ensina 

a transcendência. A exterioridade do ensinamento mostra que aprender não é rememoração 

de algo adormecido na profundidade do Mesmo, mas fazer valer em si a palavra que vem de 

fora. Palavra que chega de um outro tempo (tempo do Outro) como interpelação do Mesmo, 

fazendo vibrar na consciência a responsabilidade de um novo aprendizado. Assim, Levinas 

“substitui a maiêutica por uma ação transitiva do mestre, dado que a razão, sem abdicar, se 

acha na situação de receber” (2000, p. 38). Neste aprendizado, verdade e justiça não estão 

desvinculados nem divorciados, mas interligados no seio de uma subjetividade que se 

constitui pré-originalmente como responsável pelo Outro
149

.  

O ensinamento que o Mestre traz ao interlocutor inscreve-se na experiência do 

encontro que transborda o seu próprio ser. A aprendizagem no ensinamento, não é fruto da 

reminiscência do sujeito, mas vem de fora e se produz no encontro com a exterioridade, e 

não na imanência do Mesmo. O Outro, na sua radical exterioridade, expressa o ensinamento 

ético por excelência. A deposição do Mesmo pelo Outro é algo que se produz no 

traumatismo do encontro inter-humano, como vertigem de todo ensinamento. Fazer vibrar a 

consciência chamando-a à responsabilidade significa, romper com a situação de indiferença 

e responder à interpelação do Outro. Nisto reside o novo ensinamento que o Mestre inaugure 

na relação pedagógica ética. Portanto, pensar com Levinas a educação como acolhimento da 

interpelação ética da alteridade, consiste em descrever o encontro ao Outro como inaugural 

da experiência educativa. Experiência que é ensinamento da resposta como responsabilidade 

pelo Outro. Isto não significa que Levinas nega a importância do diálogo na relação 

pedagógica, entretanto, considera que antes da linguagem ser diálogo, ela é expressão do 

rosto, “o rosto fala. A manifestação do rosto já é discurso, aquele que se manifesta traz ajuda 

                                                           
149

 No pensamento de Levinas, segundo Sidekum, a exterioridade “é refletida como uma nova categoria da 

antropologia filosófica que trata da subjetividade, da justiça para com o outro do outro e, finalmente como 

interpelação ética. A ruptura ética com a totalidade excludente se dá através da proximidade para com o outro 

que reclama por justiça. A subjetividade torna-se plena sempre na relação para com o outro. A subjetividade 

eleva-se ao nível da interpelação ética do outro. O meu eu torna-se refém do outro. A verdade será 

experimentada na prática da justiça. Ele é condição de nossa subjetividade. O encontro com o outro é a razão é 

a razão da minha responsabilidade para com ele. O outro sempre terá prioridade diante de mim. A ética torna-se 

filosofia primeira. Não se trata mais do reino de uma dialética da totalidade, mas é a abertura ao outro dentro da 

exterioridade. Na exterioridade, encontra-se a alteridade absoluta do outro. O outro como Outrem” 

(SIDEKUM, 2003, p. 225). 
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a si próprio. Desfaz a cada instante a forma que oferece” (LEVINAS, 2000, p. 53). A 

linguagem expressa a significância ética do rosto. Vale dizer, anteriormente à pergunta, a 

linguagem expressa uma resposta à interpelação ética. 

Levinas não pensa a linguagem desde a perspectiva do diálogo, mas desde a 

abordagem ética da relação de “proximidade do próximo” (LEVINAS, 2002, p. 197). Ou 

seja, no contexto dessa interpelação, a linguagem, antes de ser diálogo, é expressão ética da 

exterioridade. Essa abordagem ética da linguagem está ligada ao modo como Levinas pensa 

a subjetividade. A subjetividade é sempre resposta não a uma pergunta, mas a uma demanda, 

uma inquietação, uma interpelação, um chamado eminentemente ético, que vem do rosto de 

Outrem. 

Desse modo, a educação pode ser descrita como resposta ética ao chamado do Outro. 

Educar é responder eticamente à palavra do Outro. A educação, antes de se constituir como 

pergunta, manifesta-se como resposta a essa permanente inquietação que vem do Outro. 

Responder ao mistério do Outro consiste em inaugurar a relação ética na educação. Com 

essa resposta ética ao Outro, o professor começa a construir no contexto da relação educativa 

as condições de possibilidade para o nascimento de uma nova aprendizagem em educação.  

Portanto, a educação é fundamentalmente relação ao e pelo Outro, e “desde o ponto 

de vista ético, o Outro não pode ser-me indiferente” (MÈLICH, 2001, p. 27). Nesse sentido, 

a ação educativa não começa nem com o currículo, nem com a aplicação da melhor 

estratégia metodológica, nem com a utilização dos muitos recursos técnicos disponíveis. A 

educação começa quando se percebe que entre professor e aluno há uma experiência inter-

humana. A educação começa quando se ouve a voz do Outro
150

. A voz do aluno chama e 

interpela ao professor (educador em geral), a dar resposta sem esperar nada em troca. Deste 

modo, o sujeito não se origina em si mesmo, em alguns momentos de auto-consciência pura 

e autônoma, mas sendo responsável pelo Outro.  

A partir dessa resposta originária, a experiência educativa surgirá constitutivamente 

como uma relação ética ao Outro, ou seja, a relação pedagógica é uma relação de 

proximidade que responde à palavra do Outro por meio de um ensinamento ético. Isso 

significa situá-la em uma abordagem eminentemente ética na qual a relação de conhecimento 

é antecedida por uma relação de contato e proximidade ao Outro. Em Levinas, o 
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 Este ouvir ao Outro, saber o que me quer dizer e responder-lhe, é o que entendemos por responsabilidade. 

Nossa proposta se baseia em uma ética da responsabilidade e esta responsabilidade nos permite ser livre. 

Entendemos que somos livres porque somos responsáveis e não o contrário, já que não somos livres para 

deixarmos de ser responsáveis. A liberdade ética tem sua origem na responsabilidade. A responsabilidade é o 

princípio que deve construir a ética em uma sociedade pedagógica. 
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ensinamento não é da ordem do conhecimento teórico, e sim da ordem do sentir, “da 

solicitude e do tato” (MANEN, 1998, p. 24). É um ensinamento que vem do Outro, que é 

afetação, inquietação e transformação do Mesmo. A inquietação frente ao chamado do Outro 

marca a ruptura com o estado de indiferença. Por isso a inquietação é o primeiro ato de 

educação, ou seja, o homem educado é inquieto e não indiferente às injustiças, opressões e 

violências sofridas pelo Outro. Deste modo, educar para a responsabilidade significa sair do 

estado de indiferença frente às injustiças sofridas pelo Outro, questionar a espontaneidade da 

liberdade como princípio primordial da consciência moral e escutar a palavra que vem do 

Outro. A educação como responsabilidade é um pôr em questão a liberdade e o egoísmo do 

sujeito e, assim é um interpelação ética postulada pelo Outro. 

Portanto, a subjetividade como resposta do mestre à inquietação provocada pela 

revelação do rosto do aprendiz, inaugura o primeiro gesto ético da relação educativa. Frente 

à interpelação do Outro, o mestre responde eticamente a seu chamado. Na relação inter-

humana, o Outro não é um objeto exposto a ser contemplado, nem tampouco um objeto de 

conhecimento a ser tematizado, mas um rosto que inquieta, obriga, exige, ordena, enfim 

sacode eticamente o eu exigindo-lhe responsabilidade. A responsabilidade do mestre pelo 

aprendiz é resposta inscrita na abertura da sua consciência. No encontro ao Outro, o mundo 

egoísta e a liberdade espontânea do Eu são questionados. A inquietação que vem do aprendiz 

faz vibrar e estremecer a consciência do mestre, produzindo uma abertura como passagem a 

uma nova relação educativa com o aprendiz, que exige acolhimento e responsabilidade.  

 

3.1 Educação e alteridade 

 

Notadamente, nossa sociedade ocidental padece de uma crise na educação, de modo 

especial no ensino. Os antigos critérios de ensino perderam a sua originária capacidade 

orientadora, e os novos ainda não se credenciaram com força suficiente para proporcionar 

aos indivíduos e grupos sociais a possibilidade de “orientar-se e situar-se na estrutura desta 

sociedade” (DUCH, 1997, p. 13). Perante este contexto, faz-se necessário uma nova 

educação que situe o educando no centro do processo educativo. A relação educativa não é 

uma relação convencional que se pode enclausurar numa linguagem em que todos os 

problemas, transformados em questões técnicas, podem ser resolvidos, controlados e 

dominados. A educação é em si mesma uma experiência fecundamente ética. As relações 

pedagógicas devem ser abordadas desde novos enfoques, ou seja, a relação inter- humana em 

sala de aula devem se afastar de uma pedagogia excessivamente centrada nas aprendizagens 



145 

 

cognitivas - pedagogia do Mesmo (intencional). Neste sentido, converte-se num objetivo 

prioritário da educação “educar os alunos para encarregar-se do Outro, acolhê-lo e 

reconhecê-lo” (DUCH, 1997, p. 29). A gestão da crise na educação, em nosso juízo, baseado 

no pensamento de Levinas, não reside apenas na questão da aquisição e do uso de recursos 

didáticos ou procedimentais, mas na capacidade de encontrar a raiz ética do ensino, que nos 

conduz a um novo enfoque ou modo de entender e fazer a educação. Educar para a 

responsabilidade, a deferência, o desenvolvimento do respeito ao Outro, exige uma 

pedagogia alteridade. 

 

3.1.1 Pedagogia: acolhimento e gestão do conflito 

 

 Em pedagogia há um axioma que diz que não é possível educar em terra de ninguém. 

Assim como se torna difícil entender um texto sem o seu contexto, torna-se impossível 

educar sem um aqui e agora. O contexto pode impulsionar ou freiar, criar possibilidades ou 

impor limites, despertar ânimo ou desânimo, produzir esperança ou desesperança, mas nunca 

é neutro ou indiferente à ação educativa. Em pedagogia estivemos, durante muito tempo, 

dedicados a elaborar estratégias que facilitassem os processos de ensino-aprendizagem dos 

nossos alunos à margem “da primeira estrutura de acolhida que é a que constitui o grupo da 

condescendência” (DUCH, 1997, p. 30), ou seja dos seus contextos sócio-familiares. Isto 

não significa que tenhamos alcançado resultados de muito êxito, porém conseguimos retirar 

o ensino da rotina e dos níveis da sua experiência herdada. Hoje, começamos a constatar, 

concretamente, que o problema em educação não é saber “como” ensinar, mas dar nome a 

“quê” e “para quê” ensinar. O problema que se deve responder não é didático, é ante de tudo 

ético e antropológico.  

 Enquadrar o discurso pedagógico nos moldes das estratégias ou procedimentos, 

significa mutilar e desnaturalizar a ação educativa naquilo que lhe é mais essencial: que 

homem e que sociedade queremos construir. Os procedimentos no ensino podem ser 

diversos, e até mesmo podemos cometer erros em aplicar as estratégias mais acertadas para 

os objetivos propostos.  Mas um erro quanto ao ponto de partida do ensino pode ter 

consequências graves, tanto para as pessoas quanto para o conjunto da sociedade. O 

tratamento das relações pedagógicas perdeu-se no emaranhado das estratégias ou recursos 

didáticos e, consequentemente, perdeu-se de vista a questão central em educação: que 

homem e para que sociedade se quer educar.  
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 No acalorado debate sobre a violência nas aulas confunde-se, com certa frequência, 

termos e conceitos que nada tem em comum. Uma coisa é a violência, outra bem diferente é 

o conflito. A violência conduz ao maltrato físico ou verbal, à exclusão ou à marginalização 

do agredido e supõe uma perversão das relações entre o Mesmo e o Outro, pois faz 

desaparecer o caráter horizontal da inter-relação, que é suscitada por uma relação hierárquica 

de dominação-submissão entre o agressor e a vítima. Ou seja, a violência, para Levinas, é da 

ordem “da humilhação, da solidão, da perseguição” (2002, p. 173). A violência é versátil, 

multiforme, manifesta-se de muitas maneiras e reflete muitas e distintas tendências e 

processos da nossa sociedade; é ubíqua, aparece em todas as partes; é uma fonte de poder e 

uma mercadoria que se compra e vende no mercado. A violência gera sempre um estado de 

ansiedade e insegurança, e às vezes quadros depressivos que dificultam gravemente a 

atividade de ensino e aprendizagem dos que a padecem. O conflito, por sua vez, transforma e 

interrompe o clima da classe, altera as relações inter-humanas entre os alunos e os 

professores, mas não prejudica a vida da Escola, não gera insegurança nas aulas nem cria 

alarme social. Nesse sentido, para Max van Manen as tensões e as contradições, próprias do 

conflito, são parte da experiência pedagógica, pois a vida está cheia de contradições, o que 

significa que “está plena de tensões entre princípios contrapostos: liberdade frente controle, 

segurança frente risco, um frente os demais, o correto frente ao erro, o real frente ao ideal, o 

interesse da pessoa frente ao interesse social, etc” (MANEN, 1998, p. 75). 

Assim como a violência é rejeitável em qualquer de suas manifestações, o conflito, 

pelo contrário, não é necessariamente negativo. O conflito responde a uma legítima 

discrepância de ideias, valores, estilos de vida, critérios de comportamento, próprias de uma 

sociedade democrática que se rege pela relação inter-humana em seus diferentes âmbitos de 

expressão. Não se espera nem se deseja que, em uma sociedade plural, todos os cidadãos se 

expressem desde um mesmo sistema de valores e pretendam ordenar a sociedade a partir de 

um mesmo projeto político. O conflito se dá e toma parte da sociedade democrática.  

 Por isso, seria mais acertado falar de gestão de conflito ou de como resolver as 

situações conflitivas, integrando o conflito, enquanto próprio da relação inter-humana, como 

uma situação educativa. Dito de outro modo, deveríamos pensar mais em utilizar o conflito 

como uma situação normal no ensino e, então, educar desde o conflito, abandonando a 

tendência a expurgá-lo como algo rejeitável, em que se busca, inconscientemente, a paz dos 

cemitérios. Pensar em uma Escola onde não há conflito é vincular-se a um tipo de (des) 

educação em que se doutrina e mutila o pensamento e a criatividade; onde a dissensão é vista 
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como falta de disciplina e de obediência; é pensar em uma Escola desenhada para reproduzir 

a ordem social, em que a eficácia se converte no critério absoluto ao qual se deve render 

culto, não importando os meios empregados para obtê-la, nem os valores e princípios que se 

perdem no caminho
151

.  Na realidade, a maior parte dos problemas e conflitos de convivência 

que tem lugar na Escola não é, em sentido estrito, a violência. Assim, a atuação educativa 

deverá dirigir-se, não para ocultar os conflitos ou para evitar que estes se manifestem, mas 

para encontrar nas relações inter-humanas vias éticas de soluções para eles. Pois, sempre 

educamos no conflito e, quando queremos diminuir os conflitos, utilizando a inibição, 

simplesmente deixamos de educar, pois “na experiência pedagógica existem contradições, 

conflitos, polaridades, tensões e oposições intermináveis que a estruturam” (MANEN, 1998, 

p. 77). 

 Entre os fatores que estariam na base dos conflitos negativos (violência) que se 

produzem nas Escolas, sobretudo para aqueles que fazem uma análise psicologista do 

fenômeno, são os fatores de personalidade dos alunos que explicam as condutas violentas 

destes no recinto escolar. Parece-nos que atribuir a um só fato a conflitividade nas 

instituições é um erro. Neste sentido, Manen, defende que as “contradições pessoais, a 

estrutura organizacional da Instituição e o meio sócio-familiar interatuam como elementos 

facilitadores dos conflitos na Escola” (1998, p. 77). Os fatores sócio-familiares são os que 

aparecem mais estreitamente associados ao comportamento dos alunos na classe. O 

problema da violência na Escola não pode ser solucionado, senão desde uma intervenção em 

que se leve a sério suas raízes sociais e os esquemas de imitação que resultam de seu 

emprego como forma de entretenimento nos meios de comunicação audiovisual. Assim, 

“desconsiderar o que acontece fora das aulas, ou centrar todas as propostas educativas nos 

referenciais escolares supõe a antecipação de um fracasso seguro” (DUCH, 1997, p. 68). 

 Torna-se indispensável, portanto, que em educação nos perguntemos sobre o que 

“está acontecendo” na sociedade atual, para encontrarmos a chave que nos coloca no 

caminho para uma acertada e pertinente proposta educativa. Perante esta situação, podem-se 
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 Para Manen, a escola proporciona uma etapa intermediária, transitória, entre “a intimidade da família e a 

comunidade e a exposição ao mundo público. Os estudantes aprendem e estão dispostos a esforçar-se e arriscar-

se, em um meio educativo que encontrem segurança e estabilidade. A escola deveria oferecer aos estudantes a 

suficiente estabilidade para poderem experienciar problemas e resolvê-los, e tolerar que eles questionem e 

protestem. Os administradores da escola ou os professores que a todo custo procuram evitar os problemas e as 

dificuldades, do ponto de vista pedagógico, não são verdadeiramente educadores. (...) Escolas indiferentes 

produzem alunos indiferentes, que não se importam com nada e ninguém, e as escolas que procuram 

desenvolver o cuidado e afeto fazem com que a vida de seus alunos sejam distintas. Ou seja, os estudantes 

aprendem quando os professores demonstram que se preocupam em ensinar de maneira pessoal e que acreditam 

neles. (...) Ademais, a aprendizagem não pode ser positiva em escola que reina a esquizofrenia dos exames e 

onde muitos estudantes experimentam regular e frequente fracasso” (MANEN, 1998, p. 72). 
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objetar as seguintes questões: Quais as características do contexto sócio-moral no qual se 

produz a socialização dos nossos estudantes? O que fazer para mudar este registro 

contextual?  Até que ponto é necessária outra educação? Se optarmos por uma pedagogia 

alteridade (sensibilidade ou responsabilidade) como alternativa à pedagogia racional-

tecnológica para abordar os conflitos nas aulas, como levá-la à prática? 

 Se uma palavra define acertadamente a situação da sociedade, na qual vivemos, esta é 

a palavra crise. Trata-se de uma crise global que incide em todas as relações fundamentais 

dos habitantes do nosso espaço cultural. Ou seja, a crise atual começa, “nas estruturas de 

acolhida e afeta à constituição harmônica da sociedade como aquele organismo que não só 

deveria fundar o mundo, mas que, ademais, deveria proporcionar a instalação nele do ser 

humano por mediação das distintas transmissões” (DUCH, 1997, p. 36).  Uma das 

características da nossa sociedade ocidental é a crescente anomalia em que se desenvolvem 

as relações pessoais e sociais. Numa palavra, há uma perda de referenciais que garantam a 

socialização e a educação naqueles padrões de conduta, costume, tradição e valores que se 

consideram fundamentais não só para a continuidade, sem rupturas traumáticas, do modelo 

de sociedade, senão para a interiorização ou apropriação de modelos valiosos de vida ética e 

moral. A sociedade ocidental está protagonizando um espetacular desenvolvimento científico 

e tecnológico, inimaginável há uma década, mas também uma preocupante atrofia da 

racionalidade ética, que lhe impede de usar esse conhecimento a favor do homem e de um 

ordenamento mais justo da sociedade. Isso explica as profundas mudanças e desajustes no 

que diz respeito ao homem e a sociedade, agarrado nas suas próprias contradições. Quando 

se produzem estas circunstâncias, a violência e o caos podem surgir a qualquer momento. 

 Padecemos, deste modo, segundo Levinas de uma “crise de sentido” (2002, p. 32), de 

enormes proporções. Não encontramos ainda os modos acertados que nos permitam 

transmitir às novas gerações as chaves de interpretações dos acontecimentos que configuram 

a nossa história pessoal e coletiva. Esta fratura geracional e social produz desconcerto e 

orfandade. Ninguém duvida de que se produziu uma quebra nos grandes princípios que 

durante anos vertebraram a vida individual e social do homem pós-moderno; que os 

fundamentos antes válidos já deixaram de ter sentido como pontos de referência na vida dos 

indivíduos e grupos sociais, para se converterem em meras opções que, especificamente, 

possuem uma pequena influência nos assuntos sociais e culturais dos nossos dias. 

 A imagem da pessoa eficaz penetrou profundamente nas estruturas sociais e 

configurou um estilo de vida. Como isto, constatamos um enfraquecimento das tradições 
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comuns que em tempos passados ofereciam valores compartilhados como referência que os 

indivíduos podiam participar. O problema de fundo é que, ao desaparecer essas crenças 

fundamentais compartilhadas, torna-se muito difícil encontrar uma nova base geral de 

orientação que constitua o ponto de encontro na convivência social. Não só no âmbito social, 

também o indivíduo concreto ficou órfão de modelos próximos de socialização. Habitamos 

hoje terra de ninguém: “os antigos critérios perderam a sua originária capacidade 

orientadora, e os novos ainda não se credenciaram com força suficiente para proporcionar 

aos indivíduos e aos grupos sociais a possibilidade de orientar-se e situar-se na estrutura 

social” (DUCH, 1997, p. 64). 

 À perda do sujeito surgiram, segundo Levinas, duas respostas extremas: “a técnica e 

a ideológica” (LEVINAS, 2002, p. 19). Isto é, identificou-se o processo de humanização 

com a aprendizagem de alguns saberes e destrezas com os quais seria possível dominar o 

mundo, na convicção de que qualificação profissional e qualificação humana andam 

inseparavelmente juntas. Quanto à ideologia, ofereceu-se às novas gerações um projeto de 

totalidade com mudança radical da sociedade, na convicção de que a partir da mudança 

social, viriam depois a justiça e a felicidade, a liberdade e a igualdade. Os resultados, depois 

destes experimentos, são que nem a técnica nem a ideologia capacitam o homem para a 

tarefa de descobrir o sentido da sua humanidade. 

 Assistimos, por outra parte, a uma crescente desvalorização da vida individual e 

social. Tem surgido um mundo sem atributos, sem homem, de experiências sem vidas e 

alegria, como se o homem ideal não pudesse viver privadamente, como se o peso da 

responsabilidade pessoal se dissolvesse em um sistema de fórmulas de possíveis 

significados. Num mundo assim, não há homens de carne e osso, de dor e tristeza, de gozo e 

alegria, só estatística, burocracia, razão fria. Neste mundo, parece não haver lugar para a 

ética, para a amizade, para a gratuidade
152

. 

 É verdade que existem movimentos orientados pela ética e a solidariedade que lutam 

pela dignidade humana e por estabelecer relações entre todos os povos fundamentados na 

justiça e na equidade. As pegadas do humanismo ético não desapareceram do Ocidente, 

apesar das fortes pressões da razão instrumental (Cf. SIDEKUM, 2003). Todavia, 
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 O homem sem atributos domina tudo mediante uma única linguagem que lhe é possível: a linguagem 

técnico-científica. Olha com indiferença a qualquer tentativa de justificar a conduta pessoal e social a partir de 

critérios éticos e morais que orientem e limitem a conduta humana; ou seja, os “interesses” individuais e 

coletivos, desde os quais é possível construir um projeto social, adquirem uma proeminência indiscutível sobre 

os princípios éticos. Os fins justificam os meios. Isto se traduz no enfrentamento dos povos que buscam 

instaurar o “mapa mundi” à sua imagem e benefício, e uma universalização do sofrimento e da miséria nas 

relações entre os povos, à margem de toda ética, guiados pelo princípio da máxima utilidade ou benefício.  
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encontram-se inevitavelmente desprezados e em condições de inferioridade ante uma 

sociedade que se refugia no utilitarismo prático e na subjetividade individual. O sujeito 

moderno, com maior ou menor intensidade, se encontra inscrito dentro do âmbito da cultura 

do eu. Portanto, não só assistimos perplexos a uma crise sem precedentes dos valores, mas 

os valores que “pensamos possuir não sabemos como ensiná-los” (DUCH, 1997, p. 71). 

Padecemos de uma crise de ensino em que se torna cada vez mais difícil responder à 

pergunta: quem sou? Porque não nos reconhecemos em uma comunidade que possamos 

perceber com clareza quem somos? 

 

3.1.2 A educação e as instituições de ensino 

 

Na sociedade pré-moderna, o ensino feito desde as “estruturas de acolhida: família, 

grupos, Escola, instituições, comunidade tornavam-se mais eficazes e menos problemáticas” 

(DUCH, 1997, p. 29). Na pós-modernidade, não obstante, a contingência e provisionalidade 

convertem-se numa grande categoria fundamental para explicar a nova situação do homem 

contemporâneo. Este tem de se desenvolver em meio de inumeráveis dúvidas, fugacidades e 

inconsistências. De outro modo, a aceleração do tempo é um elemento adicional que influi 

decisivamente na sociedade atual. Pode-se afirmar que a atual preeminência do presente na 

experiência da sequência temporal dos indivíduos e das coletividades vai unida à aceleração 

crescente e incontrolável do curso do tempo, do tempo existencial. Este feito tem enormes 

repercussões na experiência ética, na configuração da consciência moral das pessoas e nas 

respostas dos indivíduos e dos grupos humanos a alteridade. A velocidade com que 

aparecem e desaparecem as inovações não tem paralelismo na história passada das culturas. 

Esta aceleração do tempo deveria obrigar aos indivíduos a tomar uma posição moral com a 

mesma velocidade que irrompem as inovações na nossa sociedade. Mas curiosamente, de um 

lado, produz um “hipermercado” de valores provisórios, frágeis e em competição; de outro, 

produz sujeitos humanos com identidade exclusivamente instantânea, ou seja, sem 

referências à antecipação e à recordação, à tradição e à utopia. 

Trata-se, portanto, de sujeitos humanos desvinculados da sua própria trajetória 

existencial, fechados e alheios a si e aos demais. Esta situação conduz, no fundo, à ausência 

de proteção e desenraizamento, sobretudo, das crianças e adolescentes, de tal forma que se 

torna difícil para eles apreender os recursos mais elementares para sobreviver em uma 

sociedade complexa e conturbada como a contemporânea. Para sobreviver nesta sociedade é 
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preciso colocar em jogo todos os meios disponíveis e estar vigilante para enfrentar os novos 

riscos que uma sociedade em permanente mudança demanda
153

.  

 Almejar que a Escola resolva por si só a situação conflitiva em que vivem estes 

demais centros educacionais (estruturas de acolhida), constitui uma quimera. A Escola não é, 

tão pouco será, a panacéia para todos os males que afetam a sociedade. Contudo é o espaço 

em que é possível organizar um processo deliberado e sistemático, orientado para que o 

indivíduo adquira as competências que lhe permita transformar seu mundo cultural e dar 

sentido à vida de Outrem (Cf. ORTEGA RUIZ, 2004).  

Para isto, torna-se indispensável introduzir não poucas mudanças na estrutura e 

funcionamento do sistema educativo e na mentalidade da maioria dos nossos educadores. Ou 

seja, faz-se necessário repensar o que estamos fazendo e superar a inércia de um sistema 

excessivamente burocrático, mais preocupado com a gestão que pela inovação e adaptação à 

nova realidade de uma sociedade em permanente transição; introduzir novos conteúdos na 

educação, levando em conta os problemas concretos da sociedade, tais como: violência, 

intolerância, dependência química, pobreza, exclusão social, imigração, ecologia, etc., 

porque estes problemas sociais pendentes estão hoje dentro de nossos centros educacionais. 

Devemos pensar não só na Escola como fase preparatória para a inserção laboral, instituição 

transmissora de saberes, senão como uma fase preparatória para o desenvolvimento do 

humano enquanto acolhimento, cuidado e responsabilidade pelo Outro. Ainda que pareça 

contraditório, trabalhar na prevenção da violência nos coloca ante a necessidade, 

inescusável, de que a educação deve assumir como objetivo central não só proporcionar aos 

alunos, mas aos professores e demais profissionais da educação a capacidade de aprenderem, 

na relação inter-humana, a serem éticos e a desfrutar de uma convivência pacífica.  

 Mas antes de tudo, é necessário, mais ainda, urgente, pensar e formular a educação 

desde pressupostos éticos distintos dos que atualmente inspiram a reflexão e prática 

educativa. Ou seja, torna-se necessário, uma séria e detida reflexão sobre o modelo ético que 

serve de apoio ou suporte à prática educativa. Instalamo-nos num modelo que entendeu a 

educação desde um marco conceitual que a reduziu a um planejamento tecnológico, em que 

as prioridades foram os resultados acadêmicos e o êxito profissional. Até o momento, nossas 

Instituições de ensino estiveram centradas na prioridade da aprendizagem de conhecimentos 

e destrezas. E a educação não se esgota só em processos de aprendizagens acadêmicas ou 
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 Nada do até agora aprendido nos assegura, que com tal bagagem se pode enfrentar com êxito novas 

situações. Esta situação de urgência explica suficientemente os conflitos e, às vezes, a violência, que marcam a 

vida na Escola. Desconsiderar esta realidade é como que fechar as portas para propostas plausíveis de abordar 

uma situação que lhes preocupa, não só aos profissionais da educação, como também ao conjunto da sociedade. 
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competências profissionais; pelo contrário, envolve e afeta todas as dimensões da pessoa. É a 

integralidade desta que se vê comprometida num processo de transformação positiva, de 

modo que permita um novo nascimento, o nascimento de algo novo. 

 A pedagogia foi devedora, até momento, do pensamento intelectualista que 

condicionou a reflexão e a prática educativa, impregnando-a de “uma visão idealista, 

cognitivista do ser humano” (LEVINAS, 1997, p. 201). Na prática, ignorou-se a existência 

de outras éticas que explicam o homem não em si e desde si, na autonomia ou consciência, 

mas como uma realidade aberta ao e para o Outro; não só como o ser que pensa ou 

raciocina, mas “como indivíduo concreto que ama, sente, frui e sofre” (MANEN, 2004, p. 

16). É evidente que qualquer opção ética que se adote terá repercussões necessárias na 

antropologia e, inevitavelmente, nas propostas educativas. Estas não ocorrem aleatoriamente, 

mas aparecem diretamente perpassadas por posições antropológicas que as inspiram. Por isto 

é correto afirmar que não há educação sem ética, da mesma forma, uma educação sem uma 

antropologia que a justifica. Mas, que ética?  

As imagens e explicações do ser humano são muitas, e as éticas também. O problema 

com o qual se encontra a pedagogia é que ela só teve como referencial ético e antropológico 

o “suporte de cunho individualista e cognitivista do ser humano, mais concretamente a 

imagem que se forjou no Iluminismo e que a filosofia intelectualista envolve em todas as 

suas versões” (LEVINAS, 1997, p. 203). A hegemonia do pensamento intelectualista não 

possibilitou outra interpretação do ser humano. A afirmação deste na sua autonomia, na sua 

condição de fim em si mesmo, a necessidade de estabelecer a incondicionalidade da moral 

para afastar-se de toda contingência fez do ser humano um ser abstrato, ideal, 

descontextualizado, a-histórico. E a necessidade de afirmar alguns princípios terminou por 

negar uma realidade: que o homem não se explica sem os outros, sem o Outro; “que o 

homem é uma realidade dialógica, encarnada e que esta abertura ao Outro o constitui e o 

define” (LEVINAS, 1997, p. 210). Há outras explicações ou interpretações do ser humano 

que nos levam necessariamente a outra ética e a outra moral e, portanto, a outras propostas 

educativas.  

 A pedagogia
154

 ainda não desenvolveu uma reflexão profunda não só sobre a vida nas 

aulas, mas também sobre o que ocorre no contexto social e histórico em que a ação e o 
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 Segundo Max van Manen pedagogia pode ser definida como “uma espécie de nexo de união entre pai e 

filho, professor e aluno, entre avós e netos, em resumo, uma relação de ação prática entre um adulto e um 

jovem que está a caminho da vida adulta. Mas nem todos os encontros sociais entre adultos e crianças são 

pedagógicos. As vezes vemos pais ou professores que nos parecem totalmente inadequados, incapazes, 

negligentes ou que inclusive abusam das crianças que têm sob seus cuidados. (...) A pedagogia é, em última 
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discurso pedagógico se inserem para que a realidade da vida entre nas aulas. Neste cenário, 

torna-se necessária uma pedagogia que se baseia mais na importância do Outro, que comece 

no Outro, na sua existência histórica e que “se pergunte pelo Outro” (LEVINAS, 1997, p. 

211). Não é possível seguir educando como se nada acontecesse fora do recinto da Escola, 

ou que acontecesse no imediato passado, a partir de paradigmas inspirados na racionalidade 

tecnológica, que se mostram na atualidade claramente insuficientes, pois ignoram as 

condições sociais que afetam aos educandos. Deixar de voltar a atenção para a esta realidade 

é como renunciar a educar, instalar-se num mundo irreal que a ninguém lhe interessa e que 

só responde à inércia de alguns profissionais que repetem sem parar um discurso que já 

começa a dar sinais de esgotamento. De outro modo, a quem prendemos educar e para quê?  

As circunstâncias atuais exigem, cenário da educação, não só uma nova linguagem, 

mas que a vida real do educando seja tomada como conteúdo material na Escola, liberando o 

educando do reducionismo psicológico que, até agora, o acompanhou no tratamento dos 

conflitos nas aulas. Ou seja, há que se partir de um modelo distinto de entender a educação 

até agora imperante: “a racionalidade tecnológica e o seu suporte cognitivo” (LEVINAS, 

2002, p. 186). A pedagogia cognitiva não está em condições de dar uma resposta adequada 

aos ditos conflitos. Estes não se produzem apenas por uma contraposição de ideias ou 

confronto intelectual de valores e princípios entre indivíduos que discordam legitimamente 

em uma sociedade democrática. No conflito, junto à discrepância cognitiva (ideias, crenças, 

opiniões, etc.) produz-se também, com frequência, uma atitude de indiferença, quando não 

de rejeição, um sentimento descontinuado de hostilidade face à própria pessoa da qual se 

discorda “intelectualmente”. As posições pessoais, consideradas vitais, não repousam 

ultimamente em razões intelectuais, mas em crenças ancoradas em valores que orientam e 

lhe dão sentido à própria existência. Por isto, para Levinas o ensino, mais que simples 

comunicação com o Outro, é doação ou entrega da “verdade” como experiência de vida, é 

encontro inter-humano, é relação ao Outro “com o qual se quer compartilhar não só ideias, 

                                                                                                                                                                                   

análise, um assunto prático. A pedagogia não se deve buscar no discurso teórico abstrato ou em sistemas 

analíticos, mas diretamente no mundo em que vivemos. Um mundo em que a mãe é a primeira que abraça e 

olha o filho recém nascido, em que o pai evita que o filho atravesse a rua sem a devida atenção, em que o 

professor faz um gesto de aprovação ao aluno em reconhecimento da tarefa bem feita. Portanto, a pedagogia 

não é somente uma palavra. Se a definíssemos como o que nos dirige e conduz afetivamente para as crianças, a 

palavra pedagogia adquire sentido. A pedagogia não se encontra nas categorias sujeitas a observação mas que, 

como o amor ou a amizade, se encontra na experiência de sua presença, ou seja, nas situações concretas da vida 

real. Neste sentido, a pedagogia não só se define como uma certa relação ou uma forma de fazer as coisas, mas 

também permite que um encontro, uma relação, uma situação ou uma atividade sejam pedagógicas. Em outras 

palavras, se pode definir a pedagogia como a excelência de ensinar ou educar porque nos ajuda a identificar a 

verdadeira educação paternal e escolar. Nos orienta sobre o valor, o significado e a natureza de ensinar e 

educar. Mais concretamente, a pedagogia nos orienta (pais, professores, educadores, orientadores) para a 

criança, à natureza imanente do ser e do chegar a ser” (MANEN, 1998, p. 46-47). 
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mas parcelas da mesma vida” (LEVINAS, 2002, p.192). Reivindicamos, portanto, uma 

Pedagogia da alteridade que situe o reconhecimento e a acolhida do Outro como foco 

principal da ação educativa, como condição indispensável para que se dê o verdadeiro ato de 

educar. 

Com isto, não queremos defender um irracionalismo sentimental, nem formular 

ameaça à racionalidade humana, mas reclamar a “outra parte” do ser humano tão 

frequentemente esquecida no discurso e práticas educativas: “a sua dimensão sensível” 

(MANEN, 1998, p. 16). Vale dizer, intencionamos contemplar o ser humano concreto, real e 

histórico que tece a sua vida na incerteza e insegurança, na precariedade da sua verdade; 

fazer com que o conjunto de sentimentos que constitui a vida de uma aula entre na 

preocupação educativa do professor e se constitua em conteúdo educativo. Estamos 

convencidos de que a relação inter-humana, a busca da convivência e do respeito a Outrem, 

indispensáveis numa sociedade plural, não são possíveis sem o esforço de “acolher o Outro 

na sua realidade, que não significa necessariamente compartilhar as suas ideias ou estilos de 

vida” (LEVINAS, 2002, p. 197). 

A pedagogia cognitiva supõe, necessariamente, uma concepção reducionista do ser 

humano como animal que aprende, conhece e pensa, e conduz a uma prática educativa 

planejada tecnicamente em que a incerteza dos resultados é uma variável que se deve 

controlar em todo o processo. Nada deve acontecer que não esteja suficientemente 

justificado ou explicado. Controlar, explicar e justificar se constituem como objetivos 

irrenunciáveis nesta pedagogia. Entretanto, consideramos necessário outro modo de perceber 

o aluno, uma maneira distinta de situar-se ante ele. Quem é o aluno para o professor? Como 

o aluno percebe professor? A resposta que se dá a estas perguntas não faz parte, 

ordinariamente, das preocupações de boa parte dos educadores. 

 

3.1.3 Pedagogia da alteridade: condição ética do educar 

 

Diante do cenário descrito, optamos por uma pedagogia da alteridade que permita o 

descobrimento da singularidade de cada aluno, de cada situação e das vidas individuais. Se 

não há duas pessoas iguais, nem mesmo que experimentam uma situação do mesmo modo, 

então “a solicitude e o tacto, a atenção e a escuta singular, numa situação educativa, tornam-

se indispensáveis” (MANEN, 2004, p. 17). É um modo de conhecer e ver que surgem tanto 

do coração como da cabeça. Para “ver” desta forma cada aluno na sua singularidade é 

necessário algo mais que os simples olhos, mas a sensibilidade ética. Educar, deste modo, 
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converte-se num ato de sensibilidade a tudo que o educando é. Sem sensibilidade ética cai-

se, inevitavelmente, na imposição e no domínio, na repetição do dado, na reprodução de um 

modelo.  

O aluno, assim, converte-se num ser anônimo, desconhecido, sem rosto, indiferente. 

O que deve impregnar na relação inter-humana, envolvendo professor-aluno, é a alegoria da 

hospitalidade, responsabilidade e bondade desinteressada. Se educar é um ato de amor, este 

implica para ser autêntico o encarregar-se do Outro. Daí que a relação mais radical e 

originária que se estabelece entre professor e aluno, numa situação educativa, seja uma 

relação ética que se traduz numa atitude de acolhida e responsabilidade pelo educando. No 

núcleo da ação educativa não está, portanto, a relação professoral-técnica do esperto no 

ensino, mas a relação ética que a define e a constitui como de fato ação educativa (Cf. 

ORTEGA RUIZ, 2004). Ora, educar é e supõe algo mais que a aplicação de estratégias ou 

condução de processos de aprendizagem.  

Quando, verdadeiramente, se educa não se vê o educando como simples objeto de 

conhecimento, nem como sujeito que se deve conhecer em todas as suas variáveis pessoais e 

sociais para garantir o êxito da atuação profissional, nem como um espaço vazio que se tem 

de preencher com os saberes, nem como prolongação do meu eu. Ou seja, entre educador e 

educando não há poder. O poder converte a assimetria em posse e opressão, o educador em 

senhor e o educando em escravo. Neste sentido, educar, em uma perspectiva levinasiana, é 

levar a termo a proibição de reduzir o Outro ao Mesmo, o múltiplo à totalidade. Por isso, a 

relação educativa entre educador e educando não é uma relação convencional que se pode 

encaixar numa linguagem, na qual todos os problemas, transformados em questões técnicas, 

podem ser resolvidos, controlados e dominados. Por isto a educação é em si mesma, “um 

acontecimento ético, uma experiência ética singular, não um experimento em que a 

referência à ética lhe venha de fora” (MÈLICH; BÁRCENA, 2000, p. 126). A educação é 

em si mesma uma experiência de encontro ao Outro na sua singularidade e originalidade 

irrepetível. 

  Na relação educativa o primeiro movimento que se dá é o de acolhida, da aceitação 

da pessoa do Outro na sua realidade concreta, na sua tradição e cultura, não do indivíduo em 

abstrato; é o reconhecimento do Outro como alguém, valorizado na sua dignidade 

inalienável de pessoa, e não só o aprendiz de conhecimentos e competências. Se de fato 

queremos educar e não fazer “outra coisa”, precisamos salvar a relação ética. E mais, a ética 

é uma questão central em qualquer educação. Poucas vezes os educadores e pedagogos se 
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aperceberam verdadeiramente do que é, e supõe situar-se ante um educando como alguém 

que demanda ser reconhecido como tal. Portanto, educar exige, em primeiro lugar, sair de si 

mesmo, é fazê-lo desde o outro lado, cruzando a fronteira; é ver o mundo a partir da 

experiência do Outro. Para isto há que se negar qualquer forma de poder, porque o educando 

nunca pode ser objeto de domínio, de posse ou de conquista intelectual. E, em segundo 

lugar, exige a resposta responsável, ou seja, ética ante a presença do Outro. Numa palavra, 

educar é encarregar-se do Outro, assumir a responsabilidade de ajudar no nascimento de uma 

“nova realidade”, através da qual o mundo se renova sem parar. Portanto, a educação, 

enquanto relação a Outrem, 

 
não é um relação contratual ou negociada, não é uma relação de domínio ou poder, 

mas de acolhimento. É uma relação ética baseada em uma nova ideia de 

responsabilidade. É uma pedagogia que reconhece que a hospitalidade precede à 

propriedade, porque quem pretende acolher o outro tem sido antes acolhido pela 

morada que ele mesmo habita e que acredita possuir como algo seu (MÉLICH; 

BÁRCENA, 2000, p. 15). 

 

 Se a acolhida e o reconhecimento são imprescindíveis para que o recém chegado  

(aluno) vá adquirindo uma fisionomia autenticamente humana, a acolhida e o encarregar-se 

do Outro é condição indispensável para que possamos falar em educação. Por isso, dizíamos 

antes que, educar é um ato de sensibilidade. Aqui está toda a razão de ser da educação, o seu 

sentido originário e radical. Não é possível, portanto, educar sem o reconhecimento e a 

acolhida do Outro (aluno). Tampouco se educa se o educando não perceber no educador que 

ele é reconhecido como alguém com quem se quer estabelecer uma relação ética, singular, 

afetiva, como alguém que é acolhido e respeitado pelo que é e em tudo o que é, não só por 

aquilo que faz ou produz. Numa palavra, a pedagogia da alteridade vislumbra-se como “uma 

pedagogia do testemunho” (MÈLICH, 2010, p. 57). 

 A pedagogia da alteridade, enquanto posição intelectual, que busca sustentação na 

ética levinasiana, implica, a nosso juízo, um novo modo de entender e realizar os processos 

educativos: disto, se pode aludir as seguintes premissas: a) não se pode educar sem 

sensibilidade, porque quem só se preocupa consigo mesmo ou se centra no seu eu, é incapaz 

de iluminar uma nova existência; b) o educador é um amante apaixonado da vida, e que 

busca nos educandos a pluralidade de formas singulares em que esta se pode construir; c) o 

educador é um perscrutador incessante da originalidade, de tudo aquilo que pode libertar o 

educando da conformação ao pensamento único; d) educar é ajudar a inventar ou criar 

modos originais de realização da existência, dentro do espaço de uma cultura, não repetir ou 

reproduzir modelos preestabelecidos que tenham de ser mimeticamente reproduzidos e que 
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só servem a interesses dissimulados; e) educar é ajudar no nascimento de algo novo, 

singular, ao mesmo tempo que dar continuação à uma tradição que tenha de ser 

necessariamente reinterpretada.  

 A tarefa educativa, por conseguinte, na perspectiva da pedagogia da alteridade é ao 

mesmo tempo simples e complexa; sempre idêntica e nova; feita de saberes objetivos e de 

atenção pessoal ao sujeito que os recebe; conhecida sempre antecipadamente e tendo que ser 

refeita a cada nova situação histórica e a cada vida que começa. Propomos, com isso, uma 

nova modalidade de ensino, linguagem e práxis na educação. Ensinamento, linguagem e 

discurso, que esteja centrado no caráter ético da ação educativa, traduzida em uma atitude 

responsiva de acolhida, de respeito e de consideração à pessoa do educando. Isto porque, a 

pedagogia da alteridade se fundamenta em uma concepção de sujeito que não se compreende 

como cuidado de si (autonomia), mas como cuidado do Outro (heteronomia), ou seja, como 

saída de si na gratuidade e responsabilidade. Neste sentido, a educação aparecerá finalmente 

como uma ação hospitaleira, 

 
como a acolhida de um recém chegado, de um estrangeiro. E desde esta resposta ao 

outro originária, desde esta heteronomia que funda a autonomia do sujeito, a 

relação educativa surgirá ante nossos olhos como uma relação constitutivamente 

ética. A ética, então, como responsabilidade e hospitalidade, não será entendida 

como uma mera finalidade da educação, entre outras, mas como sua condição de 

possibilidade (MÉLICH; BÁRCENA, 2000, p. 126). 

 

 Consideramos necessário desconstruir a concepção de sujeito moderno, para 

comprovar em que medida é possível conceber outro modo de subjetividade que não se 

defina como relação do eu consigo mesmo, como auto-possessão e indiferença, mas como 

relação e resposta ao e pelo Outro interpelante, até chegar a uma descentralização radical do 

ponto de vista possessivo de meu interesse ou nossos interesses e sua substituição pela 

perspectiva dos interesses dos Outros. Este modo distinto de entender e fazer a educação, por 

parte do professor, cria necessariamente na aula um clima ou atmosfera moral que torna 

possível a compreensão não só intelectual das ideias e crenças dos Outros, mas também a 

aceitação e acolhida da pessoa independentemente de quem seja ela. Não é apenas a 

discussão ou confronto das ideias e estilos de vida de uns e de outros que nos faz mais 

tolerantes, como estratégia educativa, mas a atitude ou disposição de respeito e o esforço de 

acolher ao Outro em tudo que o Outro é. Enfim, o aluno aprende a acolher se previamente se 

sentiu acolhido. 
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 Afirmamos que é indispensável “outra educação”, uma pedagogia que tenha como 

base a ética da alteridade e como objetivo prioritário o reconhecimento, a acolhida, “a 

solicitude e o responsabilizar-se pelo Outro” (MANEN, 1998, p. 27). Esta é a condição 

básica para abordar acertadamente os conflitos inevitáveis nas Escolas, e preparar assim os 

alunos não apenas para uma convivência pacífica nas aulas, mas para a construção de uma 

sociedade sensível e acolhedora de Outrem. Levar isto à prática implica introduzir mudanças 

não apenas na linguagem, mas na práxis e na reflexão pedagógicas. Contudo, como levar a 

termo esta pedagogia da alteridade? 

A prevenção da violência e a gestão adequada dos conflitos nas aulas demandam, 

antes de tudo, uma mudança de atitude entre professores-alunos e de alunos entre si. Mas as 

atitudes, que costumam estar na raiz das condutas, formam-se e modificam-se por 

mensagens e comportamentos que diariamente se lhes transmitem e exibem dentro e fora da 

Escola aos alunos
155

. Como se modificam as atitudes?  

A resposta a esta indagação implica, em primeiro lugar, identificar aqueles fatores 

mais diretamente associados com a geração da violência e dos conflitos negativos na Escola. 

Não existe dúvida de que a crescente presença de alunos pertencentes a culturas e etnias 

diferentes é um fator gerador de tensões e enfrentamentos na Escola. O Outro - estranho 

produz insegurança, desconfiança. Há no sujeito humano uma tendência natural de 

fechamento, de enclausuramento ante a presença daquilo ou aqueles que não fazem parte do 

nosso mundo conhecido. Temos necessidade de movermo-nos num mundo manejável, 

controlável que não envolve surpresas. Necessitamos segurança, e a presença do estranho 

modifica o nosso habitar, perturba-nos, e isto produz problemas, tensões ou conflitos. Diante 

disso o que fazer? 

 Antes de tudo, cabe-nos entender que as diferenças culturais são apenas diferenças, 

aspectos que enriquecem a vida pessoal, mas nada mais que diferenças. Substantivar a 

diferença é converter os educandos, dentro ou fora da Escola, em fantoches culturais, 

supostos representantes de uma cultura com a qual necessariamente se deve identificar; com 

isso acabar-se-ia prescrevendo determinados códigos de conduta de acordo com as normas 
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 Não apenas as imagens e mensagens que recebem através dos meios de comunicação constituem um modo 

de pensar e atuar dos adolescentes e jovens, mas a referência a modelos de conduta nas pessoas mais 

significativas (pais e professores) para eles. Os modelos de vida que, inevitavelmente, se oferecem na família e 

na Escola nunca são indiferentes para os filhos e alunos. Produzem sempre determinados efeitos, induzindo à 

aprendizagem de atitudes e possibilitando a apropriação de valores. É justamente aqui onde se deve atuar. 

Esperar que os meios de comunicação modifiquem as suas mensagens para melhor, ou que a sociedade no seu 

conjunto assuma um papel protetor das novas gerações, responde a uma concepção angelical, totalmente 

afastada da realidade. 
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de cada cultura, anulando nos indivíduos a condição de agentes e criadores da sua própria 

identidade cultural; estar-se-ia a impor aos educandos uma identidade cultural que se 

considera inalterável, estática; chegar-se-ia a atitudes xenófobas e racistas que conduzem a 

ver o diferente como um invasor, como alguém que põe em risco a sobrevivência da nossa 

cultura e da nossa própria identidade cultura, frente ao qual o único remédio é uma operação 

de profilaxia (limpeza) étnica e cultural. 

 Desde a substantivação da diferença, põe-se em marcha um longo processo de 

produção social da distância, condição prévia para a produção social da indiferença moral e, 

talvez, do extermínio do diferente. Substantivar a diferença levaria a enfocar as propostas 

educativas nas diferenças étnico-culturais, dando lugar a tantos textos curriculares ou 

atuações educativas como comunidades étnico-culturais e tantos tipos de Escola como 

culturas e etnias, o que inevitavelmente conduz a uma grave desagregação social. Isto 

conduziria a construção e ao erguimento de “fronteiras culturais absurdas e ilusórias porque 

o futuro do mundo é a miscigenação e a impureza cultural e étnica” (WALDENFELS, 1998, 

p. 93). 

Mas esta mudança de atitude está estreitamente vinculada a uma modificação de 

modelo na educação intercultural
156

. Ou seja, não podemos seguir fazendo recair toda a ação 

educativa nas variáveis culturais, porque com isso seguiríamos perpetuando a concepção 

substantiva da cultura e aumentando o espaço que nos separa. Somente quando as diferenças 

culturais passarem a serem vistas como um acontecimento desagradável ou infeliz, que 

envolve dano, perda, sofrimento ou morte, que nos acompanha, se poderá criar espaço de 

encontro que permita o reconhecimento do Outro em tudo o que ele é.  

 Com isso não pretendemos afirmar que o conhecimento que temos dos Outros e as 

imagens que formamos deles não tenham influência alguma nas relações afetivas, de 

aceitação ou rejeição, que se podem estabelecer.  Estas não se estabelecem diretamente com 

objetos e pessoas, mas com imagens que construímos deles. A resposta de acolhida ao Outro, 

de encarregar-se dele, ou seja, de tornar-se responsável pelo Outro, não é só uma questão de 
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 As ideias, por mais belas que sejam, sucumbem tão logo os homens consideram que os seus interesses se 

vejam em perigo. A exclusão e a rejeição aos imigrantes (estrangeiros) não se explicam apenas a partir do 

desconhecimento da sua cultura, influenciaram, ademais, sentimentos xenófobos enraizados no tecido social. 

Um estrangeiro é considerado como tal, por que as significações das quais está imbuído são outras, o que quer 

dizer que necessariamente são sempre estranhas. A estranheza não é nenhuma propriedade natural que 

acompanha aos indivíduos ou grupos. É uma atribuição socialmente construída que divide aos indivíduos ou 

grupos, dentro de uma sociedade, entre “eles” e “nós”, e leva, necessariamente, a uma percepção distorcida da 

realidade social, gerando conflitos de difícil solução. Seriamos, portanto, ingênuos se nos deixássemos levar 

pelos contos da compreensão universal presumindo um veículo ou cordão umbilical que une civilização e 

civilidade, humanismo e humano, entre conhecimentos do que é dos outros e a aceitação e acolhida destes (Cf. 

WALDENFELS, 1998). 
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conhecimento, é, antes de tudo, uma questão de sentimento moral “carregado de razão, de 

compaixão” (MÈLICH, 2010, p. 88). 

 Abordar os conflitos na Escola e prevenir a violência exige uma educação na 

responsabilidade, ou seja, uma educação ética, entendida como resposta à demanda do 

Outro
157

. Lamentavelmente, falar de educação ética não foi um discurso frequente, até bem 

pouco tempo, entre nós. Não soava bem, pois tinha conotações religiosa, moralizante e 

doutrinária. Aqui falamos de outra ética
158

, a que nos faz responsáveis dos Outros e dos 

assuntos que nos concernem como membros de uma comunidade, começando pela nossa. 

Interiorizar a relação de responsabilidade ao Outro, ainda que desconhecido, significa 

descobrir que viver não é um assunto privado, mas que tem repercussões inevitáveis 

enquanto seguimos vivendo em sociedade, pois não escolhemos viver com quem pensa igual 

a nós ou vivem conosco. Pelo contrário, vivemos em uma sociedade heterogênea, com 

múltiplas opções nas formas de pensar e viver. Isto implica ter que aprender a conviver com 

outras pessoas de diferentes ideologias, crenças e estilos de vida. A relação inter-humana 

gera uma responsabilidade. Isto é, ninguém me é alheio ou estranho, ninguém me pode ser 

indiferente, e menos ainda o que está em relação comigo. O Outro compõe parte de mim 

como pergunta e como resposta. Diante do Outro adquiro uma responsabilidade da qual não 

posso me desvincular, e que devo dar conta. O Outro, qualquer Outro, sempre está presente 

como parte afetada por minha conduta em que se possa ver afetado, sem mais argumento que 
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 Afirmamos, anteriormente, que a formação e mudança de atitudes, na prevenção da violência e na gestão 

dos conflitos, devem fazer-se tanto na Escola como no âmbito familiar. Se as experiências de solidariedade, 

hospitalidade e reconhecimento da dignidade de toda pessoa são indispensáveis para a convivência de todos na 

Escola, a família é o habitat privilegiado para estas experiências. A aprendizagem dos valores é de natureza 

distinta dos conhecimentos e saberes. Exige a referência imediata a um modelo. Ou seja, a experiência 

suficientemente estruturada, coerente e continuada que permita a exposição de um modelo de conduta não 

contraditória ou fragmentada. E isto é difícil encontrar fora da família, a pesar das experiências negativas 

(contra-valores) que esta oferece com frequência. A criança não internaliza os valores como um dos outros 

tantos mundos possíveis, mas como o único mundo possível, aquele que se tem experiência imediata no âmbito 

da sua família. Estes se incorporam na sua consciência com muito mais força que as experiências seguintes na 

socialização posterior (Cf. DUCH, 1997). 
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 A aprendizagem dos valores exige, ademais, um clima de afeto, de compreensão e de acolhida. Aprende-se 

o valor quando este aparece estreitamente vinculado à experiência do referencial, a sua aprendizagem depende 

tanto da bondade da experiência quanto da aceitação-rejeição que produz a própria pessoa como referência. As 

relações positivas, afetivas entre educador e educando tornam-se indispensáveis na aprendizagem dos valores. 

Na apropriação do valor há sempre um componente de amor, de paixão. Por isto a família é o meio privilegiado 

para aprender valores. Pretender educar na solidariedade, hospitalidade e acolhida à margem do meio familiar, 

é simplesmente uma tarefa impossível. Enquanto no âmbito da transmissão de saberes existe uma ampla 

tradição e uma lógica disciplinar que outorga coerência à ação instrutiva da escola, na esfera da formação 

moral, pelo contrário, há uma bagagem mais singela e uma menor influência em comparação com outros 

âmbitos sociais como, por exemplo, a família. Há uma década confiava-se no poder configurador do sistema 

educativo capaz de oferecer experiências suficientemente ricas para tornar possível nos educandos a 

aprendizagem dos valores e o desenvolvimento de uma personalidade integrada. Hoje nem sequer nas 

chamadas aprendizagens cognitivas, a Escola é auto-suficiente. Escola e família devem ser instituições 

complementarias no processo de educação das novas gerações. 
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a vulnerabilidade do seu rosto. Não posso abdicar da minha responsabilidade pelo Outro, ou 

seja, para Levinas “o sujeito responsável é aquele que não pode absolver-se do seu ser” 

(LEVINAS, 1987, p. 209). 

A prevenção da violência e a gestão dos conflitos implicam o desenvolvimento de 

capacidade de comunicação ética. Com frequência se entende a comunicação como mera 

transmissão de ideias ou pensamentos com a única finalidade de persuadir ou convencer o 

Outro da minha verdade, como um ato de imposição e domínio. Na comunicação humana 

também se transmitem experiências, sentimentos. É o sujeito que se dá ao Outro a partir do 

que este é. Toda comunicação humana é na sua base uma doação e uma entrega; nela algo se 

dá a alguém ou ambos se doam mutuamente. À comunicação humana foi dado, com 

frequência, um caráter excessivamente racional, com uma finalidade prioritária 

esclarecedora das ideias e opiniões do Outro, como busca da verdade. E não necessariamente 

é assim, comunicamos, muitas vezes, não para saber ou conhecer, mas para expressar os 

nossos sentimentos de amor ou ódio, de gozo ou tristeza. E assim o fazemos não só com 

palavras, mas também com gestos, ou com silêncios. 

 Falar de competências ou habilidades de comunicação não é sinônimo de saber falar, 

como recurso ou saber instrumental. Não é apenas uma competência ou habilidade cognitiva 

para intercambiar ideias e compreender intelectualmente o ponto de vista do Outro. É antes 

de tudo, colocar-se no lugar do Outro, acolhê-lo em sua realidade para que não seja a minha 

verdade a que se imponha. Supõe o reconhecimento da primazia do Outro e da disposição de 

se deixar interpelar pela sua vulnerabilidade. Se a comunicação é doação e entrega, esta só 

será possível a partir de uma base ética que reconhece no Outro alguém que demanda ser 

reconhecido como tal. Quando a categoria da comunicação for entendida como mera 

ferramenta para resolver os conflitos nas aulas, cai-se num instrumentalismo de muito curto 

percurso e quase sempre ineficaz para abordar o conflito (Cf. LEVINAS, 2002). 

 O planejamento puramente técnico dos conflitos nas aulas corre o risco de reduzir-se 

a uma questão sobre a gestão das relações entre professor-aluno, ou de alunos entre si, e teria 

como resultado uma espécie de tecnificação da vida das Instituições educacionais. O 

problema não consiste somente na falta de recursos para abordar o conflito, é antes de tudo 

uma questão de sentido, de alteridade. Portanto, “é um problema ético” (LEVINAS, 2002, p. 

200). A preocupação com os meios invadiu a reflexão e trabalho pedagógico, e sem uma 

orientação do “para quê” da atuação educativa, a práxis carece de sentido e direção. 
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 Usa-se pouco de uma educação dos sentimentos que desenvolva nos alunos a 

empatia, o afeto e o cuidado ou atenção ao Outro. Frequentemente, as aulas se convertem em 

pequenos laboratórios da sociedade competitiva. A cooperação, o trabalho em equipe, a 

ajuda desinteressada, a preocupação com os assuntos comuns são percebidos como 

estratégias inadequadas para o objetivo que deve se conseguir: uma sólida preparação 

intelectual para o exercício de uma futura profissão. A educação que faça do sujeito um bom 

cidadão, uma pessoa responsável não apenas pelos seus assuntos, mas do que afeta aos 

Outros, dos problemas dos Outros é considerada como uma utopia afastada de toda 

realidade. E o que a Escola quer não é mais do que aquilo que a sociedade lhe transmite. 

 Abordar os conflitos na Escola não demanda tanto novos procedimentos ou recursos 

didáticos quanto um novo modo de entender e fazer a educação: que esta se fundamente na 

ética da alteridade e tenha como objetivo o reconhecimento, a hospitalidade, a 

responsabilidade e a acolhida bondosa do Outro. Este novo enfoque tornará possível um 

ethos nas aulas que facilitará a convivência e o respeito às crenças e aos estilos de vida 

plurais em uma sociedade complexa como a nossa. 

 

3.2 Educação, aprendizagem e ensino 

 

Reconhecer a educação como um direito universal corresponde a concepção da 

aprendizagem como responsabilidade de todos e de cada um. Na aprendizagem está em jogo 

o processo de aperfeiçoamento e de mudança decorrente da interação com o mundo, com os 

Outros e com o próprio tempo. O aprender surge-nos assim como um elemento estruturante 

da aventura existencial do ser humano e, nesta medida, como dimensão da própria vida, seja 

qual for o espaço e o tempo do viver. Ancorado numa concepção de subjetividade investida 

pela alteridade, a assunção plena desta responsabilidade é indissociável da consciência do 

privilégio de poder ser ensinado. Ou seja, do privilégio de poder receber o que vem de fora, 

acolhendo mais do que alguma vez se pode possuir em resultado do próprio esforço de 

posse. 

 

3.2.1 A aprendizagem e o privilégio de poder ser ensinado 

 

As noções de educação, de aprendizagem e de ensino aparecem-nos deste modo 

interligadas. A nosso ver, é a partir desta interligação que se pode pensar a prática 

pedagógica, enquanto dinâmica de alteridade, destinada a potenciar a capacidade ética, 
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metafísica do sujeito. Seguindo a inspiração levinasiana chamamos ensino à dinâmica de 

produção de verdade desenvolvida em contexto relacional, e que se contrapõe a “própria arte 

maiêutica” (LEVINAS, 2000, p. 58). Produzida, portanto, como verdade recebida. O que 

significa que, constituindo um traço incontornável da cultura escolar, a prática de ensino 

transcende a exigência de qualquer espaço institucionalmente configurado. 

Fundamentalmente, uma verdade ensinada é uma verdade trazida por Outrem. Uma verdade 

aprendida, portanto, num contexto de sensibilidade, de memória, de contato pessoal. Logo, 

de cortesia e de deferência. Está, afinal, em jogo no ensino metafísico o respeito pela 

alteridade testemunhada por Outrem. Ou seja, o ensino é uma maneira para “a verdade se 

produzir de forma que não seja obra minha, que eu não a possa manter a partir da minha 

interioridade. Ao afirmar uma tal produção da verdade, modifica-se o sentido original da 

verdade e a estrutura noese-noema como sentido da intencionalidade” (LEVINAS, 2000, p. 

275). 

A crença no futuro, constitutiva da própria razão pedagógica, é indissociável de uma 

visão positiva do Outro. Os Outros não representam o limite à liberdade, a sua presença em 

sociedade não constitui uma ameaça ou estorvo. É essa a lição de Levinas, que nos confronta 

com uma liberdade capaz de se deixar ensinar. Vale dizer, uma liberdade fecunda. No lugar 

de liberdades em guerra entre si é preciso colocar a relação de ensino, de paz e de mútuo 

reconhecimento. Para isso há que aprender a respeitar a anterioridade incontornável do 

Outro. 

 Herdamos da modernidade a ideia de que o espaço de realização pessoal será tanto 

mais alargado quanto maior for a capacidade de intervenção do sujeito
159

. A imposição de 

limites formais surge então à consciência como um mal necessário, como contrapartida, por 
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 A educação tem sido tradicionalmente orientada por uma concepção antropológica que faz depender a 

liberdade da “experiência de autonomia” (MÈLICH; BÁRCENA, 2000, p. 132). Os princípios pedagógicos 

defendidos por Kant, tais como: o cuidado, a disciplina e a instrução, derivam desta matriz conceitual. Ou seja, 

para Kant “o homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação entende-se o cuidado de sua 

infância, a disciplina e a instrução com a formação. Consequentemente, o homem é infante, educando e 

discípulo” (KANT, 1999, p. 11). Isto é, Kant confia, na perspectiva de Mèlich e Bárcena, “que a educação é 

uma preparação racional adequada para torna a espécie humana cada vez mais apta para o exercício da 

autonomia” (2000, p. 133). Como foi dito, tendo o animal homem nascido incompleto, a prestação de cuidados 

é indispensável à aprendizagem de comportamentos reconhecidos como humanos e, como tal, à aquisição do 

estatuto de membro da humanidade. Kant considera que a disciplina é necessária para que o homem possa 

entrar no universo da racionalidade, aderindo livremente às leis exigidas pelos imperativos de um destino 

comum, ou seja, “a disciplina transforma a animalidade em Humanidade” (KANT, 1999, p. 12). Rejeita-se 

aqui, a ideia de uma disciplina de caráter instrumental exatamente na medida em que só a adesão livre a 

máximas morais permite respeitar a disposição natural do homem. Por último, aliada à cultura, a instrução 

funcionaria como a chave, como o segredo, de um auto-aperfeiçoamento contínuo. É justamente no contexto 

desta concepção de educação subordinada ao primado da autonomia que se compreende a recomendação 

kantiana quanto ao método a privilegiar na tarefa pedagógica, o diálogo socrático. 
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vezes frustrante, da garantia de satisfação dos direitos que reclamamos como essenciais. 

Como se o mundo não passasse de um território de ocupação, de conquista e de disputa. 

Neste quadro, os lugares sociais surgem-nos configurados por linhas de demarcação próprias 

de uma geografia concebida à medida da soberania individual e pouco permeável à entrada 

do Outro, do diferente. 

 Ora, encarar o Outro como fonte de questionamento e de ensino significa caminhar 

num sentido inverso a este. O processo formativo passa a ser valorizado a partir do privilégio 

da experiência de heteronomia e não de autonomia. Precisamente porque o Outro desta 

heteronomia é Outrem, uma outra liberdade. Encarada de forma positiva, segundo a lei da 

hospitalidade, esta outra liberdade não traz a marca do contra-tempo. Ou seja, para Levinas 

 
O comércio com a alteridade do infinito não fere como uma opinião. (...) O Outro 

não se opõe a mim como uma outra liberdade, mas semelhante à minha e, por 

conseguinte, hostil à minha. Outrem não é outra liberdade tão arbitrária como a 

minha, sem o que franquearia de imediato o infinito que me separa dela para entrar 

sob o mesmo conceito. A sua alteridade manifesta-se num domínio que não 

conquista, mas ensina. O ensino não é uma espécie de um gênero chamado 

dominação, uma hegemonia que se joga no seio de uma totalidade, mas a presença 

do infinito que faz saltar o círculo fechado da totalidade (LEVINAS, 2000, p. 153). 

 

 A relação a Outrem representa sempre uma oportunidade de aprender, com tudo o 

que o aprender possa implicar, no aprender a ser, ser mais e de outro modo, e de aprender a 

outramente que ser. A entrada do Outro não é vista como hostil ou arbitrária. Na perspectiva 

levinasiana, podemos dizer que a alteridade de Outrem se manifesta num domínio que não 

conquista, mas ensina. O que reconduz às interrogações enunciadas a propósito da 

problemática do rosto. Todos os rostos possuem a força de interpelação que abre a dimensão 

de infinito? O que é que significa dizer que o rosto ensina? Reconhecer a centralidade da 

relação inter-humana no processo educativo equivale a afirmar que todo o encontro humano 

é relação de ensino, como sugere Levinas?  

 Estas questões remetem-nos para a relevância da relação educativa enquanto 

experiência de proximidade humana, com todas as suas implicações éticas. Interessa, antes 

de mais, lembrar que estamos perante uma prática inter-humana assentada numa visão 

positiva do Outro. Apontando, a partir daí, a necessidade de honrar o privilégio de ser 

ensinado. Relacionarmo-nos de modo inter-humano significa entrar em contato com outras 

vivências, outras memórias, outras mágoas, outros sonhos. Daí a deferência que nos 

merecem as rugas que mapeiam o rosto envelhecido, denunciando o atraso com que 

chegamos, sempre e inevitavelmente, ao encontro de outra pessoa. 
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 Interiorizadas na ligação a um quadro de referência ética que elege o Outro como 

limite, as leis morais e sociais acabam por adquirir um sentido de uma abdicação. Ora, a 

liberdade não termina, antes começa, com a entrada de outras pessoas na esfera do existir. 

Ao contrário das coisas que alimentam e dão conforto à relação pessoal com o mundo, o 

Outro ser humano é mesmo Outro, na medida em que é, igualmente, senhor de uma 

interioridade. Nesta condição, traz o testemunho de uma história de vida com começo, meio 

e fim que não dependem do poder do Mesmo e que, por isso, pode trazer algo de novo. 

Portanto, pode ensinar. 

 
A impugnação de mim próprio, co-extensiva da manifestação de Outrem no rosto – 

denominamo-la linguagem. A altura donde vem a linguagem designamo-la pela 

palavra ensino. A maiêutica socrática vencia a resistência de uma pedagogia que 

introduzia ideias num espírito, violando ou seduzindo esse espírito. Não exclui a 

abertura da própria dimensão do infinito que é altura no rosto do Mestre. A voz que 

vem de uma outra margem ensina a própria transcendência. O ensino significa todo 

o infinito da exterioridade, que não se produz primeiro para ensinar depois – o 

ensino é a sua própria produção. O ensinamento primeiro ensina essa mesma altura 

que equivale à sua exterioridade, a ética (LEVINAS, 2000, p. 153). 

 

 

 Se não aprender a ligar-se à prática de acolhimento de verdades outras, produzidas 

para além do poder de apropriação ou de decisão, a liberdade envelhece tristemente, 

permanecendo refém da sua própria mesmidade, sem justificação ou sentido. Deste modo, o 

ato de aprender consiste em poder tornar-se mais instruído. Confrontando-a com horizontes 

novos, com um mundo vivido, sofrido e sonhado fora do eu, a liberdade do Outro desperta a 

própria liberdade, incitando-a assim a transcender-se continuamente.  

 Investido de uma responsabilidade ética, o agir humano carece de regulação e de 

obediência a princípios comuns, mas fazer depender a legislação moral de sentimentos 

negativos face ao Outro significa abrir a porta ao totalitarismo, à prepotência e a xenofobia, 

privando-nos, enfim, do privilégio de poder ser ensinado. 

 Assim, a aprendizagem surge-nos como um compromisso ativo de cada sujeito, não 

apenas numa perspectiva de conquista progressiva de maior autonomia, como forma de 

potenciar os poderes de aquisição, de domínio e de inteligibilidade, mas também e acima de 

tudo, no sentido do aperfeiçoamento de uma capacidade ética. Ou seja, no sentido de 

desenvolvimento da faculdade de afecção em relação a outros destinos. Em relação a vidas 

que não começam nem acabam na esfera de um eu racionalmente consciente e segura de si 

mesmo. 

Outrem não nos afeta como aquele que é preciso sobrepujar, englobar, dominar – 

mas enquanto outro, independente de nós: por detrás de toda a relação que com ele 

possamos manter, ressurge absoluto. É essa maneira de acolher um ente absoluto 
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que descobrimos na justiça e na injustiça e que o discurso efetua, ele que é 

essencialmente ensino. Acolhimento de outrem – o termo exprime uma 

simultaneidade de atividade e de passividade – que coloca a relação com o outro 

fora das dicotomias validas para as coisas (LEVINAS, 2000, p. 75-76). 

 

 A sensibilidade ética que conduz à não-indiferença, à ruptura com a inocência do ser 

e à capacidade de resposta. A responsabilidade moral do sujeito, afirmada necessariamente 

no horizonte do social e da justiça, carece de preparação ao nível das competências 

reflexivas apoiadas nessa experiência de relação que, não esgotando o espaço da 

aprendizagem humana, o define a um nível fundamental. 

 Ligado à consciência do privilégio de poder ser ensinado, o compromisso de 

aprendizagem convoca a responsabilidade do herdeiro. O próprio conceito de 

responsabilidade remete para essa necessidade, de responder ao apelo de uma anterioridade. 

Uma resposta que passa pelo sentido de pertença a uma terra, a uma história, a uma língua e 

a uma rede social tecida na relação entre parentes, vizinhos, amigos, companheiros de 

trabalho, concidadãos. Neste sentido, julgamos que cabe à educação ajudar a manter viva a 

referência que sustenta a ligação com o mundo habitado. O que nos remete para o 

reconhecimento da relevância antropológica dos valores de enraizamento. O devir humano 

enquanto aprendizagem permanente carece de balizas axiológicas alicerçadas numa 

determinada herança cultural. Mas não dissemos, com Levinas, que a humanidade do 

homem passa pela capacidade de dizer “a-Deus” ao mundo? Defender os valores do 

enraizamento não significa tornar o homem refém dos laços que prendem ao lugar, sejam 

eles os de sangue, os de pertença a uma cultura, a uma memória ou a uma terra? 

 Levinas sublinha justamente a capacidade humana de desprendimento, o aventurar-se 

no espaço e a abandonar o lugar de nascimento e de enraizamento. O desprendimento mais 

do que indicador de um desenvolvimento científico possível e da coragem pessoal manifesta, 

o que torna esta aventura especial e admirável é o fato de ela simbolizar a capacidade 

humana para abandonar o lugar. Um homem que vive num deserto de memórias e de afetos é 

um homem mais sábio e mais livre? A autonomia, o poder interventivo de cada sujeito, 

afirma-se numa lógica de fidelidade ou de infidelidade em relação aos valores da tradição? 

Como pode a educação promover a responsabilidade do herdeiro sem trair a sua função 

emancipadora?
 
 

 É necessário ousar romper com a segurança oferecida pelo lugar da morada e arrojar-

se por terras estranhas, verdadeiramente outras, potenciadoras de olhares novos sobre o lugar 

de origem. Capacitar para esta ousadia constitui mesmo uma das tarefas maiores da 
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educação. Mas, sem pôr em causa a relação auto-suficiente que é necessária ao processo de 

substantivação. Neste sentido, defendemos que os lugares escolhidos para a prática educativa 

devem ser lugares habitados pelos “sinais concretos de humanidade” (MÈLICH, 2010, p. 

56). 

 Num tempo de mundialização e de sociedades digitais, num terreno de 

multipertenças, a valorização pedagógica destes espaços parece-nos de importância vital. 

Contudo, para que sejam efetivamente respeitadas, para que possam manter-se saudáveis, as 

raízes comunitárias precisam ser permanentemente regadas pelo espírito inconformista e 

reflexivo. Ensinar o respeito pelos valores do enraizamento implica ter esta exigência em 

conta. 

 A melhor maneira de ser fiel a uma herança é ser-lhe infiel, sujeitando-a à prova da 

sua atualização permanente
160

. A fidelidade aos modelos recebidos como herança exige a sua 

reafirmação permanente num contexto de reinterpretação e de problematização. Esta é a 

única forma de manter uma tradição viva. Para poder honrar a dívida para com o passado, 

assumindo dignamente a sua condição de herdeiro, o sujeito terá que saber apropriar do 

recebido, de forma crítica, livre e atuante. 

 Caberá à educação, na pluralidade das suas formas e contextos, promover a 

responsabilidade de aprender a ser herdeiro, simultaneamente fiel e infiel. O que exige que o 

patrimônio herdado seja dado a aprender. Estamos perante a assunção do dever de 

antecedência. Situa-se aqui a responsabilidade dos educadores que, sendo agentes 

privilegiados de proximidade humana, tem como missão familiarizar o sujeito com as regras 

e os valores do mundo que, antecedendo-o, lhe servem de acolhimento. Sem que, todavia, 

isso possa derivar em práticas de domesticação ou de doutrinamento. Pois, a relação 

educativa é uma relação ética por excelência. Logo, terá que ser, necessariamente, uma 

relação marcada pelas competências que nos permitem respeitar a alteridade do Outro, sendo 

capaz de pensar e agir para além das exigências imediatas.  
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 O herdeiro responde assim a um duplo desafio, a uma injunção de certa maneira contraditória, por um lado 

tem que procurar conhecer, aceitando o que lhe é legado e, por outro, só pode verdadeiramente honrar essa 

herança contestando-a, relacionando-a num contexto de contemporaneidade. Desta forma, ele pode afirmar a 

sua liberdade, escolhendo e decidindo sobre aquilo que lhe foi previamente dado. É aqui que entra a 

responsabilidade do herdeiro, a de aprender a manter uma herança viva, apropriando-se criticamente dela e, 

como tal, fazendo-a sua. Do contrário, as raízes identitárias passam a servir para fundamentar os terrenos da 

intolerância, do egoísmo e do obscurantismo. O medo, a insegurança e a violência tomam então o lugar da 

confiança e da paz. 
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3.2.2 Educador: agente de proximidade humana 

 

No contexto da problematização até aqui desenvolvida, é a própria relação inter-

humana que em si mesma nos surge como referência axiológica fundamental. É nela que 

deve ser apoiada toda a dinâmica de ensino enquanto prática de desenvolvimento do 

humano. O estatuto ético da relação educativa surge-nos agravado por esse desejo de 

interferência no destino do Outro que anima a atividade do educador. Por essa razão, a ética 

constitui-se como o elemento estruturante da identidade profissional dos educadores 

enquanto sujeitos chamados a assumir a responsabilidade de um trabalho investido de 

substância axiológica. Não devemos esquecer que, antes de mais, o educador “ensina pela 

sua própria presença pessoal” (MANEN, 2004, p. 63). Num mundo tendencialmente 

desertificado de valores humanos, marcado pela mediação tecnológica e pelos encontros 

virtuais vividos no ciberespaço, parece-nos especialmente importante sublinhar a 

responsabilidade dessa presença
161

. 

 O encontro inter-humano constitui o lugar de respeito pelo único. A vida interior não 

se expõe na história, nem se exprime no tempo universal feito de começos e de fins, como 

acontece quando a narrativa é feita na terceira pessoa. A interioridade diz-se sempre na 

primeira pessoa, resistindo, por isso, a ser abarcada numa ideia de totalidade humana. Mas, 

ao dizer-se, expõe-se, dá-se, sem se revelar. É nessa recusa ao desvelamento que começa a 

aventura da inteligibilidade enquanto procura incessante de sentido. Apelamos não só para a 

relevância da relação pedagógica, evidenciando aqui a posição ocupada pelo educador 

enquanto agente de proximidade, mas também para a vida ética das organizações sócio-

educativas enquanto lugares de emergência do segredo, de subjetividades, de transcendência. 

No cumprimento do seu compromisso de antecedência e enquanto promotores de 

sentido, os educadores funcionam, acima de tudo, como agentes de proximidade humana. E 

nesta medida, como profissionais da relação. Mas não num sentido técnico-instrumental, 

como se a prática relacional não passasse de uma simples estratégia de intervenção. A 

relação é lugar antropológico de referência de toda a dinâmica de ensino. Lugar de contato 
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 Segundo Levinas, afirmar que a passagem de um conteúdo, de um espírito ao outro, até se produz sem 

violência se a verdade ensinada pelo mestre “se encontrar, desde toda a eternidade, no aluno, é extrapolar a 

maiêutica para além do seu uso legítimo. A ideia de infinito em mim, que implica um conteúdo que transborda 

o continente, rompe com o preconceito da maiêutica sem romper com o racionalismo, dado que a ideia do 

infinito, longe de violar o espírito, condiciona a própria não-violência, ou seja, implanta a ética. O Outro não é 

para a razão um escândalo que a põe em movimento dialético, mas o primeiro ensinamento. Um ser que recebe 

a ideia de infinito – que recebe, pois não a pode ter de si – é um ser ensinado de uma maneira não maiêutica, 

um ser cujo existir consiste na incessante recepção do ensino, no incessante transbordamento de si. Pensar é ter 

a ideia de infinito ou ser ensinado. O pensamento racional refere a este ensino” (LEVINAS, 2000, p. 182). 
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pessoal, de sensibilidade, de produção de alteridade. Na relação pedagógica vive-se de forma 

privilegiada a experiência de fecundidade e de juventude do tempo. Inspirada na noção 

biológica, mas ultrapassando-a, a noção levinasiana de fecundidade traduz essa possibilidade 

humana de continuar “a história sem produzir a velhice; o tempo infinito não traz uma vida 

eterna a um sujeito que envelhece. Ele é melhor através da descontinuidade das gerações, 

marcado pelo ritmo das energias inesgotáveis do filho” (LEVINAS, 2000, p. 246). Desse 

modo, o tempo deixa de ser visto como o limite do ser, como medida da finitude, para passar 

a ser vivido como experiência de relação do finito com o infinito. 

 
A tematização como obra da linguagem, como uma ação exercida pelo Mestre 

sobre mim, não é uma misteriosa informação, mas o apelo dirigido à minha 

atenção. A atenção e o pensamento explícito que ela torna possível são a própria 

consciência e de modo nenhum um simples requinte da consciência. Mas a atenção 

eminentemente soberana em mim é o que essencialmente responde a um apelo. A 

atenção é atenção a alguma coisa, porque é atenção à alguém. A exterioridade do 

seu ponto de partida é-lhe essencial, a ela, que é a própria tensão do eu (LEVINAS, 

2000, p. 85). 

 

 O tempo da relação pedagógica é, por excelência, um tempo de responsabilidade e 

hospitalidade. Assumindo aqui toda a carga de instabilidade e de desestabilização que a 

experiência da hospitalidade implica. Mas, inscrita num espaço de proximidade humana, 

essa perturbação causada pela interação com a diferença passa a ser integrada numa 

identidade progressivamente adulta. A consciência de que nem tudo depende do poder 

pessoal abre espaço para uma relação madura com tudo o que a vida possa ter de imprevisto, 

de alegria ou de dor
162

. 

 Valorizando uma concepção da pluralidade humana mais temporal do que espacial, 

propomo-nos pensar a relação ao Outro para além do recurso à categorias que 

tradicionalmente traduzem os limites espaciais, privilegiando categorias temporais como 

paciência, sensibilidade, acolhimento e responsabilidade. Categorias da sabedoria 
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 O homem, ao afirmar a sua contemporaneidade, assume a plenitude e a precariedade da sua subjetividade, 

relativamente a si e aos Outros, e, com ela, a sua própria dignidade. A história humana é feita, também, de 

fracasso, de desilusão e de contrariedade. Sem concessões à lógica do aleatório e da contingência, a relação de 

alteridade permite desenvolver a consciência de que a vida não é sempre, ou necessariamente, uma experiência 

feliz e que há valores maiores do que a satisfação egoísta de desejos sem infinito. A precariedade da existência 

e a insegurança provocada pela incerteza inerente a um amanhã imprevisível justificam a emergência de uma 

inteligibilidade problematizadora, flexível e criativa. Mas uma inteligência necessariamente radicada numa 

consciência posta em questão pela presença do Outro e, nesta medida, capaz de evidenciar a identidade do 

homem. Ou seja, enquanto ser mortal vocacionado para a realização da imortalidade através da ação que a liga 

aos outros homens. Num mundo marcado por uma sensibilidade trágico-fatalista, promover a qualidade 

humana das relações interpessoais corresponde a um imperativo ético incontornável. 
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pedagógica por excelência e que nos permitem evidenciar o respeito pelo tempo do Outro
163

. 

Na filosofia de Levinas, segundo Mèlich (1998, p. 110), “o tempo se apresenta como o não 

intencional. A alteridade do outro, sua exterioridade, não fica alterada pelo tempo. O tempo é 

relação ao outro, ao invisível, que não é resultado de uma privação do conhecimento, da 

consciência ou da experiência”. 

 Por inerência da função que desempenham, os educadores trabalham na zona de 

contato inter-humana, sendo por isso, convocados para a tarefa de ajudar a desenhar uma 

geografia da proximidade humana. Uma geografia que será marcada por sinais que podem 

passar pelos mais elementares hábitos de cortesia
164

. 

 Para aprender, seja qual for o lugar ou o tempo do aprender, é necessário que, antes 

de tudo, nos deixemos ensinar, mesmo que isso implique dificuldades, inquietações e quebra 

de rotina. Os educadores honram esse privilégio no exercício quotidiano da responsabilidade 

de iniciar Outros, os educando, no labor de uma aprendizagem que requer disciplina, esforço 

perseverante e respeito pela “autoridade daquele que ensina” (DUCH, 1997, p. 66). Mas 

honram-no também, e, necessariamente, quando se abrem, eles próprios, à dimensão de 

imprevisto que toda a relação de ensino comporta. Pois, “mestre é aquele que ensina que a 

palavra nunca pode fechar-se, enclausurar-se, pois se uma palavra se fecha morre, porque a 

constante interpretação é a vida” (MÈLICH, 2004, p. 92). Portanto, o educador, quando se 

assume como sujeito de aprendizagem, dessa forma, também ensina. 

 Importa não esquecer que, antes de mais, a autoridade do educador reside no seu 

próprio testemunho humano. Seja do ponto de vista do educador ou do educando, a vivência 

da responsabilidade está sempre ligada à temporalização de uma subjetividade investida pela 

transcendência. Neste sentido, recusamos confundir a educação moral, a formação desde e 

para os valores estruturantes do homem, com o doutrinamento enquanto manipulação e 

violência exercida sobre a autonomia do Outro, que deste modo deixará de ser respeitado 

como um fim em si mesmo para ser visto como um meio. 

 O saber nos é trazido pela Outra pessoa. O Outro traz sempre a lição humana da 

sensibilidade e do afeto, a marca do vivido. O que faz com que os educadores se reconheçam 

como adultos de referência, assumindo inteiramente a responsabilidade inerente a essa 

tarefa. Porque é de uma responsabilidade que se trata, neste caso o de influenciar o percurso 

de desenvolvimento de outras pessoas. A sua autoridade assenta na sua anterioridade, na sua 
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 O tempo do Outro é o seu enigma e o seu segredo, e se comunicar com ele significa entrar numa esfera de 

cuidado, de escuta e de aprendizagem. 
164

 Como a saudação, a cedência de passagem e todas as pequenas grandes regras comumente aceites como 

formas de dizer o respeito pelo Outro. 
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presença como rosto. A responsabilidade, que decorre desta posição privilegiada só pode 

estar ao serviço da emancipação do Outro e não da sua alienação
165

. O mal da autoridade não 

está na autoridade em si mesma, mas no seu uso perverso. A essência da atitude totalitária 

reside no desprezo pelo homem, ora é justamente esse tipo de desprezo que justifica a 

existência de autoridade moral. 

 Inscrita no encontro inter-humano, ou seja, reconhecida no seu estatuto ético, a 

relação educativa se constituirá como um lugar de equilíbrio necessário entre a 

intencionalidade pedagógica e a de-posição ética. Postular esta de-posição significa assumir 

a não reciprocidade como condição da própria educabilidade. Esta posição requer por parte 

dos educadores a assunção de uma postura profissional eminentemente ética. Situada, 

portanto, para além de qualquer compromisso que possa ser assumido circunstancialmente. 

Por definição, o compromisso assenta numa capacidade reflexiva traduzida em juízos de 

valores  e em decisões racionais. Neste sentido, falar em compromisso ético representa, de 

certa forma, um paradoxo. 

 Enquanto sujeito ético, o educador é chamado a mobilizar competências como 

hospitalidade, responsabilidade e bondade. O seu dever de implicação terá que ser capaz de 

transcender os gestos de hospitalidade e de responsabilidade mensurável, sincronizáveis e 

visíveis. Ele terá que desenvolver a capacidade de viver por referência à lógica do invisível, 

ao mesmo tempo que ajuda a tornar visível o poder do Outro. 

 
O fato de ser obrigado à responsabilidade não tem começo. Não no sentido 

de uma perpetuidade qualquer ou de uma perpetuidade que se pretendesse 

eternidade, mas no sentido de uma inconvertibilidade em presente 

assumível. (...) É a responsabilidade ultrapassando a liberdade, quer dizer, a 

responsabilidade pelos outros. Ela é vestígio de um passado que se recusa 

ao presente e à representação, vestígio de um passado imemorial. É pelo 

Bem que a obrigação à responsabilidade irrevogável, irreversível e 

irrecusável não é violência que contrariaria um escolha, mas situa uma 

                                                           
165

 A educação ética não pode vir de outro lugar que não seja a do ensino testemunhal. Neste sentido, a questão 

agora passa a ser a de esclarecer o que é o ensino testemunhal. Acreditamos, pois, que o testemunho não é o 

exemplo. Os educadores fazem referência muitas vezes à importância de dar exemplo. Mas, se meditarmos um 

poucos mais detalhadamente sobre o tema nos damos conta de que “dar exemplo” sempre acaba sendo, de uma 

margem ou de outra, “dar-se como exemplo”, isto é, colocar-se como modelo a ser imitado. Esta é uma atitude 

sumamente perigosa, pois não está em condições de desarticular práticas e políticas totalitárias e doutrinadoras. 

Dar testemunho não tem nada a ver com dar exemplo. Ao contrário, o testemunho faz referência, no mínimo a 

três aspectos: a experiência, a narração e a abertura. O testemunho é, em primeiro lugar, aquele que viveu uma 

experiência. O testemunho é também o que é capaz de dar palavra à sua experiência, e é aqui o lugar em que 

surge a narração. O testemunho é um narrador, porque só através da narração pode-se ensinar a experiência. 

Finalmente, o ensino testemunhal permanece aberto, ou seja, vive do equívoco, da ambiguidade. A narração 

testemunhal ensina uma experiência que não aceita ser imitada e que, em todo caso, permanece como início, 

não como fim. Nada mais distante do testemunho que a palavra fechada, idolátrica, dogmática. Afirmar que a 

abertura é um elemento imprescindível no ensino testemunhal significa que este ensino está submetido à 

infinita interpretação, não à repetição ou à imitação. 
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„interioridade‟ que precede a liberdade e não-liberdade, fora da bipolaridade 

axiológica; é obediência a um valor único sem anti-valor, ao qual é 

impossível escapar (LEVINAS, 1993b, p. 97).  

 

 Assumida na plenitude da sua dimensão ética, a responsabilidade profissional é uma 

responsabilidade eleita de forma única, pelo acolhimento da interpelação que vem de uma 

liberdade, de um tempo, que transcende qualquer iniciativa que possa ter lugar na esfera do 

compromisso e da decisão pessoal. E, por transcendê-la, investe-a inapelavelmente, tornando 

impossível a indiferença. Ou seja, ainda que os resultados fundamentais do seu trabalho não 

possam ser traduzidos na linguagem do visível e do mensurável, o educador não pode 

reclamar inocência ou impotência. Nesse sentido, a grande importância da formação reside 

no fato de nunca poder ser definitiva, pois “a vida humana, em sua totalidade, ou seja, desde 

o nascimento até a morte, é um processo interpretativo e, portanto, provisório” (MÈLICH, 

2004, p. 94-95). A assimetria ética que caracteriza esta relação não atesta uma incapacidade 

ou fracasso, mas o excesso glorioso, sublime, que transcende qualquer capacidade. 

 Por este motivo, defendemos que a responsabilidade profissional dos educadores não 

poderá ser configurada por um saber de caráter técnico e instrumental. Ela deverá ser 

iluminada por uma sabedoria ética que ajude a balizar o exercício difícil, e muitas vezes 

considerado impossível, de equilíbrio entre a intencionalidade pedagógica e o movimento de 

deserção de si exigido pela relação à transcendência. Exatamente o tipo de sabedoria que 

consideramos necessário à manutenção da qualidade ética das mediações necessárias à 

introdução dos indivíduos na sociedade humana
166

. 

 Entre os elementos que podem servir de suporte à dinâmica pedagógica enquanto 

prática de mediação realizada em situação inter-humana, salientamos os livros. O Outro se 

apresenta em sociedade, reclamando atenção e justiça, também através da palavra 

pronunciada em discurso indireto. Logo, também através dos livros. Ou seja, a educação 

começa com uma abertura à alteridade do texto, pois o livro é como Outro. Assim, “a 

humanidade do humano, a ética, não fica definida em um princípio como cuidado de si, mas 

como resposta ao outro, neste caso como resposta à alteridade do texto” (MÈLICH, 2004, p, 

62). Na aprendizagem de relação com a palavra escrita está em causa a exigência de atenção 
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 A relação de proximidade permite que estas mediações aconteçam com salvaguarda do espaço de solidão 

necessário à produção de interioridade. Por outro lado, no respeito ao Outro da relação pedagógica seja ele 

educador ou educando, começa a solidariedade para o terceiro, para todos os Outros. 
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em relação ao dizer que deu origem
167

. A exigência inter-humana, respeito pela interioridade 

manifesta em livros que nos surgem como mais interiores que a própria interioridade. 

 Como intelectuais, mas, sobretudo, como adultos de referência, os educadores não 

podem demitir-se da exigência do pensar. Uma exigência que requer paciência e serenidade, 

condições necessárias ao exercício perseverante da razão. Sem que isto possa significar a 

apologia do elitismo, como se fosse possível ou desejável, cumprir a exigência do pensar 

fora do turbilhão do mundo. A paciência do pensar, enquanto virtude pedagógica, encontra 

na atividade de leitura um ponto de apoio fundamental. Toda a aprendizagem requer tempo. 

Neste caso, um tempo para viver as exigências próprias da aventura do conhecimento. Em 

um contexto de vida no cibermundo, o internauta é mais um recoletor de informações do que 

alguém estimulado para a aventura do conhecimento. Isto porque, a leitura pede solidão, 

silêncio, distanciamento e ruptura do cotidiano
168

. 

 Portanto, na atualidade, cabe à educação promover todas as condições que permitam 

ao sujeito tomar posse plena do seu presente e alimentar-se do mundo, fruindo dele, 

possuindo-o, dominando-o com a força do seu trabalho, conhecendo-o, tematizando-o, 

transformando-o e representando-o. Mas, também, partilhando-o com outros sujeitos 

segundo uma lógica de solidariedade, de justiça e de bondade. Eis a lógica que nos permite 

celebrar a vida em permanentes recomeços. 

 

3.2.3 Escola: condição de possibilidade do ensino e da ciência 

 

 A atividade dos agentes de proximidades humanas (educadores) não pode ser 

dissociada do contexto institucional, onde esta atividade se desenvolve. Tanto a opção 

axiológica assumida como a forma de concretizá-la são condicionadas pela realidade 

contextual, com todos os seus constrangimentos e oportunidades. 
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 Sem a ligação do dizer ao imperativo ontológico do dito, sem essa traição necessária, a comunicação, a 

aprendizagem seria impossível. Na palavra escrita, o dizer mostra-se, tematiza-se, tornando-se assim 

susceptível de discussão, servindo de pretexto, de suporte a um dizer questionante e responsável. Considerados 

desta forma, enquanto referência ontológica, os livros não podem ser reduzidos à categoria de meros 

instrumentos. Traduzindo, traindo, um dizer original, um testemunho de soberania, os livros são sede de 

interpelação ética. Neles, indizível aparece dito, manifesto sofrendo aí os riscos inerentes a toda a enunciação 

lógica. Logo, convocando a interpelação crítica de um dizer. É nessa rendição necessária e indispensável que, 

afinal, se apóia a tarefa da filosofia na sua perseverante indiscrição face ao invisível (LEVINAS, 1987). 
168

 Importa, pois, valorizar o tempo do livro e da leitura, mas sem cair numa recusa da oportunidade de 

desenvolvimento humano que representa o avanço tecnológico. Entre a exigência de tempo requerida pela 

leitura e os fenômenos de aceleração próprios da era tecnológica, importa, por um lado, manter a ligação às 

formas existentes e herdadas da condição humana e, por outro, saber aceitar todas as inovações que vêm do 

futuro. O desafio passa exatamente por conseguir inventar estratégias singulares conducentes a uma articulação 

profícua. Julgamos que não pode ser outra a preocupação da educação. 
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 Na educação está em jogo o sentido da substantivação potenciado por uma prática 

inter-humana que permite que cada indivíduo possa descobrir e honrar a sua condição de 

eleito, afirmando-se então no mundo como sujeito de consciência, de ação e de resposta. 

Para isto é necessário que as instituições sócio-educativas possam ser consideradas como 

lugares de vida ética. Ou seja, reconhecidas não apenas como lugares de vida cívica com 

tudo o que isso implica de configuração normativa, de definição de regras sociais ou 

estatutos de participação, mas como lugares privilegiados para a experiência de 

hospitalidade, de responsabilidade e de bondade. 

 Neste caso, são as próprias estruturas organizacionais que nos surgem perspectivadas 

a partir de uma concepção humanista assente no primado da relação inter-humana. A 

qualidade ética e pedagógica destes espaços depende da forma como souberem manter e 

fecundar, a abertura ao invisível (alteridade). A qualidade ética do funcionamento das 

estruturas sociais depende da forma como, no próprio seio da teia institucional, é garantida a 

possibilidade de emergência da intriga metafísica, a oportunidade de encontro interpessoal. 

Esta nos parece ser uma das funções das instituições sócio-educativas, consideradas em toda 

a complexidade da sua dinâmica organizacional. 

 As instituições sócio-educativas não podem, sob pena de traírem a sua missão, deixar 

de assumir os desafios relacionados com a lógica do invisível. Em uma formação humanista 

é fundamental romper com “o academicismo, porque este esquece o caráter vivo do texto e 

quer oferecer produtos acabados, imutáveis, como si a leitura não oferecesse nada novo, 

nada diferente” (MÈLICH, 2004, p. 90-91). Ou seja, uma formação humanista supõe uma 

ação interpretativa, e em toda interpretação sempre há subjetividade e provisoriedade, por 

isso se torna necessário o encontro humano na pluralidade das suas formas. Em todos os 

níveis da sua dinâmica organizacional, a vida das instituições sócio-educativas é uma 

propedêutica para a responsabilidade orientada para o que há a fazer. Razão pela qual uma 

educação para a responsabilidade nunca poderá ser apenas sustentada na transmissão dos 

valores herdados. É a presença do Outro que é Outrem que dá uma dimensão ética e moral à 

responsabilidade. 

 Mais do que quaisquer outros espaços institucionais, os lugares destinados à 

educação devem ser valorizados a partir da sua dimensão relacional e espiritual. Na defesa 

das condições que favorecem o encontro humano está em causa a oportunidade do 

testemunho pessoal, a possibilidade da interioridade se dizer em toda a sua liberdade. A 

liberdade se situa ao lado da responsabilidade, de modo que “somos responsáveis e, portanto, 
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somos livres, de maneira que a liberdade, entendida eticamente, não é condição de 

possibilidade da responsabilidade, mas ao contrário, a responsabilidade é condição de 

possibilidade da liberdade” (MÈLICH, 2010, p. 75).  

As normas são necessárias à regulação de papéis, às distribuições de funções e à 

manutenção dos parâmetros morais adotados por cada organização humana, com todo o 

caráter de constrangimento que as normas implicam em termos de comportamentos pessoais 

e institucionais. Elas são expressão e condição de exercício de vontades capazes de produzir 

garantias contra si próprias, contra a sua permanente possibilidade de falha ou de falta. 

Porém, o seu poder contra a falibilidade humana radica na obediência à lei moral por 

excelência – à proibição de matar expressa no rosto (Cf. LEVINAS, 2000). 

Para que as instituições sócio-educativas possam cumprir a sua missão social e 

humana não basta que existam, é preciso que sejam justas. O que exige a desmedida do 

ensino como contrapeso necessário à medida da justiça. As instituições justas serão aquelas 

que forem capazes de acolher o caráter subversivo do dizer, aquelas onde seja possível 

desenvolver a sensibilidade em relação às vozes que reclamam, pessoalmente, justiça. 

Divorciada da lei primeira, as leis podem ser, elas próprias, origem de injustiça e de tirania, 

substituindo-se, dominando a vontade que lhes deu origem e sentido. Estaríamos então 

perante a situação denunciada por Levinas, em que a vontade expressa no testamento 

redigido de forma lúcida ganha prioridade sobre a vontade pessoal do testador sobrevivente. 

Abordando a lei como palavra morta, estamos de fato a anular a sua força e a sua expressão 

criadora. É no seguimento desta preocupação que advogamos a necessidade de uma ação 

protagonizada por um sujeito disponível para obedecer à lei moral, mas ao mesmo tempo 

capaz de se afirmar como criativo e insubmisso em relação a essa mesma lei. Compreende-se 

no mesmo sentido a reivindicação do discurso como modo de temporalizar a transcendência 

através do dizer que pode ser desdito por aquele que diz. Como forma de contrariar o 

exercício de uma autoridade autoritária, assente apenas na lógica do arbitrário e da violência.  

 Na situação de discurso, vive-se a relação singular com o passado, com o presente e 

com o futuro. Fundamentalmente, para Levinas, no discurso “escava-se uma distância 

absoluta entre o Eu e o Tu, separados absolutamente pelo segredo inexprimível de sua 

intimidade, cada um sendo em seu gênero como eu e como tu, absolutamente distintos um do 

outro” (LEVINAS, 2002, p. 194). Com outros passados, com outros presentes, com outros 

futuros. Só poderemos falar em vida ética das instituições sócio-educativas na medida em 

que estes lugares humanos forem capazes de acolher e produzir a diacronia do tempo, esse 
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modo intrigante e difícil de existir por referência ao Outro, aprendendo a encontrar o sentido 

de si fora de si. Por outro lado, podemos, no entanto, perguntar: como o sentido e o 

conhecimento são possíveis enquanto conteúdo de pensamento?  

Segundo Fabri, na esteira do pensamento levinasiano, o sentido não decorre de um 

domínio sobre o mundo ou assimilação, mas da “condição de aprendiz”, ou seja, todo o 

conhecer implica  

  
colocar-se na condição de aluno, de estudante, de discípulo. Pois todo conhecer 

implica, necessariamente, o mestre, o Outro, o ensinamento. Mais do que exprimir 

o pensamento ou comunicar algo a alguém através de signos, falar, na perspectiva 

de Levinas, é responsividade dirigida a Outrem como aquele que ensina (FABRI, 

2011, p. 28).  

 

Na sequência, faz-se necessário esclarecer como o ensino é possível e em que medida 

a palavra se torna capaz de ensinar? Este esclarecimento envolve a compreensão da relação 

da palavra viva com a palavra escrita. Esta última, com efeito, tornará possível resgatar o 

humano para além do momento em que ele se exprime. Na palavra escrita, o ser humano 

existe a partir e como relação em uma instituição.  

Há, portanto, uma instituição que é a garantia de nossa liberdade real. Um princípio 

ou referência que está acima da espontaneidade de nossa liberdade. Uma instituição que se 

funda na escrita, desde onde o próprio mundo pode ser tomado como objeto. Pela escrita, 

afirma Levinas, abre-se um plano em relação ao qual o próprio mundo da memória se situa. 

Este plano é aberto pela instituição da escola. Que entende Levinas por escola? Uma 

instituição que coloca a própria história do saber em questão, ou ainda, que permite realizar a 

condição teórica-crítica do saber e da história. A escola será, então, “a condição de 

possibilidade do ensino, isto é, da relação ao mestre, graças a qual „aprendemos a ler‟” 

(FABRI, 2011, p. 29). Ou seja, na escola, enquanto espaço de encontro inter-humano, jamais 

ocorre a redução do aluno (Outro) ao professor (Mesmo), descambando em uma totalidade, e 

que nunca faz abstração dos interlocutores em sua assimetria fundamental e fundadora, mas 

se constitui como espaço teórico-crítico que condiciona o próprio saber. 

 
A escola, sem a qual nenhum pensamento é explícito, condiciona a ciência. É lá 

que se afirma a exterioridade que contempla a liberdade em vez de a ferir: a 

exterioridade do Mestre. A explicação de um pensamento só pode fazer-se a dois; 

não se limita a encontrar o que já se possuía. Mas o primeiro ensinamento do 

docente é a sua presença de docente, a partir da qual vem a representação 

(LEVINAS, 2000, p. 85-86). 
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Enfim, a escola é a instituição sem a qual nenhum pensamento poderia explicitar-se. 

Ela condiciona a ciência. Não é a Ciência, tomada idealmente, que funda a possibilidade da 

história como tentativa de realizar um sentido ideal. A essência da escola não é a Ciência e 

seu culto, pois a escola está ligada, desde o início, à presença do mestre. Neste ponto, 

Levinas é enfático: não se explicita um pensamento solitariamente. A escola manifesta a 

presença daquele que ensina, daquele a partir do qual haverá sentido e orientação. A escola é 

a possibilidade mesma de encontrar um mestre que ensina a condição humana. Na escola, 

descobre-se “o sentido autêntico do transcendental: o humano como relação ao interlocutor, 

o saber como modalidade desta interlocução. Se na escrita o falante está ausente, a palavra 

humana, que vai do um ao Outro ensinando, condiciona e questiona a universalidade do 

logos” (FABRI, 2011, p. 30).  

Portanto, a escola está acima da transitoriedade contingente dos fatos, das técnicas e 

das informações. Ao mesmo tempo, ela não deixa de permanecer no mundo da vida, de 

exigir a relação ao mestre como marca profunda da condição inter-humana. Neste sentido, a 

escola valoriza o saber sem cultuá-lo, redescobre o mundo da vida sem cair na dispersão e no 

anonimato, trazidos pela sociedade tecnológica e da informação desmedidas. Enfim, a escola 

se constitui como espaço de encontro inter-humano e condição teórico-crítica em que a 

subjetividade se abre à multiplicidade de sentidos do saber, a partir da orientação ética ao e 

pelo Outro. 

 

3.3 Alteridade e ensino: racionalidade ético-pedagógica 

 

Um dos grandes problemas pedagógicos, na atualidade, é o esquecimento do discurso 

docente, e esta seria a causa de uma indiferença generalizada, o sintoma de que as diferenças 

existentes perdem toda chance de encontrar um sentido que as oriente e as conduza ao 

desenvolvimento ético-crítico do pensar e da ciência. Neste sentido, pensamos que a reflexão 

sobre o ensino, representa uma inquietação que permite reagir a esta situação e ir além de 

interesses teóricos e profissionais. Trata-se de repensar a própria educação mediante a 

discussão sobre o ensinar e o aprender, sobre a inseparabilidade entre discurso docente e o 

exercício ético-crítico do saber. A abundância de pesquisas e de publicações, em nível 

nacional e internacional, é algo positivo para a educação, a filosofia e a ciência, porém não 

pode ser a razão de ser desta. Neste contexto, podemos nos perguntar: como os estudantes 

irão se decidir, selecionar e interpretar a bibliografia existente e disponível? Acreditamos 

que sem a situação de ensino, estaremos entregues à indiferença dos fatos, a impessoalidade 
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da informação desmedida. Neste sentido, o discurso docente é o ponto de partida de todo 

processo educacional, pois não há produção de ideias e conceitos que possa prescindir da 

situação de ensino, que já não implique esta palavra.  

 

3.3.1 O discurso da alteridade como princípio e condição docente  

 

O que entender por discurso docente? Para Levinas, o discurso docente significa a 

“presença do Outro na proposição, a presença de quem pode trazer ajuda ao seu discurso, o 

caráter docente de toda a palavra. O discurso oral é a plenitude do discurso” (LEVINAS, 

2000, p. 83). Nesta perspectiva, Fabri define a fala docente como uma expressão que remete 

à presença concreta de outrem diante de mim, 

 
ao encontro com uma exterioridade humana que me faz face e, assim sendo, me 

permite descobri a condição de separado em que me encontro. Em outros termos 

outrem é aquele que me desperta para a condição de existente que se desligou de 

tudo o que possa formar um mundo comum, a relação ao outro provoca uma 

ruptura da totalidade. A relação inter-humana supõe uma distância entre 

intransponível entre os interlocutores, e é graças a esta separação que outrem pode 

propor o mundo a mim, trazendo com isso um princípio de orientação, uma quebra 

da anarquia dos fatos. Esta ruptura marca o início de toda construção teórica e de 

toda crítica do conhecimento (FABRI, 2005, p. 68). 

 

Fala docente conduz ao seguinte paradoxo: o esforço para sincronizar e universalizar, 

presente em todo ato de ensinar, choca-se, interminavelmente, com a dissimetria da relação 

inter-humana, isto é, com a impossibilidade de que as diferenças sejam ultrapassadas pelo 

discurso elaborado e unificado. Mestre é aquele que torna possível a diferença sem a qual o 

discurso pedagógico e filosófico estariam impedido de avançar, de retornar-se 

continuamente sob forma de um ter de responder ao Outro. Um discurso fixado pela escrita 

não pode responder, não pode prestar auxílio a si mesmo. Só um palavra docente poderia 

recuperar o já dito e escrito, sob a forma de uma interpretação ou de um novo dizer. No 

ensino, é toda a história do pensamento que pode de novo falar. O acolhimento do Mestre 

marca o começo e o recomeço de todo o pensar
169

. 

 
Ter um sentido é situar-se em relação a um absoluto, isto é, vir da alteridade que 

não se assimila na sua percepção. Uma tal alteridade só é possível como um 

abundância miraculosa, acréscimo inesgotável de atenção que surge no esforço 

sempre recomeçado da linguagem em ordem a clarificar a sua própria 

manifestação. Ter um sentido é ensinar ou ser ensinado, falar ou poder ser dito 

(LEVINAS, 2000, p. 83). 
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 Assim, o pensar crítico não é somente uma capacidade de duvidar, um ato de pôr em questão uma verdade, o 

exercício da liberdade por parte de um sujeito pensante, mas a diacronia que ressurge ou reincide, a despeito do 

saber alcançado ou realizado e, assim, ele é o espectro de uma anarquia retornando, interminavelmente, na 

história do pensamento. 
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O discurso docente não é somente aquele que presentifica e orienta, mas uma forma 

de contestação ético-crítica da origem e da sincronia de todo o saber. Neste sentido, a 

alteridade é a condição de toda posição e de toda refutação, ou seja, ela é a vida da razão 

como impossibilidade de que os interlocutores sejam absorvidos num sistema. O discurso 

docente deixa uma tarefa, uma abertura, um vazio que é a consciência de uma 

responsabilidade. Ou seja, na relação inter-humana, o dizer sempre recomeça sob a forma de 

uma nova exposição e de uma convocação à resposta ao Outro.  

Por conseguinte, a uma só vez, o discurso docente é princípio de orientação e ruptura 

de toda origem, é sincronia e diacronia. Ensinar não é somente um sinal de proximidade, mas 

também de separação, e por isso é a condição da saber e da dúvida. Deste modo, o ensino 

coincide com a tematização do mundo, com a origem do fenômeno a partir da relação inter-

humana, na qual o Outro, separado do Eu, lhe fala e fornece a origem sem a qual os 

fenômenos não poderiam ser recolhidos ou interpretados.  

 
Receber o dado é já recebê-lo como ensinado, como expressão de Outrem. Não que 

seja necessário supor miticamente um deus que se assinale pelo seu mundo: o 

mundo torna-se o nosso tema – e assim o nosso objeto – como a nós proposto, vem 

de um ensinamento original no seio do qual o próprio trabalho científico se instala 

e que ele requer. O mundo é oferecido na linguagem de outrem, proposições 

trazem-no. Outrem é princípio do fenômeno (LEVINAS, 2000, p. 78-79).  

 

Disto podemos inferir que, a alteridade coloca em questão a estabilidade e satisfação 

da subjetividade, e por isso se constitui como a origem de toda tematização e de toda 

objetivação. Vale dizer, na situação de ensino produz-se uma transcendência, uma 

impossibilidade de que os interlocutores sejam reduzidos e anulados em sua singularidade. 

Ou seja, “o ensino nunca pode ser uma recepção passiva. Isto acabaria com a educação, por 

que educar é inovar, discordar. A petrificação dos saberes é a negação da interpretação e, 

portanto, da imaginação, da própria vida humana” (MÈLICH, 2001, p. 70).  

O discurso docente é aquele que promove a paradoxal relação entre a positividade da 

resposta e a negatividade da questão, entre a posse comum do conceito e o retorno 

inesperado da dúvida. Numa palavra, o discurso docente ou ensino é a condição de 

possibilidade do interpelar e o sentido de toda obra da razão (Cf. FABRI, 2005, p. 73). 

Portanto, na perspectiva levinasiana, a linguagem “não se limita ao despertar maiêutico de 

pensamentos, comuns aos seres; não acelera a maturação interior de uma razão com a todas. 

Ensina e introduz algo de novo num pensamento; a introdução do novo num pensamento, a 

ideia do infinito” (LEVINAS, 2000, p. 196). 
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Pensar acerca da situação de ensino já não é uma forma de reconhecer a necessidade 

e a possibilidade de se ensinar ética? Neste caso, a ética não é somente uma disciplina que 

faria parte de currículos escolares, mas relação inter-humana, sem a qual não haveria a 

construção de conhecimento e nem o retorno da dúvida, ou seja, a ética é a condição para a 

comunicação e o surgimento do humano.  Portanto, a competência e o saber de cada 

profissional devem ser preservados e enriquecidos em toda prática educativa, pois a ética 

emerge a partir do encontro docente. 

De nossa parte enfatizamos que a condição docente exige competência profissional e 

atitude ética, ademais incorpora o sentido do pensar às práticas concretas da educação. 

Nenhum condicionamento de que estamos expostos, ideia que defendemos e política que 

manifestamos retiram a responsabilidade pela realização do ensino. A prática docente 

implica uma postura responsiva. Isto é, o que permitirá estabelecer relações educativas 

autênticas é reconhecer o aluno como pessoa, como autor e responsabilizar-se por ele; 

responder pelo saber acumulado pela humanidade, defender os próprios pontos de vista e 

interpretações sobre este saber; e ser capaz de dizer não a todo e qualquer tipo de 

condicionamento ideológico ou técnico. A verdadeira prática docente, entendida como 

“aprendizagem ética, não busca de modo algum nem o acordo ou o consenso, mas a 

polêmica e a discordância. A discussão não acaba nunca. Pois, aprender significa ser capaz 

de interpretar, de discordar e de pensar de outro modo” (MÈLICH, 2001, p. 70). 

Assim, educador não determina aquilo que ele mesmo torna possível durante um 

processo de aprendizagem, assim como o educando não pode prever o rumo que sua vida 

tomará, desde que a situação de ensino seja assumida por ele. Na situação de ensino, 

educador e educando são como que postos em questão, a despeito de todo o controle que 

pretendem possuir. Mas ambos descobrem a dimensão do possível e do futuro como saída de 

si ou inquietude. Enfim, o ensino é a ocasião de resposta ou geração de conhecimento e a 

situação em que os interlocutores chegam juntos a um questionamento que os desafia para 

sempre.  

 
A palavra, melhor que um simples sinal, é essencialmente magistral. Ensina 

primeiro que tudo esse mesmo ensinamento, graças ao qual ela pode apenas 

ensinar (e não como maiêutica, despertar em mim) coisas e ideias. As ideias 

instruem-me a partir do mestre que me as apresenta: que as põe em causa; a 

objetivação e o tema, a que o conhecimento objetivo tem acesso, assentam já no 

ensino. O pôr em questão as coisas num diálogo não é a modificação da sua 

percepção, mas coincide com a sua objetivação. O objeto oferece-se, quando 

acolhemos um interlocutor. O mestre – coincidência do ensino e do que ensina – 

não é um fato qualquer, por seu turno. O presente da manifestação do mestre que 

ensina sobrepuja a anarquia do fato (LEVINAS, 2000, p. 56-57). 
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Como preservar a diferença que choca o discurso coerente, como pensá-lo a partir da 

própria distância que ela abre em relação à ordem do saber, ordem esta que sempre deve ser 

refeita? Na situação de ensino, quero convencer, orientar, dizer a minha palavra, demonstrar 

o que eu já sei, mas é o interlocutor que no fundo é referência primordial de todo este desejo. 

É para ele que se dirige aquilo que desejo significar. Eis porque, para Levinas, não há 

totalização possível, não há dizer definitivo. Ou seja, o retorno permanente à dúvida não 

significa tanto a explosão possível das estruturas, mas o fato de que elas não podem ser a 

estrutura última do sentido. 

Por conseguinte, o ensino é sinônimo de uma razão pré-original, isto é, de uma razão 

que manifesta o humano em sua resistência a tudo o que possa inviabilizar a relação 

assimétrica entre os interlocutores. Vale dizer, ser humano é descobrir-se responsável pelo 

Outro, independentemente das escolhas e para além de todo presente. Deste modo, ensinar é 

ter de responder pelo mundo presente na tematização e na objetivação, mas também pelo 

tematizado, quando este é posto em questão. Portanto, o ensino é a situação humana em que 

razão e dúvida se encontram e se refutam interminavelmente, porque o ensino, tanto quanto 

o humano, é o próprio sentido do educar e do pensar.  

 

3.3.2 O ensino e a pluralidade do saber 

 

Tradicionalmente, a vida filosófica e pedagógica tem sido identificada com o diálogo. 

Ou seja, na tradição do pensamento ocidental, a interrogação filosófico-pedagógica foi 

assumida como uma espécie de caminho no qual o pensamento se conduz de forma crítica na 

busca da verdade. Por isso, entrar no diálogo é aceitar um desafio, é colocar-se em risco 

diante de um interlocutor que pode, a qualquer momento, pôr em questão certa pretensão de 

saber. Porém, o que importa não é somente a vitória de um sobre o outro, mas a disposição 

para a conversa, a assumir os riscos da caminhada e, sobretudo, a compreensão de que o 

objetivo último do diálogo é algo que ultrapassa o capricho dos debatedores. Neste sentido, 

segundo Fabri o autêntico educador deve procurar, 

 
elevar-se ao logos universal que unifica o múltiplo, pois somente assim será 

possível contemplar a ordem eterna do ser, escondida por trás das aparências 

enganadoras. No encontro e no confronto das ideias, a última palavra deve ser a da 

razão que, curiosamente, fala sempre na primeira pessoa. Mas, se o diálogo supõe a 

aceitação do desafio de se superar a distância e a disparidade entre os 

interlocutores, elevando-se ao plano comum do discurso coerente, a alteridade com 

a qual nos defrontamos é sempre uma instância necessáriaPor um lado, a 

alteridade, que instaura o diálogo, só importa verdadeiramente como a condição de 
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ser, em algum momento, superada ou anulada. A abertura dialógica confirma, 

assim, o primado da voz monológica da razão. Mas, por outro lado, vale lembrar 

que a presença de um interlocutor é fundamental para se entender a busca da 

verdade, pois é ela que dá movimento ao diálogo, ao jogo de perguntas e respostas 

sem o qual a relação de uno e do múltiplo não poderia se estabelecer (FABRI, 

2003, p. 135-136). 

 

 Ora, o que possibilita o permanente recomeço do exercício do pensar não é nem “o 

monólogo (fechamento em si mesmo), nem o diálogo (relação com um interlocutor), mas a 

surpresa de uma diferença sem a qual a relação inter-humana não poderia começar e 

recomeçar (discurso docente). A este choque chamamos ensino” (FABRI, 2003, p. 136) . 

Uma descrição do ensino deveria, assim, levar em conta as três dimensões fundamentais do 

pensar: o monólogo, o diálogo e a fala docente. No primeiro caso, temos que a razão é 

sempre solitária e satisfeita em sua solidão, “monólogo interior” (LEVINAS, 2000, p. 185). 

O diálogo surge quando a interrogação e a dúvida se instauram no cerne do racional. E 

quanto ao ensino? Ele é a conversão que jamais supera a distância entre os interlocutores, é o 

para-o-Outro que se encontra na origem de todo genuíno ato de pensar. O ensino condiciona 

a estrutura monológica da razão, sem apelar para a eliminação da diferença do Outro. Neste 

mesmo sentido, instaura o diálogo, evitando que o saber coincida com uma neutralidade 

impessoal. Por conseguinte, é preciso pensar cada uma dessas instâncias, não de modo 

isolado, mas em suas inter-relações, a partir do modo como uma está implicada na outra. A 

absolutização de uma das partes comprometerá a possibilidade da fala plural.   

Com isso, o que queremos sustentar é que o educar e o pensar coincidem com o 

nascimento da fala plural, que abre uma distância intransponível entre os interlocutores. Ou 

seja, nosso esforço consiste em mostrar que monólogo e diálogo não formam por si sós, uma 

oposição capaz de nos revelar algo sobre a condição inter-humana do ensino. Tanto o 

diálogo quanto o monólogo requerem o ensino (fala docente), que os dinamiza e entrechoca, 

impedindo que a solidão do pensamento seja substituída pela impessoalidade do diálogo (Cf. 

FABRI, 2003, p. 143). Neste sentido, sem o Outro, a razão solitária não poderia avançar para 

novas descobertas; sem uma elevação ao plano comum do conceito e do discurso coerente, 

que é a própria negação do diálogo, não poderíamos sustentar ideias, construir novas teorias, 

e estaríamos condenados a uma indiferenciação e impessoalidade no educar e no pensar.  

 
A „comunicação‟ das ideias e a reciprocidade do diálogo escondem já a essência 

profunda da linguagem. Esta reside na irreversibilidade da relação entre Mim e o 

Outro, na Mestria do Mestre que coincide com a sua posição de Outro e de 

exterior. Com efeito, a linguagem só pode falar-se se o interlocutor for o começo 

do seu discurso, se por conseguinte ele permanecer para além do sistema, se não 

permanecer no mesmo plano que eu (LEVINAS, 2000, p. 87). 
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 Ora, na perspectiva levinasiana, as razões monológica e dialógica se estruturam em 

um horizonte rememorativo. Já o ensino não é obra que depende da recordação, pois ele se 

constitui como um encontro, um traumatismo causado pela manifestação de uma alteridade 

absolutamente irredutível. Este encontro traumático com Outro, chamado aqui de ensino, 

marca o começo da atividade racional e início da constituição do humano. Numa palavra, o 

ensino rompe com o pensamento solitário e viabiliza um diálogo autêntico. Ou seja, ser 

ensinado é se deixar afetar pela a alteridade, para além dos interesses individuais. 

 Por conseguinte, a presença do Outro condiciona a iniciativa e independência do eu. 

Deste modo, o ensino representa um limite aos poderes do eu. Na relação com o Outro, o 

ensinamento ultrapassa os horizontes da objetivação e da revelação, constituindo como 

encontro inter-humano, como uma dissimetria que se abre sempre a novas dimensões de 

sentido, pois a alteridade faz a passagem do próprio ao não-próprio. Portanto, a possibilidade 

do ensino, na leitura de Fabri, não provém de “uma ciência rigorosa e de fundamentação 

absoluta, nem de uma suposta arte de interpretar, mas sim da capacidade de nos 

defrontarmos com aquilo que não vem de nós mesmos” (2003, p. 145). Ora, este tipo de 

relação pedagógica não coincide ou conduz à uma postura inconsequente e sem 

compromisso com a orientação dos educandos?  

Diante desta objeção, podemos argumentar que o único que pode proferir uma 

palavra plural é o estrangeiro. Vale lembrar que, para Levinas, Mestre não é aquele que sabe, 

que detém a verdade, mas aquele que suspende a indiferença de um mundo neutro e 

destituído de palavra humana. A palavra docente é a única capaz de instaurar uma orientação 

no ser, um começo, um sentido de futuro para os seres humanos. Mas esta abertura só é 

possível se houver uma distância intransponível entre Mestre e Discípulo. Ora, para Levinas: 

“as ideias instruem-me a partir do mestre que me as apresenta: que as põe em causa; a 

objetivação e o tema, a que o conhecimento objetivo tem acesso, assentam já no ensino” 

(LEVINAS, 2000, p. 56). 

 A presença do Outro, no movimento do ensinar e do aprender, é aquela que mantém a 

resposta sem a qual não teríamos como despertar para o novo, nem fazer da vida um 

permanente recomeçar. Assim, pensamos que não é possível falar em conhecimento objetivo 

sem esta relação de aprendizagem, isto é, sem a presença daquele que dá início a um novo 

processo de busca tematizante, ou ainda, sem uma alteridade para dar início a um próximo 
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diálogo. Portanto, o ensino é a relação inter-humana capaz de dar início a uma nova 

sistematização e a uma nova abertura diálogica. 

 
A palavra é ensinamento. O ensino não transmite simplesmente um conteúdo 

abstrato e geral, já comum a mim e a Outrem. Não assume apenas uma função, no 

fim de contas, subsidiária, de fazer um espírito dar à luz, já portador do seu fruto. 

A palavra só instaura a comunidade dando, apresentando o fenômeno como dado, e 

dá tematizando. O dado é próprio da frase (LEVINAS, 2000, p. 85). 

 

 Nesse sentido, monólogo, diálogo e ensino “são três instâncias inseparáveis. Elas 

tornam possível a fala plural, isto é, a palavra que vai de um para o Outro sem neutralizar a 

diferença e a distância que os separa” (FABRI, 2003, p. 146). A fala plural permite, assim, 

que se possa pensar uma razão que, mesmo comprometida com o rigor da lógica e da 

conceptualização, deixa-se interpelar pelo chamado de uma alteridade que solicita o diálogo, 

que põe em questão as pretensões de suas teorias. O monólogo é um momento inevitável da 

vida filosófica e pedagógica, pois é com ele que podemos elevar o que há de mais original 

em nós ao plano comum do conceito. Porém, sem o diálogo a educação e a ciência estariam 

condenadas a uma fala monológica. Portanto, defendemos que monólogo, diálogo e ensino 

devem, em meio às suas tensões e inter-relações, produzir: o pensar crítico, a descoberta do 

novo, a diferença entre o Mesmo e o Outro e a abertura à fala docente. 

 

3.3.3 Ensinar e aprender: o exercício crítico do pensar 

  

Partimos de uma pergunta: como fazer uso livre da razão se não houver uma situação 

de ensino? Toda exposição sistemática de ideias tem como objetivo uma exteriorização, isto 

é, uma tentativa dramática de demonstrar um conhecimento que é nosso ou, pelo menos, 

pretendemos possuir. Defendemos, portanto, que uma educação autêntica é aquela que não 

pode ser separada da relação concreta do ensinar e do aprender. 

O ensino é, a um só tempo, uma espécie de comunicação ou exteriorização do 

pensamento, por meio da qual procuremos compartilhar algo com alguém, e a situação 

concreta na qual encontramos o Outro capaz de colocar todo o conhecimento em questão. 

Assim, começa um novo ciclo, uma nova construção argumentativa, um novo modo de 

pensar. Porém, como e a quem compartilhar e demonstrar pedagogicamente nosso mundo 

cultural? Para Fabri, a finalidade do partilha e da demonstração do saber é sempre o Outro 

ser humano, “único que poderia justificar meu desejo de provar e de ensinar o saber que 

possuo de modo imediato. (...) Daí se pode dizer que o ensino não é uma transmissão de 
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ideias, mas uma forma de orientação a partir da qual Outrem poderá descobrir, por si mesmo, 

uma realidade que eu já sei” (FABRI, 2004, p. 258). 

Por meio do discurso docente, podemos tornar comum o que é nosso, realizando um 

encontro inter-humano e formar uma sociedade ética. Um saber só será realmente próprio 

quando puder ser partilhando com alguém. Logo, o que caracteriza o humano é a não-

indiferença, que se traduz por meio da palavra docente e procura crítica do saber. Portanto, 

educar é sempre uma busca de universalização e do reconhecimento da presença de Outrem, 

único que pode dar sentido à demonstração de ideias. Porém, a exposição de ideias a Outrem 

não pode dar de fato o conhecimento, pois o encontro com o saber é algo que tem de ser feito 

solitariamente (Cf. FABRI, 2004, p. 259). Vale dizer, no educar, está em jogo uma saída de 

si mesmo e um esforço de comunicar, mas enquanto docente só nos resta desejar que o 

interlocutor faça, por si mesmo, a experiência da descoberta
170

. Não podemos dar a ele o que 

sabemos, mas apenas criar as condições para que ele próprio descubra o verdadeiro sentido 

do saber. Deste modo, o ensino é “uma maneira para a qual a verdade se produz de forma 

que não seja obra minha, que eu não a possa manter a partir da minha interioridade” 

(LEVINAS, 2000, p. 275). 

Por conseguinte, o docente tem o compromisso de comunicar não um conteúdo 

inteligível, mas o meio para se atingir esse conteúdo. Talvez seja essa é a razão pela qual, um 

educador não pode produzir um educador. A exposição pedagógica é sempre apenas um 

meio para se atingir o universal. Toda vez que a parte formal e sistemática da pedagogia 

predomina sobre o exercício de pensar, o espírito que busca o conhecimento se vê ameaçado 

de domesticação. Ora, o discurso docente é uma espécie de remédio contra toda pretensão 

totalizante e fechada do saber, pois ela é o ato pelo qual o Outro pode realizar a experiência 

crítica do conhecimento
171

. O ensino, enquanto estímulo e despertar do pensamento, é o fim 

da atividade educativa. 

 

O ensinamento como fim do equívoco ou da confusão é uma tematização do 

fenômeno. É porque o fenômeno me foi ensinado por aquele que se apresenta em si 

                                                           
170

 A experiência educativa é uma articulação laboriosa entre solidão e desejo de comunicação. O conteúdo 

inteligível não pode ser transmitido de uma experiência para outra de modo direto, mesmo que seja por um 

processo de demonstração. Isso é solidão. Por outro lado, conceber implica um acontecimento inter-humano 

por excelência. No embate dos interlocutores, aquilo que se realiza é a vida da razão. No ensino, importa 

descobrir uma maneira de estimular e despertar o pensamento.  
171

 A palavra como ensinamento é a produção mesma do presente. O discurso representa um esforço para 

impedir que aquilo que dizemos ou pensamos seja conduzido ao passado da palavra escrita. Segundo Levinas, a 

palavra pode ser chamada docência, exatamente porque se mostra como movimento de atualização. Toda 

apresentação de ideias supõe um docente, isto é, aquele que tematiza, questiona, objetiva o mundo para alguém. 

O vaivém das ideias e dos pensamentos assenta no ensino ou, se preferirmos, na relação com uma palavra 

docente. 
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mesmo – retomando os atos da tematização que são os signos, falando – que, 

doravante, não sou joguete de uma mistificação, mas considero objetos. A presença 

de outrem quebra o feitiço anárquico dos fatos: o mundo torna-se objeto 

(LEVINAS, 2000, p. 85). 

 

Pensamos que o choque com a realidade sensível é algo que traduz o desafio de 

ensinar, pois, junto com o patrimônio teórico que é preciso compartilhar com os 

interlocutores numa sala de aula, por exemplo, existe a realidade concreta da vida, sobretudo 

aquela dos estudantes, como contraposição possível a toda determinação intelectual que 

pretendemos possuir ou defender. O professor é o referencial humano de um educar que se 

realiza, como ponto de encontro entre o mundo da teoria e a situação empírica da alteridade, 

questionando a pretensão de que o educar possam começar de si e terminar em si. O 

verdadeiro educador é aquele que é capaz de se colocar a si mesmo em questão, é aquele que 

se torna seu próprio adversário.  

A pedagogia, por mais rigorosa que possa ser, depende sempre de um princípio de 

orientação para construir-se enquanto saber. A origem não poderia surgir do amontoado 

bruto dos fatos. Para Levinas, o docente é aquele que oferece o mundo a alguém. Ou seja, 

trabalho de docência se identifica, assim, com uma espécie de atualização do presente, que 

põe fim ao amontoado caótico dos fatos. Mestre enquanto coincidência do ensino e do que 

ensina “não é um fato qualquer, por seu turno. O presente da manifestação do mestre que 

ensina sobrepuja a anarquia dos fatos” (LEVINAS, 2000, p. 57).  

Em salas de aula, muitas vezes, nos comportamos como reconstrutores de sistemas de 

pensamento. Esse trabalho é legítimo e essencial ao pensar, devendo inclusive ser objeto de 

nossas pesquisas. Mas o ensino se esgota nisto? Devemos nos submeter ao encadeamento 

anônimo das proposições, como se essa fosse a única forma de escapar da ingenuidade e da 

retórica? Ora, docência é a situação inter-humana no interior da qual o confronto de ideias 

pode começar. Por ser a palavra que fornece a orientação primeira, a docência permite, por 

isso mesmo, construir as condições para que o debate possa acontecer, dando continuidade à 

vida da razão. Com isso, defendemos que a situação de ensino é aquela que causará uma 

distância profunda entre os interlocutores. Como explica Levinas, o discurso docente supõe a 

transcendência, “a separação radical, a estranheza dos interlocutores, a revelação do Outro a 

mim. Em outras palavras, a linguagem fala-se onde falta a comunidade entre os termos da 

relação está ausente, onde falta ou tem apenas de constituir-se o plano comum” (LEVINAS, 

2000, p. 60). 
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Temos, assim, duas situações que se encontram de modo conflitivo e criador. 

Primeiro, a ordem no caos dos fatos, a atualização do presente como docência. Em seguida, a 

constatação de uma distância que compromete toda participação no plano comum. O pensar 

começa aí. Sem o encontro ao Outro, não haveria ensino, isto é, a razão não poderia se 

manifestar como exame de ideias ou confronto de perspectivas. O objetivo do ensino, que 

começa com o desejo de partilha e de oferecimento de meu mundo a alguém, anuncia-se 

também como a necessidade de falar, isto é, como relação inter-humana na qual os 

interlocutores poderão realizar a descoberta do novo, numa espécie de abertura para o futuro. 

Portanto, em nosso juízo, Levinas oferece uma proposta pedagógica em que a vida de 

pensamento não seja considerada um ato solitário, mas sim o resultado da situação concreta 

do ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta tese pudemos observar que há na meditação levinasiana um rigor, que requer, 

preponderantemente, uma linguagem fenomenológica. No entanto, uma grande distância se 

abre entre discípulo (Levinas) e mestre (Husserl). A nosso ver, Levinas é fenomenólogo, e 

como fenomenólogo possui certa dependência em relação ao referencial “crítico-descritivo” 

do método e da forma de investigação fenomenológica. Entretanto, no que tange ao aspecto 

de ultrapassamento em relação a estes, notamos um esforço, a partir da fenomenologia, de se 

remontar à descrição do primado do Outro em relação ao Mesmo. Ou seja, a relação ética 

torna o Outro totalmente inadequado aos projetos do Eu. 

 O esforço de Levinas consiste na tentativa de propor uma pedagogia da alteridade 

que servirá de referencial no processo de reconstrução das noções de subjetividade e de 

ensino. Este esforço ganha consistência a partir da colocação em questão de certas estruturas 

vigentes na fenomenologia, tal como a subjetividade transcendental, em que o sentido é 

sempre o que é conferido pela atividade constituinte da consciência. Assim, a partir do 

ensino metafísico alcança-se uma autêntica transitividade no interior da própria 

intencionalidade, que por sua vez questionará a prioridade do eu teórico e ativo, o caráter 

absoluto da consciência intencional, a reunião do sentido de todo o ser no presente da 

consciência e, principalmente, o esquecimento da alteridade presente nesta pedagogia do 

Mesmo. 

 A significação por si e em si da alteridade desperta e se expressa mediante o ensino, 

instaurando um horizonte de novas e melhores relações inter-humanas. A manifestação 

docente de Outrem causa uma instabilidade, dilacerando a ordem na qual o eu se encontra. A 

desordem provocada por Outrem tem implicações teóricas. A teoria concretiza-se desde uma 

ressonância ética, trazida pela Maestria de Outrem. Assim, o acolhimento de Outrem 

justifica a autenticidade da relação inter-humana e da verdade teórica. A relação ao Outro, 

experiência pedagógica por excelência, traz a primeira significação e permite o surgimento 

do racional. 

 O pensamento levinasiano se contrapõe à estrutura pedagógica vigente na tradição 

ocidental, que prioriza o Mesmo em detrimento do Outro. Mas, ao inverter os termos, 

Levinas pensa seguir uma tradição tão antiga quanto a tradicional, qual seja, aquela 

pedagogia que de modo algum reduz o Outro ao Mesmo. Esta pedagogia, aqui chamada de 

pedagogia da alteridade, implicará uma nova noção de educação, entendida como relação 
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ética, surgida entre subjetividades separadas. Esta sociabilidade ética será instigada pelo 

ensino metafísico, que rompe com o ideal de intencionalidade em busca de preenchimento. 

Esta relação não é marcada pelos traços do conhecimento inteligido e representado, mas é 

contato que não desintegra o tocado. Trata-se, pois, de um ensino enquanto inquietude por 

algo que escapa ao olhar sinóptico da racionalidade teórica.  

 Na esteira do pensamento de Levinas, procuramos neste trabalho desenvolver uma 

fenomenologia do ensino. Mostramos que a subjetividade, em vez de ser o emblema da 

violência do Mesmo em relação ao Outro, pode ser interpretada a partir da função docente 

que caracteriza a palavra humana. O discurso marca o início de toda orientação educativa. Se 

a palavra primeira vem do Outro, a possibilidade de falar não deixa de confirmar a 

necessidade da função ética da subjetividade, pois o eu que ensina só pode fazê-lo com a 

condição de sair de si mesmo. Falar, como sinônimo de educar, é expor-se, é responder ao 

Outro. Portanto, ao falar, um indivíduo pode organizar o mundo para um interlocutor, mas a 

condição deste processo é uma saída de seu mundo e da sua cultura. 

 Inicialmente, partimos do fato de que nos escritos de Levinas sobre o ensino, há uma 

crítica à tradição filosófica ocidental, cuja principal característica é o esforço para reduzir o 

Outro ao Mesmo. A modernidade, para Levinas, é o modelo filosófico-pedagógico, pela qual 

a natureza não-humana se torna reduzida e integrada ao projeto do homem, ou é modelada 

pelas condições transcendentais do conhecimento. Os resultados desde percurso da 

modernidade são muitas vezes desastrosos, pois comprometem não só a humanidade do 

homem, mas também a vida do planeta. Eis porque uma ética fenomenológica deve 

contribuir para a discussão acerca do sentido ético da educação. 

A ideia de educação, presente no percurso histórico do ocidente, segundo Levinas se 

identifica ao ideal do saber e de teoria. O humano compreendido a partir do eu penso, 

identifica educação com o saber e este se caracteriza pela autoconsciência e pela 

identificação. O eu penso realiza em si o acordo entre o Mesmo e o Outro, fazendo da 

subjetividade um princípio de soberania e de dominação. Neste contexto relacional, o Outro 

perde a exterioridade para assumir a configuração que lhe confere o pensamento, e a 

transcendência se faz imanência. Este movimento de assimilação do Outro pelo Mesmo, 

podemos chamar de pedagogia do Mesmo. 

Ora, em contrapartida à pedagogia do Mesmo, Levinas propõe uma reflexão sobre a 

transcendência. Aqui, a relação ao Outro é descrita como linguagem, na qual o eu realiza um 

movimento de transcendência. Isto é, o próprio e o estranho não se encontram reduzidos ao 
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plano comum do conceito, à comunidade cultural ou à razão totalizante. Esta não-conjunção 

do um e do Outro num sistema é a condição de possibilidade de uma saída ética de si 

mesmo, transcendência e linguagem, ou seja, resposta ao Outro. Assim, podemos dizer que a 

responsividade é uma interpelação ética do conceito de intencionalidade.  

Em última análise, para Levinas a intencionalidade é interpretada como abertura 

responsiva ao Outro. Trata-se, de uma relação entre o próprio e o estranho em que se 

preserva o segredo dos seres e que não culmina em poder e domínio. O sentido fundamental 

do pensar e do educar se encontram na possibilidade humana de falar. Encontrar Outrem 

pressupõe, antes de toda compreensão, o falar como expressão. 

Também explicitamos o sentido da sociabilidade como ensino e diálogo. Mostramos 

que o ensino é a condição de possibilidade de uma filosofia do diálogo, para além da cultura 

da autonomia e da imanência. Porém, o ato de pensar, em Levinas, lança a fenomenologia no 

paradoxo de descrever aquilo que não se mostra ou resiste a todo aparecer. A alteridade 

irredutível do Outro põe em questão toda pretensão de claridade do fenômeno. O Outro, 

enquanto rosto, é uma realidade estrangeira que questionando a liberdade irrestrita de um eu 

transcendental. Esta relação marca a passagem do intencional ao ético. Na nossa perspectiva, 

a subjetividade é descrita a partir da situação de ensino como acolhimento ético de Outrem. 

O conceito levinasiano de ensino é pensado na proximidade da fenomenologia. O 

encontro entre os diferentes é o que prepara e fundamenta a obra de universalização. O início 

de tudo não está no próprio eu transcendental, mas na linguagem como resposta ao Outro. A 

autonomia tem como contrapartida a relação de ensino, na qual a orientação primeira vem da 

alteridade, e não da própria consciência e liberdade. 

A vinda do Outro como estrangeiro se dá a partir de uma relação face a face, 

mediante a qual a alteridade se expressa para além de todo fenômeno e contexto 

sociocultural. A alteridade é o que interrompe o primado do discurso universal, mas é 

também aquilo a partir do qual o empreendimento teórico de universalização tem início. A 

linguagem como unificação das diferenças é condicionada pela relação inter-humana. Trata-

se agora, não apenas de um processo de compreensão através da obra da razão, mas de uma 

receptividade, um sentido de acolhimento, como sinônimo de ensino. 

Levinas se preocupa em descrever a relação ao Outro como ensino, isto é, a partir de 

um acolhimento que não se encontra à medida do eu. No ensino, sou capaz de pensar mais 

do que minha capacidade constituinte permite. Este pensar não é sinônimo nem de 

objetivação, nem de compreensão, mas é discurso responsivo.  
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Por conseguinte, defendemos que, em Levinas, falar a Outrem supõe uma 

convocação à palavra. Ser solicitado a falar implica a possibilidade de se fazer presente. 

Dirigir a palavra a Outro supõe o desejo de uma resposta. Ora, o que torna possível uma 

orientação e uma ordem é o acolhimento do interlocutor, muito além de qualquer atividade 

sintética imanente à consciência. Aqui, o Outro é o Mestre, pois é responsável pela 

apresentação do mundo a mim e a partir desta relação de ensino posso encontrar o princípio 

de orientação necessário para evitar a prisão no labirinto dos fatos. Portanto, em Levinas o 

processo de identificação perde sua primazia em função da ética, pois o mundo só se abre 

como tema na medida em que reconhecemos que o Outro é sinônimo de maestria. O 

princípio de toda orientação vem do Outro. 

Tal como entende Levinas, temos um duplo movimento na relação ética. Pelo dom da 

partilha, sou eu que posso oferecer o mundo a alguém. A generalização e o conceito, 

imprescindíveis ao discurso teórico, são possíveis mediante a linguagem – relação ética. A 

objetividade depende de um gesto ético fundamental, no qual meu mundo pode ser oferecido 

a alguém. E, é justamente isto que acontece quando desempenhamos o papel de ensinar. 

Apesar da busca comum que caracteriza a vida docente, é importante notar que o 

saber possui uma essência fundamentalmente crítica. O educar só é possível se o educador 

for capaz de se colocar em questão. O saber não se restringe a uma busca de objetividade, 

mas implica o acolhimento do interlocutor. Acolher o Outro, para Levinas, é ser 

questionado. Isto vale, para toda a prática pedagógica autêntica. Nesse sentido, defendemos 

que é este o sentido ético-pedagógico da subjetividade que Levinas tenta resgatar. E mais, a 

defesa da ética como filosofia primeira é fundamentalmente a proposta de uma educação 

inter-humana, ou seja, uma pedagogia da alteridade. 

Assim, para Levinas, Outrem é aquele que ensina, que põe em questão a importância 

que o eu atribui ao seu mundo sociocultural, às suas ideias. A condição de uma educação 

inter-humana encontra-se no reconhecimento de que o Outro pode ensinar, pode dizer aquilo 

que o eu não pode extrair de si mesmo. A análise intencional não estaria em condições de 

oferecer aquilo que vem do estrangeiro como interpelação ou ensinamento. Contudo, o 

ensinamento não significa conteúdo transmitido ou despertado no eu pelo interlocutor. A 

palavra do Outro ensina porque é princípio e orientação, é começo e possibilidade de um 

sentido que não pode ser avaliado pelo critério da razão universal. A palavra docente que 

vem do Outro dá início ao encontro entre os interlocutores e, enquanto tal, é um primeiro 

passo para uma educação inter-humana. 
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A situação de ensino, presente na fenomenologia de Levinas, descreve o face a face 

do discurso, a relação em que o Mesmo acolhe o Outro, sem que este último abandone sua 

alteridade. No ensino nenhum conceito ou totalidade podem neutralizar esta relação inter-

humana. Por isso graças à situação de ensino que se chega ao significado ético do saber e da 

teoria, pois supõe uma uma impossibilidade de objetivação e de domínio. Portanto, a teoria é 

obra da relação inter-humana. O saber é originalmente um falar ao Outro, àquele que faz 

face. Isto significa que o existente humano em sua função docente, antes de ser um pólo de 

suas próprias vivências se descobre capaz de ensinar, de fazer de sua feliz posse do mundo 

uma exigência de comunicação e de interação. Ora, o conhecimento não é aquilo que é 

colhido pelo eu, mas aquilo que vem pela palavra, é uma doação feita pela alteridade. A 

palavra porta uma dimensão docente, mas o fundamental é que este ensinamento não vem de 

mim, mas do Outro. 

Na situação de ensino alguém deve assumir a função de expressar a palavra docente 

que consiste em reunir em si, ainda que de modo provisório, os vários mundos culturais 

possíveis objetivando-o para alguém. No ensino fundado na ética, as diferenças não são 

eliminadas, pois a docência autêntica consiste na possibilidade de tirar o mundo do caos, 

dando-lhe uma orientação. Ou seja, o ensino, entendido como ação de um Mestre sobre mim 

marca o início de toda orientação e de toda obra da ciência e do conhecimento. 

Deste modo, defendemos que o discurso docente é aquele que desmistifica o mundo, 

trazendo uma orientação para um fluxo temporal carente de princípio. Assim, o ensinamento 

pressupõe interlocutores, requer a pluralidade, mas enquanto relação ética, é ele que torna 

possível a universalização do saber. A pergunta não vem de mim, mas do Outro que me 

questiona e me solicita. Porém, sou eu que reconheço no Outro o meu Mestre, e graças a 

mim que um processo de interlocução tem início. Na relação face a face, os interlocutores 

não são guiados pelo diálogo, mas pela palavra primeira que vem do estrangeiro. Assim, 

antes do diálogo, das estruturas e das instituições, existe a presença de pessoas em sua 

singularidade irredutível. Entretanto, sou eu, enquanto sujeito, que foi despertado pelo apelo 

de Outrem e quanto respondo a ele, que posso dar início à obra de sociabilidade.  

Enfatizamos ainda, que o ensino é uma espécie de fio articulador entre o desejo de 

tornar algo comum e o dilaceramento trazido pela distância de um mestre. É então que 

podemos compreender por que, em educação, são fundamentais a resistência da dúvida e a 

elaboração do discurso crítico. Neste sentido, a fala docente é aquela que permite a análise e 

exposição de ideias, mas é também aquela que justifica a crítica do pensamento já produzido. 
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Vale dizer, a situação de ensino é o sentido de todo questionamento pedagógico e, enquanto 

tal, a condição da criação do novo. Eis por que o discurso docente significa, do ponto de 

vista fenomenológico, um existir sob a forma de pluralidade. 

 Há ensino quando o mundo comum construído não envolve magicamente os 

indivíduos. A distância intransponível entre os interlocutores é a condição para que o saber 

se realize como crítica, pesquisa e descoberta do novo. O excepcional, no ensino, é o fato de 

que não sou capaz de controlar os resultados da busca do conhecimento, isto é, não posso 

controlar o prolongamento do que, de algum modo, eu próprio ajudei a gerar. A categoria 

fundamental do ensino é, portanto, a fecundidade e não a unidade. 

 Isso não significa que devemos assumir uma atitude de passividade e de 

irresponsabilidade diante de nossos educandos, pois o problema é exatamente que, na 

situação de ensino, podemos nos descobrir a nós mesmo como capazes de produzir a 

diferença, de gerar um ser cujo destino será inteiramente distinto do nosso. A situação de 

ensino, que descrevemos não é uma situação artificial criada em instituições escolares, mas o 

ressurgimento inesperado de uma consciência de responsabilidade, que vem a partir de 

Outrem, e não de nossa espontaneidade ou liberdade. O discurso docente não é diálogo, mas 

condição de toda abertura dialógica.  

Ora, entendemos que a tarefa do ensino metafísico implica dois momentos: no 

primeiro momento, é preciso envolver-se no mundo dos conceitos e das teorias com o 

propósito de elucidá-los, interpretá-lo e inová-lo. Isto é, o ensino deve dar vida ao 

pensamento produzido. Num segundo momento, é preciso levar a sério a experiência 

fenomenológica que procura retornar à palavra viva, que precede e condiciona os conceitos e 

as formulações teóricas. É assim que podemos compreender, na relação ao Outro, que o 

saber científico deve se aproximar de outras formas de saber.  

Contudo, não podemos esquecer outra tarefa do ensino metafísico, a saber, o pensar 

sobre o sentido do ensino e do aprender, num permanente esforço para realizar a razão como 

pluralidade ou abertura ao Outro. Enfim, mais do que refletir sobre como e por que ensinar é 

preciso compreender que a educação é inseparável do ensinar, e que o ensino metafísico é a 

situação pedagógica por excelência: início de orientação e possibilidade de crítica, a uma só 

vez. Educar é reaprender a ver o mundo. Portanto, para nós aprender e ensinar são realidades 

inseparáveis, e que ambos são um modo de tornar o mundo possível, isto é, permitem 

compreender que o pensamento é uma manifestação da relação inter-humana, ou seja, de 

uma orientação da alteridade. 
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