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Em memória dos seis milhões e dos seres mais pró-
ximos entre os seis milhões de assassinados pela nacional-so-
cialista, ao lado dos milhões de humanos de todas as confissões 
e todas as nações, vítimas do mesmo ódio do outro homem, do 

mesmo antissemitismo (Lévinas, De outro modo que ser).

A todas as vítimas da intolerância religiosa, econô-
mica, política, social, filosófica, de gênero, orientação sexual, 
racismo, xenofobia, enfim, às vítimas da Totalidade em todas 

as partes do mundo.

Aos que acreditam, sonham, lutam e dedicam a pró-
pria vida ao Ensino como estratégia para que os homens desar-
mem seus espíritos, aprendam a conviver pacificamente com a 

diferença nas diferentes culturas e lugares.



Prefácio

As discussões, em torno do que é Ensino e do que é ensinar, re-
metem ao ôntico fontal de nosso ofício, enquanto humanos. Ensinar é o 
ato de consideração reverencial com a alteridade. É, e assim deve ser. O 
Ensino deve ser sempre diálogo, não é e nem pode ser monólogo. Ensinar 
é fazer diferente de Narciso que olhava para a própria imagem refletida 
no rio. Ensinar é ler o rosto do outro expresso no seu olhar intransferível, 
inadiável e único. Ensinar é o encontro das diferenças e das possibilidades. 
O ato do Ensino é em si, é um exercício de solidariedade por excelência. 
Não ensinamos para nossa plenificação, para a nossa santificação ou para a 
realização excêntrica: ensinamos porque é um modo privilegiado de qua-
lificar a existência dos outros. Ensinar é e deve ser o nosso legado às novas 
gerações, a nossa marca no mundo, como serviço aos outros. 

No Ensino, o conteúdo e o método, as metodologias e estratégias de 
ensinagem são sempre meio, isso porque o fim de nossa ação são as pessoas 
que as circunstâncias nos legam naquele determinado tempo e espaço. 
Ensinar não pode ser monologium, deve ser proslogium. Um dos primeiros 
procedimentos que devemos tomar, enquanto docentes, é evitar que nos-
sas aulas sejam palestras ou exibicionismo retórico incapaz de silenciar 
para ouvir o silêncio do Outro, permitir a dúvida, permitir a comunicação. 
Ensinar é dar um intervalo em nossa fala, permitir um olhar no olhar dis-
cente para promovê-lo, e não para massacrá-lo. Ensinar é ato de amor, de 
bondade, de gentileza, de cuidado e zelo pelos iniciantes. 

O Ensino nasceu do exercício de tensionamento retórico e argu-
mentativo. Ensinar é romper com toda e qualquer violência física e/ou 
psicológica. Ensinar é a condição para despertar a aprendizagem. Mas en-
sinar precisa tangenciar o que é mais fundamental no processo de Ensino, 
que é a máxima socrática de que para conhecermos, precisamos desejar 
conhecer; termos e despertarmos a mínima certeza de que “não sabemos 
tudo” e ao afirmarmos “só sei que nada sei”, estamos assumindo a certeza 
de que ainda não sabemos tudo, por isso, desejamos saber mais. Ensinar é 
sempre um exercício ético primeiro, de encaminhar as novas gerações para 
o propósito de primeiro desejar saber e depois que esse saber ao se fazer 



vida, em suas vidas, seja capaz de produzir um bom governo de si, um pro-
fundo respeito e reverência às alteridades, uma solidariedade mínima, so-
bretudo aos menos favorecidos. Estimular a concretização da competência 
e a habilidade mais importantes de todas que é a humanização em sentido 
lato e estrito. O letramento no ocidente tinha a pretensão de humanizar. 

Letrar alguém é oferecer uma possibilidade de transcendência, de 
ver além do que se vê, de ler as entrelinhas, o silêncio dos ditos, o sentido 
das letras, mas, sobretudo, o sentido da vida. O letramento ético, a partir 
da alfabetização do olhar, não é uma proposição a mais, para o univer-
so docente tão sobrecarregado de atribuições e funções burocráticas. Ler 
olhares e reeducá-los para ver além do que se pode ver, e também “ver 
bem” o que se vê, não se trata de uma função a mais para os docentes, 
mas recuperar a nossa atribuição fundamental, basilar, o que realmente 
importa: humanizar o humano do homem, não apenas instigar ao amor ao 
saber, mas para o pleno e irrestrito amor aos demais humanos, cuidando e 
zelando pelo bem viver das gerações que virão depois de nós. 

Por isso, o símbolo do nosso grupo de Pesquisa Ética, Epistemologia 
e Formação de Professores para a Educação Profissional e Tecnológica 
– IFFAR/CNPQ  é a síntese dialógica  entre o pensamento filosófico euro-
peu, simbolizado na coruja e a realidade latino americana expressa nos tra-
ços do rosto humano que a educação Profissional e Tecnológica deve ter. A 
base de nossas ações teóricas e práticas é o desenvolvimento local e regional 
à luz da epistemologia da complexidade, de uma ética da alteridade, da pes-
quisa com pressuposto pedagógico e do trabalho como princípio educativo. 

Ricardo Antonio Rodrigues 
Líder do Grupo de Pesquisa Ética, Epistemologia e For-

mação de Professores para a Educação Profissional e Tecnológica. 



Docência humanizada: uma combinação possível

Há quem diga que ensinar é apenas transferir conhecimento. Como 
se o conhecimento fosse um bem material, que pode ser medido, aferido 
e acima de tudo, transferido a outrem. Mas o dia a dia da práxis docente 
nos mostra que o ato de ensinar vai muito além da transferência de co-
nhecimento. Como disse Paulo Freire, é o ato de criar possibilidades para 
a construção ou produção do mesmo. Criação essa que exige do educador 
comprometimento e amor pelo ato de ensinar. 

Amar o que se faz é primordial para que, com amor, tudo se faça. O 
amor é sentimento capaz de transformar o mundo. Assim, na docência, a 
amorosidade ao ofício de ensinar e ao educando é um dos primeiros pas-
sos para a construção de relações de humanidade com o estudante e com 
a aprendizagem. Relações essas que nos permitem transpor a barreira do 
olhar fragmentado (mecanicista) ao Ser Humano discente, visualizando 
todas as variáveis inerentes a esse Ser e as relações, tanto humanas quanto 
educativas, as quais possibilitam a construção do conhecimento de uma 
maneira mais sólida e significativa. 

Desse modo, o amor pela docência e pelo Ser Humano deve sempre 
permear o ambiente de Ensino. Porém ser amável não deve significar a au-
sência de rigor epistemológico. É crucial que o educando possa ver em seu 
educador o exemplo, de tal forma que aquilo que é dito sempre seja o mais 
próximo possível do que é praticado, tornando uníssonas a fala e a prática.

Precisamos entender também que o discente é protagonista do seu 
próprio aprendizado e sua participação na construção do conhecimento é 
indissociável do processo de ensino. Nesse sentido, o docente precisa estar 
sensível ao fato de que antes do Ser aluno há um Ser Humano, carregado 
de uma bagagem de vida que o constitui enquanto pessoa e é indissociável 
de si. Fazendo com que o mesmo reaja diferentemente as novas experiên-
cias e, também, aprenda de diferentes formas. 

Por isso, não podemos mais conceber o ato de ensinar como uma 
via de mão única, na qual o professor é quem detém o conhecimento e, 
em seu monólogo, o aluno apenas deve absorver as informações e for-



matar-se ao que lhe é transferido. Precisamos compreender que a apren-
dizagem é fluída, podendo assumir diferentes formas de compreensão 
pelo aluno.

Assim, torna-se fundamental na educação possuir, além do amor, 
a empatia, pois ela nos permite desenvolver um olhar mais humanizado 
para com a realidade do educando, contribuindo para tornar o processo 
de ensino mais humanizado. Ajudando a pensar estratégias e métodos que 
atendam às necessidades dos educandos, bem como do próprio processo 
de ensino. A sala de aula, antes de qualquer coisa, é formada por vidas, 
experiências, crenças e expectativas. Desse modo, o docente precisa ter em 
mente a totalidade que o cerca. Só assim, com uma docência humanizada, 
é que a visão mecanicista (fragmentada) do processo de ensino e apren-
dizagem será suplantada por uma visão mais holística, preocupada com o 
Ser Humano e suas relações com o (des)conhecimento.

Maurício Guerra Bandinelli
Docente de Agronomia

Agrônomo, Mestre e Doutor em Agronomia/UFSM.
Diretor de Pesquisa, Extensão e Produção.

  IFFar – Campus Jaguari.



A Matemática e o Outro: a diferença que soma

Muito mais que uma linguagem, a Matemática é uma ferramenta 
para questionar e combater as desigualdades e os ataques às minorias. 
Não somente por meio da análise de seus números, mas também por sua 
simbologia, em especial o símbolo de Igualdade (“=”), utilizado repeti-
damente em suas equações. O princípio da igualdade propõe um equilí-
brio entre as grandezas que representam fenômenos Físicos e Químicos 
dispostos no Universo, ou seja, se essa relação de igualdade já coexiste, 
pode ela também orientar nossas inter-relações, alcançando mais res-
peito e igualdade entre os humanos. Foi assim com o surgimento da 
política, abstraída da beleza do universo como teoria e aplicada à práxis 
da vida social. O kósmos substituindo o chaós. A harmonia, a beleza como 
regra para se viver bem e melhor.

A intolerância aos povos, por exemplo, jamais poderia ser funda-
mentada pela Matemática. Muito pelo contrário, por sua própria histó-
ria e desenvolvimento, a Matemática e porquê não dizermos a ciência, 
mostra que não são resultados apenas de uma nação, mas de uma diver-
sidade de mentes e mãos, cujas descobertas podem servir para melhorar 
a vida de todos. 

Como exemplos, podemos citar a forma de numeração mais utiliza-
da pela humanidade que é contribuição dos Árabes. Ou seja, os números 
Arábicos; outro termo muito conhecido no Ensino Básico é a chama-
da “Fórmula de Bháskara” utilizada pelo indiano Bháskara para resolver 
questões do Segundo Grau. Nesse sentido, um breve olhar para a História 
da Matemática, percebem-se as contribuições desde a Grécia, Mesopo-
tâmia, até recentemente com o Britânico Andrew Wiles (resolvendo o 
Último Teorema de Fermat) e o russo Grigori Perelman (resolvendo a 
Conjectura de Poincaré). Isso revela que a diversidade e a alteridade, as-
sim como a variação de percepções e visões de povos e nações, sem dúvida 
contribuíram para consolidação e a evolução da Matemática. 

Podemos também levar em consideração os Parâmetros Curri-
culares Nacionais (PCN’s), quais sugerem que a Matemática aborde 



também temas transversais. Para a maioria, essa possibilidade pode 
parecer como modo de fuga ou digressão em relação aos conteúdos 
a serem vencidos. Algo quase impossível, pois a Matemática se ca-
racteriza por aulas expositivas e transmissão de muitas leis, fórmulas, 
conceitos, operações e definições. 

No entanto, o estudo sobre Áreas, Volumes e Proporções podem 
servir para auxiliar na compreensão de nossa responsabilidade com o 
desmatamento e oportunizar reflexão sobre nossa relação com a natu-
reza. Além disso, para além do senso comum, a Matemática através da 
análise de gráficos e estatísticas, leva a uma compreensão ampla sobre 
assuntos como feminicídios e violência sobre minorias, para tomada de 
decisões em relação às políticas públicas que promovam igualdade, ofe-
recendo elementos que possam auxiliar na melhor escolha e no melhor 
caminho a ser trilhado. 

Enfim, a Matemática como resultado de muitas culturas, diálogo 
permanente entre autores e povos pode servir de ponte para decisões que 
constituam a sustentabilidade humana, socioambiental, cultural e econô-
mica. A Matemática pode nos ajudar a (re)pensar que os seis milhões de 
judeus vítimas do Nazismo, os cinco milhões de africanos escravizados 
no Brasil, em três séculos, e que os milhões de indígenas sacrificados pelo 
genocídio eurocêntrico nas Américas, não são apenas números, foram hu-
manos vítimas do ódio a alteridade e do desprezo à diferença. Ensinar 
qualquer definição ou conceito deve ser primeiro um exercício ético de 
“letrar” as novas gerações para aperfeiçoarem a humanidade refletindo so-
bre os erros e acertos do passado, humanizando as mulheres e homens do 
futuro à luz do diálogos e da reverência à diferença. 

Mauricio Osmall Jung
Docente de Matemática 

Licenciado em Matemática
Mestre em Matemática – ProfMAT/FURG

IFFar – Campus Jaguari.



O ensino para uma nova óptica 

Vivemos tempos difíceis em que, frente há muitos avanços tecnoló-
gicos, tentamos sobreviver em meio ao caos do retrocesso. Diz-se sobre-
viver, porque é exatamente uma ação de insistência em não sucumbir ao 
descaso, à indiferença, à degradação, à falta de cuidado com tudo e com 
todos, que a sociedade vai atravessando os dias. Dito dessa forma pode 
parecer um tanto contraditório e, até mesmo, excessivamente melancólico, 
afinal, não é para melhorar a vida que o homem se lançou aos desafios 
promissores da ciência e da tecnologia? 

Pode-nos surpreender que todo o avanço da genética, que muito 
contribuiu no tratamento de doenças, como também, abriu caminhos para 
que muitos pais realizassem o sonho de gerarem seus próprios filhos, co-
loque-nos frente a dilemas sociais ao ponto de buscarmos seres humanos 
perfeitos, dentro de um estereótipo desejável, legitimando preconceitos e 
reforçando injustiças sociais? 

Ainda, é espantoso que direcionemos todos os nossos esforços na cria-
ção de defensivos químicos sob a lógica da produção de alimentos que garan-
tem a sobrevivência, ao passo que, contaminamos, degradamos e destruímos 
todos os recursos necessários a essa cadeia produtiva, sucumbindo a vida? 

É por essas e outras questões, que precisamos refletir como tornamos 
nossa incrível capacidade intelectual em nossa arma mais comprometedo-
ra. Essa conquista adaptativa nos colocou na frente na corrida da evolução, 
embora estejamos muito atrás de qualquer ser vivo, no que diz respeito ao 
cuidado com a vida. Como bem nos lembra Boff (1999), ao retomar o sentido 
mitológico da definição humana, a superioridade racional e tecnológica do 
homem, somadas aos diversos avanços e domínios da ciência deveria trazer à 
tona a nossa capacidade de sermos cuidadosos. A racionalidade confere a pos-
sibilidade de uso dessa imensa capacidade como condição primeira para pro-
mover e disseminar o cuidado. Isso porque, o que melhor define o humano é 
a possibilidade do cuidado como essência primeira e fontal do que o constitui. 

É por isso que o ensino, que nos possibilita aprimorar a capacidade 
de criação e transformação, precisa considerar a ética do humano, porque 
só a esse cabe a tarefa do cuidado. 



A consciência ética amplia a liberdade e autodeterminação docen-
te, e ao mesmo tempo, remete-o ao seu papel fundamental de formar as 
novas gerações dentro de uma visão mais cidadã, responsável, criativa e 
crítica. O caminho para uma humanidade melhor é formarmos pessoas 
para uma nova visão e possibilidade de ação no mundo. O sentido mais 
originário do ensino, ainda é tornar as pessoas melhores e mais livres, ca-
pazes de se compreenderem e se relacionarem bem com tudo e com todos. 
Enfim, porque “o problema da consciência (responsabilidade) supõe a re-
forma das estruturas do próprio conhecimento” (MORIN, 2014, p. 122).

A consciência ética do professor passa primeiro por ele se reconhecer 
como possibilidade de constituição da própria autodeterminação, seja como 
ser humano, seja como educador, seja na hora de rever um método, na hora 
de decidir por outra metodologia, por outra abordagem em sala de aula, ou 
mesmo na hora de estabelecer relação com os educandos vendo também ne-
les uma possibilidade e não uma determinação. Para que o docente perceba 
o discente como possibilidade, precisa primeiro perceber-se como tal, como 
húmus. É nesse sentido que a ética remonta o sentido grego de casa, de espaço 
interior de revisão, reconstrução e ampliação da própria liberdade. 

Nesse sentido, a consciência de um ensino pautado na alfabetização 
ética permite a liberdade efetiva do docente como sujeito que consegue, 
não apenas apropriar-se dos conteúdos e métodos, mas considera como 
parte fundamental de seu trabalho a possibilidade de fazer com seu ofício 
a diferença na vida dos educandos.

O papel do ensino, o fim do ensino, em última instância, é a forma-
ção crítica e criativa das novas gerações, para se reconhecerem enquanto 
tal e, a partir do conhecimento que forem se apropriando, irem tecendo 
novas formas e possibilidades de ser e estar no mundo. Não mais perma-
necer vivos apesar de [...], mas sim, estar vivo para além de [...] Essa é a 
lógica de um ensino por uma nova ética, para uma nova óptica.

Liara Colpo Ribeiro
Docente de Biologia

Licenciada em Ciências Biológicas
Mestre em Ensino de Ciências/UFN

IFFar – Campus Jaguari



Palavras-Chave

Capítulo 1 - Subjetividade e alteridade
Justiça, Paz, Solidariedade, Ensino, Responsabilidade;

Capítulo 2 - O sentido ético do ensino
Ética, Transcendência, Desejo, Rosto, Metafísica;

Capítulo 3 - Alfabetização ética: o rosto do outro como letra
Relação interpessoal, Linguagem, Desejo, Ensino, Alteridade.



Abstract

The purpose of this book is to reflect in the light of Emannuel 
Lévinas' thinking about the ethical role of teaching. In the first part of 
the work, modernity is analyzed as the apex of an ego-centered thought 
model. Modernity has intensified self-worship. In this sense, alterity 
as a possibility of relationship has been relegated to the condition of 
minor reality. Since teaching is a dialogue, neglecting differences and 
otherness is producing a monologue that generates boredom and indi-
fference. We need to review the conceptual pillars of Western culture 
centered exclusively on the Self that looks at exteriority as one thing. 
In the second chapter there is a reflection about on the act of teaching 
as an exercise of solidarity with others to establish justice and promote 
peace. The mystic and Spirituality are perspectives of reconstruction of 
the teaching and student human. Teaching is always a service to others. 
In the last chapter, it is suggested that Teaching is mostly an ethical lite-
racy and the face (look) of the other is letter as resistance that demands 
transcendence, unveiling, silence, reverence and acceptance. Teaching is, 
first and foremost, empowering the other for good self-government and 
the acceptance of differences.
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17   

Considerações Iniciais

A ética ocidental foi construída em duas vertentes: a religiosa1 e a 
que via o homem como ser racional, “zoon politikón” e “logikón”2, capaz de 
cuidar de si e criar sistemas para orientar a vida coletiva. Assim, temos duas 
matrizes conceituais que orientam o substrato ético, a matriz religiosa do 
Judaísmo e a matriz filosófica grega. A filosofia, aos poucos, substituiu a 
primeira pela segunda, essa, por sua vez, desembocou no antropocentrismo 
renascentista. A identificação da evolução e progressão da discussão sobre 
eticidade foi tema muito caro para o pensador Lévinas3. Para ele, o resultado 
do renascimento filosófico foi uma centralização do ético em uma exacer-
bação do eu. E mais, o ocidente sempre reconheceu a ética como elemento 
importante e fundacional, mas nunca a efetivou realmente.

A modernidade4 antropocêntrica não assumiu seu verdadeiro papel 
que é o de dar liberdade responsável ao ser humano. Independência, mas 
com responsabilidade frente à vida. Para Lévinas, o iluminismo carrega 
elementos reacionários, isso porque está ligado aos muitos equívocos do 
racionalismo e dos fatos catastróficos do século XX.

Podemos questionar até que ponto as múltiplas formas de conflitos e 
violência ao longo da história representam, de fato, um avanço de nossa ci-
vilidade? O individualismo pré-civilizado parece ter se encontrado na razão 
instrumental e, por sua vez, a sociedade dita e entendida como civilizada 
está em um beco sem saída. “A indiferença para com todo valor que procura 
resguardar lampejos restantes de humanidade será revertida? Quais são os 
princípios que nortearão o ser humano a partir de agora? O que aconteceu 
com o humanismo? O que acontecerá conosco no aspecto ético?”.5 

O surgimento formal do ensino no ocidente remonta a era carolíngia 
(Carlos Magno), que cria a escola como tentativa de volta aos ditames racio-

1 Conceito de Eidos que nasce em Platão, perpassa Plotino, S. Agostinho e vai até S. Tomás 
de Aquino.
2 Aristóteles.
3 Nasceu em Kovno, Lituânia. 1906-1995. Recomenda-se a leitura prévia da terminologia levina-
siana que consta na página 153, desta Dissertação, para facilitar a compreensão da mesma.
4 Cf. PIVATTO, P. Revista Veritas, Porto Alegre, v. 46, n. 2, junho de 2001, p. 217-230.
5 Cf. PIVATTO, P. Revista Veritas, Porto Alegre, v. 46, n. 2, junho de 2001, p. 217-230.
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nais dos gregos, em que a razão era acomodada em uma perspectiva educacio-
nal, como na paideia grega, educação integral, do corpo e da mente. No ensino 
entendido por Carlos Magno, o foco era a humanização. O humanismo no 
século IX, d.C., assume muito mais uma roupagem de que o letramento era 
condição para a humanização. Letrar era humanizar, considerando que até o 
século XV, a maioria absoluta da população era analfabeta. 

As questões éticas e a relação dessas com o ensino remontam o pro-
blema inicial da convivência humana, mas, sobretudo, instiga aos cami-
nhos e soluções que precisamos tomar e assumir. Somos seres de relação, 
mas temos dificuldade de quebrar as amarras do ego. Discursamos sobre 
a necessidade de uma boa convivência à luz de uma convicção que somos 
animais racionais, mas subjetivamos nas novas gerações na maior parte do 
tempo, uma noção muito sólida de concorrência, de exclusão, de merito-
cracia e ojeriza à pluralidade, ao pluriversal, ao diferente. 

Emmanuel Lévinas dedicou-se incansavelmente a discutir os fun-
damentos do nosso agir em tempo de pluriversalidade, do crescente fe-
nômeno da anomia, da transferência da responsabilidade, da liberação 
desenfreada, da confusão conceitual entre liberdade e liberacionismo, do 
crescente índice de injustiça em todos os âmbitos. A reflexão levinasiana 
parte da raiz do problema ético. Questiona a banalização da própria vida 
e o esvaziamento do Outro pela modernidade. Como consequência, dessa 
anulação da alteridade, temos uma crescente onda de relativização da vio-
lência, de desresponsabilização social e individual. 

O homem do século XXI está com uma crescente dificuldade para 
situar referenciais e limites que fundamentem a convivência humana e o 
seu agir. Quando a vida é orientada pela irresponsabilidade e pelo rela-
tivismo adentramos em um patamar de desintegração da autonomia res-
ponsável pela civilidade do humano e tudo fica sem sentido. 

O Ensino fica exprimido em um recôndito de múltiplas violências, 
porque faz parte do social, e a sociedade deteriora-se gradativamente 
porque não consegue fazer do Ensino uma condição para promover 
competências e habilidades necessárias para uma convivência cidadã 
(NUSSBAUM, 2015).
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Lévinas propôs ao ocidente um caminho inverso ao que normal-
mente tomamos, ele nos sugere que alteridade é pedagógica, é porta, ja-
nela que areja e oxigena, o Outro dá sentido a minha existência solipsista. 
Reconhecer o Outro é valorizar a existência do eu. Para tal, afirma que a 
ética não deriva da ontologia, nem da filosofia política, nem sequer da fi-
losofia do direito; não supõe um priori transcendente, como, por exemplo: 
a igualdade, o respeito etc. Para ele, não há ética no plano do indivíduo, do 
eu protótipo de toda a humanidade, em uma perspectiva egocêntrica. 

Ética é uma relação primordial. O ôntico fontal. E a fonte do discurso 
ético está na manifestação da Visage6 como caminho epoquético da cons-
trução da reflexão filosófica sobre a eticidade. O Ensino deve partir dessa 
premissa, portanto. Não de uma busca apequenada de subordinar as pessoas 
aos conteúdos e técnicas de ensinagem como na proposta positivista, mas no 
espaço relacional de problematização de todo e qualquer saber, na conversa 
sobre sentido e significado da existência humana e do conteúdo a ser apre-
endido como modo de melhorar as relações individuais e sociais. 

Ensinar é pautar constantemente que estamos vivendo em tempos 
de retomada da questão humana, em que precisamos rever as orientações 
mais fundamentais sobre as relações interpessoais e inter-humanas, sobre a 
ética, a alteridade etc. E isso ainda é mais apropriado, para esse tempo em 
que as evoluções e revoluções tecnocientíficas não respondem a fundo todos 
os nossos anseios antropológicos, principalmente sobre o sentido da vida.

O ser humano evoluiu culturalmente a partir do olhar curioso e 
contemplativo sobre o mundo e seus mistérios, concentrando a inves-
tigação sobre as causas e razões que fazem o universo ser o que e como 
é. A passagem de uma visão mais contemplativa e investigativa sobre a 
arché do universo (theoria), desembocando no entendimento da thau-
ma que maravilhada com o kósmos produziu uma compreensão racio-
nal sobre o mundo e sobre o próprio ser humano. A política nasceu 
da contemplação da harmonia e beleza do universo, transposta para as 
relações humanas, isso está expresso claramente na República e nas Leis 
de Platão.

6 Termo usado constantemente por Lévinas, para descrever a Manifestação do Rosto, palavra em 
francês que significa rosto, cara, face, aspecto.
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Por outro lado, a dimensão menos luminosa da evolução racional 
do ser humano, é aquela que por uma vertente religiosa cristã, começou 
a interpretar o mundo como dádiva divina e por isso deveria se ver como 
“dono” do mundo. A ideia de clarificação plena e domínio da razão sobre 
tudo extremou equivocadamente o lema de Delfos: conhece a ti mesmo. O 
autoconhecimento em sua gênese era o primeiro passo para a busca da 
Enkrateia (bom governo de si), condição para a autonomia, para a liber-
dade do indivíduo diante das agruras da natureza e pela tensão advinda da 
relação indivíduo versus instituições. A busca pela identidade do ser hu-
mano fez, talvez sem intenção, com que avançasse muito mais na direção 
ao horizonte da egolatria e da indiferença frente a alteridade.

Lévinas não combate a autonomia, apenas questiona o sentimento de 
autossuficiência, sobretudo do homem moderno, o seu senso de descom-
prometimento e desresponsabilização frente ao Outro e frente ao mundo. 
A sugestão teórica proposta por Lévinas é urgente reconstituir a linguagem 
como mediação ética, não apenas como instrumento do pensamento. O 
Ensino não é apenas uma ferramenta de empoderamento do sujeito em 
relação a si, aos outros ou ao mundo, mas de reconstituição do corpo como 
linguagem de mediação e não como fim ou tabu. A Linguagem e a própria 
linguagem em torno dela, como a busca da transcendência para conceitos 
que contemplem o respeito ao Outro, a diferença, os componentes básicos 
para um agir que não exclua ninguém e não permita a própria exclusão. O 
Ensino é muito mais esse exercício de mediação de alteridades, de conheci-
mentos diversos, de subjetividades diversas e de espantos diante do mistério 
que somos. Essa é a condição primeira do ensino, sua conotação ética e 
humana, anterior a qualquer conteúdo ou método. 

Ao tolerarmos a intolerância e a indiferença, ou ao negligenciarmos 
a violência e suas matrizes, poderemos construir um planeta de solitários, 
precisamos de humanos solidários. O Ensino precisa problematizar o que 
desfaz o sentido da convivência humana, pois somos seres de relação e 
não de autocentramento narcíseo. A construção de uma ética baseada na 
alteridade rompe a identidade do eu. No sentido de ver o Outro como 
ponto de partida para a construção de uma subjetividade do acolhimento. 
A ética da alteridade quebra o protocolo central da dinâmica do pensa-
mento grego fundada no poder sobre si (ética) e sobre o outro (política).
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Lévinas vai ao âmago de nossa matriz cultural fundada no empo-
deramento do Eu por meio do acesso ao conhecimento. A proposição 
levinasiana sugere que a ética seja de novo morada, hospitalidade, sensi-
bilidade, acolhimento etc. Ver, recuperando a semântica de idein7 (ver in-
telectualmente). Ver como sentimento de percepção que não seja o olhar 
de posse - racional, conceitual – que tudo enquadra, aniquilando toda e 
qualquer diferença. Mas um olhar de fruição e desejo, de acolhida. Não 
aquele olhar similar a Ulisses que vai e conquista, submete, toma posse e 
domina o que ainda não era o eu. Essa honraria de conhecer como modo 
de posse de algo ainda é a visão predominante no Ensino formal. 

Acolher a alteridade como tal, não significa a negação da identidade 
do Eu, nem negação do conhecimento enquanto tal. O que é urgente é 
o rompimento com o eu transcendental, que tudo vê, abarca e sabe, no 
sentido do eu que não reserva espaço para o Outro. O Outro tem que ser 
respeitado em uma esfera da relação gratuita e assimétrica. Talvez esse 
seja o eixo central do pensamento levinasiano: o ethos pode tornar-se um 
meio de resgate do humano no homem. O ethos, entendido como morada 
do humano, da sensibilidade e não apenas como morada do ser e domínio 
do mundo. E homem em um sentido muito mais amplo que autoconsci-
ência, talvez o sentido hebraico de húmus, de possibilidade, de relação e 
constituição permanente. 

O século passado foi marcado pelo totalitarismo. De algum modo, isso 
não foi avaliado e reavaliado. Nesse início do terceiro milênio a história parece 
seguir o mesmo curso. Lévinas reclamou que nosso olhar ficou deturpado; 
adverte “como faz notar Heidegger depois de S. Agostinho, empregamos o 
termo olhar indiferentemente para toda e qualquer experiência, mesmo quan-
do ela envolve outros sentidos que não a vista”8. Contaminamos a nossa sensi-
bilidade com a intencionalidade, o empirismo, o racionalismo e o positivismo. 
Olhar não é mais cuidado ou contemplação da beleza, é apenas intenção de 
domínio e controle como tenta fazer Palomar, de Ítalo Calvino. 

7 Idein, no infinitivo, significa ver, mas ver no sentido de visão intelectual. Como Nietzsche sem-
pre defendeu, a visão filosófica é ver além do que se vê. Ver além das aparências, das sombras, das 
impressões superficiais. 
8 LÉVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito. Traduzido por João Pinto Ribeiro. Lisboa, Edições 
70, 2000, p. 168.
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O fenômeno do rosto do outro que se apresenta nu desarma todos 
e qualquer sistema. É transcendência que transcende conceitos. É concei-
to que remete à transcendência. É discurso ético em si, uma imposição. 
Resgatá-lo enquanto tal, de forma significativa e atual, é contribuir para 
uma eticidade fundada no limiar do eu sensível e humano que tende ao 
acolhimento do Outro. O eu e o outro interagindo e coparticipando me-
diados pela linguagem9 (fala) e pelo simbolismo da manifestação do rosto 
balizando uma nova era na ética. Nova, não por ser autêntica, originária, 
mas por ser uma forma de resgate do sentido da vida, do humano e do 
ético. Outro modo de ser. 

Quando o Ensino se tematiza como fundamento ético, o rosto do 
Outro passa de objeto, de dado sensível, de coisa, a apelo, um fenôme-
no além do númeno, um discurso, uma manifestação que convoca para 
a transcendência do eu. Que quebra a indiferença, pois o Outro foge de 
todas as objetivações, definições e conceituações. É transcendência. 

O Ensino pressupõe relação com o a alteridade. A eticidade pressu-
põe relação, e essa, uma mediação: sintonia pela linguagem. Para Lévinas, 
o pressuposto, o balizamento central desse movimento, reside no horizon-
te da manifestação do Outro, como expressão fenomenológica: rosto. E na 
resposta do eu como dialogicidade. Dessa forma, é possível a reverência 
ao diferente, ao humano e, em consequência, a construção da justiça que 
gera a paz. Instauração e manutenção da Justiça e da responsabilidade de 
forma vigilante e eficaz.

9 Para Lévinas, a epifania do rosto de Outrem – do totalmente outro -, é a própria linguagem, 
discurso ético.
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Capítulo 1 
Subjetividade e alteridade 

1.1 Modernidade: o renascimento da posse conceitual

A modernidade configura um novo processo de abordagem filosófi-
ca no sentido da linguagem, razão e elaboração dos conceitos. Na tentati-
va de uma comprovação da verdade até última instância, pela experiência 
ou pela razão, daquilo que podemos afirmar certeza, clareza e precisão 
científica. Basicamente, a modernidade aqui referida é aquela mapeada 
pelo conceito anglo-franco-escocês, que tinha no seu foco de crítica in-
cessante alvos como a proposta aristotélica e a escolástica, tanto no que 
diz respeito a noção de método racional e científico, como na mudança de 
conceitos sobre o espaço e o tempo. 

Ou seja, contraposição ao conceito de infinito no qual a eternidade 
estava presente no conceito grego de Kósmos, ou natureza, e na idade mé-
dia, em que Deus era tido como eterno, para os gregos, com auge no pen-
samento aristotélico, notamos isso no livro IV da Física, onde ele postula 
que o mundo é eterno. Na cristianização do pensamento aristotélico, por 
Tomás de Aquino, no século XIII, Deus criador passa a ter a qualidade de 
eterno, e o mundo, teve início e terá fim. 

Se Tomás de Aquino, de modo especial na Suma Teológica, repre-
sentou, em parte, uma ruptura com a metafísica aristotélica assentando um 
Deus criador em lugar do motor imóvel, a modernidade trouxe a ruptura 
com a tradição metafísica ainda mais radical. A razão moderna desponta 
como um distanciamento do conceito grego e medieval de infinito, no sen-
tido metafísico, reinstaurando um conceito de indivíduo10. Ou seja, embora 
a noção de indivíduo seja medieval e a noção de homem como animal racio-
nal seja grega, o que podemos notar é que o conceito da coletividade, como 
referencial, como no caso da pólis grega, ou da ekklesia (igreja, comunidade) 
na perspectiva medieval, perdem totalmente a sua função e importância. 

10 Individua, em latim, como essa condição individual substancialmente racional, nasceu com 
Boécio. (Cfe. RODRIGUES, 2012).
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De Galileu a Pascal, temos uma infinidade de sistemas e compreen-
sões, teses e postulados em todas as áreas do conhecimento que despon-
tam como uma forma de combate ao sistema metafísico grego e medieval. 
Daí o conceito de modernidade11 como uma ruptura ao modelo cíclico 
grego e ao modelo linear (início e fim) da visão cristã. A proposição de 
uma mutação intelectual que revolucionou todos os moldes racionais e 
científicos, em todos os sentidos. A razão moderna não compactua com 
um modelo de metafísica contemplativa, e o Ensino moderno foi incutin-
do convicções que saber deve ser domínio.  

Uma prova disso, é que a proposta baconiana de ciência já não traduz 
mais o conceito de contemplação, como um olhar que capta e busca o sen-
tido, mas um olhar que visa o domínio. Saber é poder. Não mais o poder no 
sentido ético e político, como na Grécia antiga. Essa perspectiva avança na 
exacerbação do indivíduo e não mais de uma coletividade. Ou mesmo, do 
indivíduo enquanto coletividade, como por exemplo, na pólis grega. Pois, o 
indivíduo grego na teoria e na prática não existia fora da polis.

O empirismo traz a marca da importância do indivíduo que se 
relaciona com o meio, mas que faz do saber uma intervenção e não mais 
um olhar contemplativo. O olhar instrumental da modernidade é um 
olhar interventivo, de um Ulisses que domina e subjuga.  A ciência, nesse 
caso, não serve apenas para tentar explicar ou entender, ela visa o contro-
le, a interferência do homem no meio. Essa postura filosófico-científica 
não valoriza a fruição como uma relação de captação de sentido apenas. 
Ou como relação de gratuidade, de alguém que olha sem finalidade, e 
apenas admira a estranheza e o mistério insondável do que está aí. Essa 
é a observação levinasiana com relação ao empirismo, por que o olhar 
baconiano é um olhar marcado pela noção de posse12. Na perspectiva do 
Ensino formal, embora seja uma visão que tenha superado o inatismo 
proposto no Mênon de Platão, o empirismo traz à baila a visão de que 
nascemos como tabula rasa, HD em branco. Essa percepção e convicção, 

11 Modus (latim) = Agora.
12 É o caso da Obra Novum Organum. Nela, Bacon insiste que através de uma nova concepção 
filosófica dos sentidos, poderemos chegar a uma nova concepção de ciência. Não mais uma ciência 
que contempla, mas que interfere e subordina a natureza em seu benefício. Poderíamos dizer em 
suma que a natureza a partir daí perde a sua alteridade e sacralidade.
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de modo geral, é a principal razão de os docentes serem conteudistas. 
Reduzindo muitas vezes o sentido relacional dos processos de ensino e 
aprendizagem à mera instrumentalização. 

O pensamento moderno tornou difícil o olhar contemplativo diante 
da alteridade do mundo e da vida, isso porque esse olhar distante, se-
parado, desinteressado, proposto pelo postulado levinasiano, requer uma 
intenção de perceber o Outro como maravilhamento, a diferença como 
convocação para a relação, e não dado a ser possuído ou eliminado.

O empirismo legou a visão de que há uma determinação externa 
a realidade que se apresenta move o conhecimento de modo unilateral. 
Há um externalismo que dita os conceitos e o entendimento. Na pers-
pectiva de Locke, quando discorre sobre o entendimento humano, toda 
ideia provém da experiência. Nenhum conceito ou ideia advêm de outra 
perspectiva que não a daquela produzida indutivamente pela imposição 
da realidade aos sentidos. No Ensino, isso remete a duas tendências con-
flitantes: a) a superação da visão que o sujeito é pré-determinado pelo seu 
nascimento, isso do ponto de vista epistêmico, antropológico e político (a 
velha concepção do berço); b) como não há determinismo a liberdade está 
novamente condicionada à educação, ao Ensino, e em consequência disso, 
o próprio Estado, em sua fundamentação teórica, em seu sentido e papel 
último, deveria garantir as liberdades individuais.  

Por outro viés, o caminho para a relação entre o Eu e o Outro no 
pensamento de Lévinas tencionam o parâmetro objetivante dessa cor-
rente filosófica, nem o modelo objetivante do sujeito-objeto cartesiano, 
evidenciam a alteridade dentro de um plano que precisa ser apreendida, 
possuída ou dominada. Ou seja, não é possível segundo o entendimento 
levinasiano, a aplicação do empirismo a ética, porque o Outro não é 
dado, e não pode ser “possuído” como tal. Na ética, enquanto relação 
entre sujeitos, a alteridade permanece separada, ela mesma, distante. É 
uma relação de outra ordem. Isso porque a transcendência sempre de-
safia o conceito, e esse, sempre é um modo de redução, um recorte, uma 
limitação. Os moldes epistêmicos da razão moderna tendem a reduzir 
até mesmo a relação ética entre sujeitos, como a relação cognitiva carte-
siana do Sujeito-Objeto, mas,
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O homem da fruição que se mantém na interioridade, que assegura a 
sua separação, pode ignorar a sua fenomenalidade. Essa possibilida-
de da ignorância não indica um grau inferior de consciência, mas o 
próprio preço da separação. A separação como ruptura da participa-
ção foi deduzida da Ideia do Infinito. É, pois também uma relação 
acima do abismo não preenchível da separação. Se a separação tinha 
de des crever-se pela fruição e pela economia, é porque a soberania 
do ho mem não foi de modo nenhum um simples inverso da relação 
com Outrem. Não se reduzindo a separação a um simples contrapeso 
da relação, a Relação com Outrem não tem o mesmo estatuto que as 
re lações oferecidas ao pensamento objetivante e onde a distinção dos 
termos reflete também a sua união (LÉVINAS, 2000, p. 162).

A capacidade de relação com o Outro não nasce da capacidade de 
uni-lo ao Mesmo, ao mapa conceitual do Eu, da mesmidade narcísea. 
Essa separação ontológica entre o Eu e o Tu é fundamental. A distinção 
aqui é fundamental. A separação entra aqui como limiar identificador dos 
papéis do Eu e do Outro na relação ética. Como dito, não se trata de ques-
tionarmos a soberania dos entes (eu e Outro), mas de respeitar as devidas 
diferenças entre eles. Em suma, o Ensino deve manter sempre a relação 
interpessoal com o Outro, não pode guiar-se pelo mesmo caminho da 
experiência dos sentidos13. Bem como o próprio rosto que vamos discutir 
como linguagem, não pode ser entendido como mera figura carnal e em-
pírica. Um dado empírico apenas.

Depois de Bacon, além de inverter o conceito de natureza, a moderni-
dade emancipa o indivíduo do vínculo sagrado da tradição e da condição de 
vassalo ou súdito. Mas, aos poucos, vai condicionando-o ao aprisionamento 
de sua própria morada interior, outra versão de liberdade e independência 
muito mais ligada ao conceito de autonomia egolátrica do que responsabili-
dade e acolhimento à alteridade. O que é estranho, pois a liberdade pressu-
põe uma relação de abertura e não de fechamento ao Outro. Além do mais, 
para Lévinas, a responsabilidade deve preceder a liberdade.

13 Como na metáfora dos grandes empreendimentos de Ulisses. Na qual ele sai da Grécia e 
volta sempre com a experiência, com o saber, o poder etc. Lévinas não questiona a noção de 
como se dá o conhecimento no conceito grego, questiona a aplicação dessa operação para a 
dimensão relacional entre o Eu e Outro. Onde o Outro entra apenas como um dado que deve 
ser enquadrado no conceito.



27   

Sem dúvida, o empirismo foi uma revolução filosófica e científica 
que incidiu em uma recondução da retórica, da razão e no florescimento 
da pesquisa em todos os campos. E está muito presente nesse novo line-
amento da razão e do saber em expressões como a do próprio Galileu: 
“a natureza está escrita em linguagem matemática”14, “Saber é Poder” e 
outros aforismos do Novum Orgaem um de Francis Bacon que intuem que 
saber só tem sentido, se for para promover uma vida mais confortável em 
relação aos outros e a natureza. 

Sendo contemporâneo dessa nova visão das coisas, Descartes insis-
tiu na visão da certeza absoluta, partindo da reconstrução da dúvida como 
ferramenta. A razão é a régua que deve produzir o conhecimento e não 
a experiência. Assim, toda a tradição filosófica e matemática atribuiu ao 
mecanicismo físico do pensamento cartesiano todo mérito do racionalis-
mo, mas ele foi apenas o teorizador, e talvez o sistematizador15, ou um dos 
seus artesãos. Portanto, não se trata de descartar a proposta cartesiana da 
dúvida, nem de repudiar sua proposta, mas de usá-la, primeiramente, de 
forma reacionária colocando em questão também a relevância absoluta 
do cogito, ergo sum. A dúvida cartesiana precisa ser aplicada também a si 
mesma, em alguma medida, tendo o cuidado para não cair no ceticismo 
absoluto para evitar a redução ad infinitum.  

Na obra Discurso do Método, há a proposição de uma nova visão sobre 
a própria ideia de visão já transformada por Santo Agostinho, no perío-
do patrístico. O postulado de que até mesmo a própria visão, como órgão 
de sentido, pode enganar, revolucionou o meio filosófico e científico. E se 
afasta e muito do empirismo. Pois, em Bacon, temos a valorização da expe-
riência, inclusive a dos sentidos. Já em Descartes, há a desconfiança sobre o 
poder dos sentidos, em detrimento da supervalorização da razão. O Cogito 
é superestimação da dedução como método de investigação filosófica. Em-
bora pareça contraditório, pelo fato de que Descartes insiste sempre no Eu 
Pensante, esse Eu, deduz categorias e conhecimento não mais a partir da 
realidade empírica, mas das experiências internas do pensamento. 

14 DESCARTES, René. Tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira e revisão de Mônica 
Stahel. São Paulo, Martins Fontes, 1999. p. 15.
15 Basta analisarmos textos da época, de Pensadores como Galileu, Pascal e Pe. Merssene.
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A proposta revolucionária de Descartes representa a sistematiza-
ção filosófica e os argumentos, senão a expressão mais completa da ma-
nifestação clara do espírito clarificante que se constituía na época e no 
florescimento da modernidade como crítica da metafísica antiga. E essa 
concepção está muito presente em nosso tempo, sobretudo quando en-
tendemos que o Ensino não deve problematizar o mistério, identificar a 
variável, considerar o erro como propõe Morin (2011). Ensinar deve ser 
clarificação conceitual e racional.  

A razão como patrulheira da verdade e como critério para encon-
trá-la, onde tudo precisava passar pelo crivo duro da análise e da reflexão. 
Na constituição do pensamento cartesiano, percebemos que ele começou 
escrevendo um Tratado da Luz, que refutaria de vez por todas a antiga 
cosmologia de inspiração aristotélica, de modo especial, ainda trabalhada 
nas escolas e universidades da época. Instaurou-se assim, o mecanicismo 
moderno e a visão de que a razão deve matematicamente e milimetrica-
mente conduzir todo e qualquer processo de Ensino a uma visão clara e 
distinta de tudo o tempo todo. 

O próprio Discurso do Método é uma obra vinculada às concepções 
galilaicas, que faz a refutação prática ao modelo científico e metafísico 
proposto por Aristóteles. Notamos isso quando Descartes afirma que:

Assim, meu propósito não é ensinar aqui o método que cada um deve 
seguir para bem conduzir sua razão, mas somente mostrar de que 
modo procurei conduzir a minha. Aqueles que se metem a dar pre-
ceitos devem achar-se mais hábeis do que aqueles a quem dão; e, se 
falham na menor coisa são por isso censuráveis. Mas propondo esse 
escrito apenas, ou se preferirdes, apenas como fábula, na qual, dentre 
alguns exemplos que podem ser imitados, encontrem vários outros que 
se terá razão em não seguir, espero que ele seja útil a alguns sem ser 
nocivo a ninguém, e que todos apreciem minha franqueza (DESCAR-
TES, 1999, p. 7-8). 

Nessa proposição cartesiana, vemos certa ambiguidade e, ao mesmo 
tempo, uma pista para a proposição levinasiana que questiona a vertente 
filosófica cartesiana. Porque ao mesmo passo que ele afirma, Descartes 
atesta que o seu Método não tem a pretensão universal, reafirma a im-
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portância do mesmo para a boa condução dos espíritos, e insinua serem 
menos eficientes os outros modos ou visões que não se guiarem pelo seu. 
Essa ambiguidade é comum no Ensino, porque os docentes tendem natu-
ralmente a considerar suas visões mais coerentes ou eficazes que a dos dis-
centes ou dos demais saberes em questão. O que pode contradizer na raiz, 
o papel e sentido de uma reflexão filosófica. Há alteridades envolvidas em 
todo e qualquer processo de Ensino, e elas não podem e nem precisam ser 
reduzidas à mera experiência de um Ego pensante. 

No parágrafo seguinte16, para descrever de forma a dar peso a suas 
afirmações, Descartes afirma que foi alimentado com as letras desde sua 
infância. As letras, segundo Descartes, foram-lhe muito úteis, e de alguma 
forma, credenciam-lhe para as construções do pensamento que se segue. 
Notamos claramente aqui a noção de subjetividade construída pelo saber, 
pelo desenvolvimento da autoconsciência, aos moldes do pensamento gre-
go, e nisso também irá residir a crítica levinasiana ao postulado cartesiano.

E, na justificativa do que ele quer dizer, fica clara a sua preocupação 
com a retórica, ou com aquilo que Aristóteles chama de três elementos: 
pois, ele tenta se situar como alguém que está expondo, ou discorrendo 
sobre algo importante (a pessoa que fala), esforça-se para tornar claro o que 
está descrevendo (o assunto), e preocupa-se com o interlocutor (a pessoa a 
quem se dirige). Há, portanto, nesse sentido, uma preocupação com a in-
terlocução, com quem lê, ou ouve, mas o centro da verdade está situado no 
Eu que profere os argumentos e conclusões. Similar ao que muitas vezes é 
criticado nos diálogos socráticos, nos quais há o diálogo, mas coincidente-
mente sempre uma e a mesma pessoa parece ter mais razão que as outras. 

No Ensino, comumente parece se repetir essa convicção, embora 
falemos de avaliação participativa, protagonismo dos discentes etc, nor-
malmente uma e a mesma pessoa parece deter mais elementos do bom 
senso e entendimento clarificado do que os outros. E por mais curioso que 
pareça ser essa postura autoritária que tenta limitar o bom senso como 
algo exclusivo do Eu, também ultrapassa a barreira da docência e atinge 
uma gama considerável de discentes que pensam que sua experiência de 
vida, seus hábitos e suas convicções são as únicas formas privilegiadas de 

16 DESCARTES, 1999, p. 8.
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sentido e referência. Sem abertura, não há diálogo, e sem diálogo ou dis-
posição para tal, não há Ensino. 

Percebemos também, que nesse esquema de linguagem, ou mesmo 
do assunto em questão, Descartes esforça-se para propor uma terceira via. 
E nas relações mais fundamentais sobre a razão e as certezas verdadeiras 
ele apresenta Deus como fundamento da verdade. Ou seja, para Descar-
tes, a ideia de perfeição não pode ser criada pelo próprio homem. E, da 
mesma forma, a ideia de um ser todo perfeito de igual forma não pode ser 
inventada por seres imperfeitos. Dessa forma, ele legitima a existência de 
Deus pelo fato de existir em nós a sua ideia aos moldes da ratio Anselmi17.  
É a questão da causalidade. Deus nesse caso é a origem das ideias inatas, 
ele que as colocou no homem e da mesma forma é a garantia de que nós 
não cometamos enganos com relação ao conhecimento, porque Deus re-
presenta a perfeição, a verdade indubitável e, portanto, a garantia plena de 
que a “luz natural” que possuímos dessa inspiração divina nos afastará do 
erro, na medida em que nos valermos da intuição, da vontade subordinada 
ao entendimento, do juízo rigoroso. 

Essa base de assentimento para garantir a verdade, traz a ideia de 
um terceiro, mas ainda um terceiro que nos torna “senhores de nossas 
ações”, que fundamenta e legitima o solipsismo. E Lévinas parece se in-
dispor com essa visão, porque o ser solitário precisa ser solidário e rela-
cional. Para Descartes, o erro na elaboração do conhecimento acontece 
quando somos coagidos pelo exterior, pois o verdadeiro tem que ser claro 
e distinto vinculado à razão consciente, formulado, processado e analisa-
do internamente. Por uma operação na qual o entendimento apreende as 
ideias e a vontade as nega ou não. Portanto, quem determina o sentido das 
coisas é o Eu-consciência apenas.

Essas duas faculdades, a do entendimento e da vontade, na propo-
sição cartesiana segundo Lévinas, vão aos poucos tornando o homem o 
centro de si, e o Eu corre o risco de ser o critério e a fonte de toda verdade; 
esclarecimento, inclusive sobre do Outro, sobre quem ele é e se merece ou 
não a concessão de dignidade. Se ele é santo ou pecador, certo ou errado. 
Para Lévinas é necessário situar um terceiro, como mediação das relações, 

17 Cf. Rodrigues, 2010. 
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mesmo que seja a linguagem, como mediação do Eu e do Outro, mas di-
ferentemente do cogito cartesiano que empreende tudo em função do Eu, 
essa mediação deve ser fruição e responsabilidade fundada na sensibilidade. 

Existe, portanto, uma terceira via em Descartes. Mas ela é um ins-
trumento do Eu para a constituição da verdade, ou serve como guardiã 
para que a subjetividade não deixe de aclarear o objeto em relação. Quase 
como em um processo de clarificação mesmificante. Ou seja, tudo tem 
que ser enquadrado em uma perspectiva objetivante, em uma perspectiva 
relacional de Sujeito-Objeto, algo que para Lévinas, não pode ser aplica-
do às discussões éticas. Isso porque na relação Eu e Outro, não podemos 
conceber a noção de objeto para uma das partes.

Descartes tinha um zelo muito grande com o tema da clareza das 
ideias e da distinção como princípio para a persuasão de si, e também do 
Outro, pois toda descoberta de verdade ou de uma aproximação dela, carece 
do elemento persuasivo para se constituir como algo universal. Portanto, a 
verdade em sua última perspectiva, é e deve ser o imperativo do Eu.

A retórica cartesiana tem uma função parecida com a proposta pla-
tônica de perceber, e valer-se da lisonja, ou desmerecimento aos ouvintes, 
como mecanismo de abertura para o convencimento ou descredencia-
mento dos interlocutores para chegar à verdade. E, ao mesmo tempo em 
que oportuniza a interlocução, carrega um alto teor ideológico e egológi-
co, como por exemplo, na expressão: “é para a arte judicatória o que a cozi-
nha é para a medicina (465c)”, “simulacro de uma espécie da arte política 
(463 d)”.18 Não reside aqui apenas uma postura de descredenciamento da 
retórica, mas da própria linguagem como algo perigoso.

Em Platão também temos a retórica como ilusão da linguagem: 
“não unicamente em relação aos debates judiciários, nem em relação a 
todos aqueles da Assembleia do povo. Mas, em relação todo o uso da 
palavra, estar-se-á em condições de tornar qualquer coisa semelhante a 
qualquer coisa” (Fedro 261 d-e). Embora ciente de todos esses riscos, Lé-
vinas afirma que tanto a retórica como a linguagem, podem funcionar 
como uma mediação provisória na ausência de toda a verdade. Platão ti-
nha como meta evitar o relativismo moral pelo discurso dos sofistas. Se 

18 Górgias.
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ele não considerasse a retórica importante, talvez não escrevesse diálogos. 
Não há Filosofia sem retórica, não há Ensino sem retórica. 

No entanto, isso posto para reiterar que já em Platão, segundo ob-
serva Lévinas, está sedimentado algo muito próximo daquele conceito 
cartesiano de Método e de Discurso. Embora se reserve a devida diferença, 
para Platão há essa pretensão de diálogo até com os deuses, ainda que seja 
sempre uma tentativa de afirmação do Eu dialogante assim como o Eu 
clarificante em Descartes. O diálogo efetivo pressupõe uma consideração, 
uma necessidade ôntica da controvérsia, uma reverência como pressupo-
sição elementar de que a verdade não pode e nem faz sentido coincidir 
somente com o Eu. Um Ensino cartesiano não é nefasto somente porque 
é dualista, linear e fragmentado, é mais nocivo justa e principalmente por-
que considera o Eu Sujeito e o Outro Objeto. 

Descartes na construção de seu discurso sobre o método, buscou se-
guir uma orientação mais adequada da razão, valeu-se incansavelmente 
daquilo que chamamos a classe de argumento retórico chamado de exem-
plos, o qual ele começa refletindo sobre os fatos anteriores, no sentido 
científico, cosmológico etc, colocando-se como alguém que está reinven-
tando esse processo, alguém que simplesmente quer orientar bem o pró-
prio espírito e não o dos outros. Retoma19 a importância das fábulas para 
despertar o espírito. Ainda na primeira parte do Discurso do Método, faz 
comparações e dá exemplos entre a Teologia, Filosofia e as outras ciên-
cias, fazendo analogias e criticando o que denomina de “más doutrinas”.20 
Exemplifica doutrinas consideradas enganosas como a alquimia, astro-
logia, magias etc. Colocando suas argumentações, ou seja, os argumen-
tos de quem pratica essas “pseudociências”, em seu entendimento, como 
algo semelhante a gabolices, de que fazem profissões de conhecimento 
além daquilo que sabem ou podem saber. Notamos nisso, resquícios de 
um traço da postura egológica, pois ele insiste em dizer que seu o sistema 
de compreensão é o mais adequado para a compreensão do real. Essa 
egologia é combatida por Lévinas e por autores como Morin et al. (1994) 
quando alegam que Ensinar é lidar com o mistério, e que o rigor científico 

19 DESCARTES, 1999, p. 9.
20 Ibid., p. 13.
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não pode ser condição para limitar a interdisciplinaridade e a transdisci-
plinaridade, o diálogo com outros saberes e com os ‘não saberes’. 

Percebemos nitidamente que Descartes trabalhou no Método a 
questão deliberativa, dentro dos argumentos retóricos, pelo menos como 
uma forma de rebater e criticar a não rigidez e o não exercício da ciên-
cia de caráter universal, por esses dito cientistas ‘sem rigor’  que segundo 
ele, faziam uma ciência subjetivista, pouco demonstrável e verossímil. Ao 
criticar o subjetivismo das ‘outras ciências’, ditas por ele como ‘menores’, 
ele vai possibilitar a implementação no ocidente um modelo onde a cons-
ciência alcança o seu auge, em uma postura mais egótica, dando a mesma 
uma constituição ontológica.

Na segunda parte do Discurso do Método, ele começa a consolidar a 
sua proposta, sempre retornando a sua trajetória pessoal, a qual afirma que 
“quando jovem, entre as partes da filosofia, a lógica, e, entre as matemáti-
cas, a análise dos geômetras e álgebra, três artes ou ciências que pareciam 
contribuir um tanto ao meu propósito”21,ou seja, a capacidade de valer-se 
da argumentação comprovada ou de possibilidade de comprovação para 
afirmar a sua teoria. Novamente é a razão sendo colocada a serviço do Eu.

Por sua via, Lévinas adverte para o risco de ambiguidade nesse 
dito rigor científico e filosófico, essa pretensa tentativa do pensamento 
cartesiano fiscaliza os aspectos limitados da razão, da imparcialidade, da 
anti-ideologia, da constituição de uma ciência sem erros. Essa busca pre-
tensiosa no espírito humano pode fazer, em última instância, que o antro-
pocentrismo seja nefasto, na medida em que a nossa relação com o objeto 
externo fica afetada pela nossa noção subjetiva. O internalismo determina 
a realidade em si.

Dito de outra forma, a relação com o exterior fica comprometida 
por um crivo racional tão exigente que o próprio objeto observado ou a 
coisa em si fica em segundo plano, e a nossa razão em primeiro plano, 
como se fosse uma ditadura arbitrária de enquadramento. Como conse-
quência maior, o homem fica imanente a si mesmo e não consegue, resol-
ver as questões mais urgentes da humanidade, mais simples e mais reais, 
dar conta das necessidades como a fome, a miséria, a guerra, a segregação, 

21 DESCARTES, 1999, p. 21.
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a discriminação etc. Assim percebemos que o próprio Ensino opera esse 
dualismo, praticamente em todos os níveis, porque é tendência natural da 
razão dualista e clarificante afastar-se do mundo da vida e da realidade.

A questão do Desejo, no sentido metafísico, é considerada um tema 
menor. E, remontando o sentido ético, esse ‘rigorismo’ cartesiano além de não 
conseguir dar conta da relação com o Outro. Pois, ela é de outra ordem e exige 
relação Eu-Outro, Eu-Tu, distinção e separação que não é feita, segundo Lé-
vinas, pela formalidade racional nos moldes cartesianos, por causa da relação 
tácita entre Sujeito e Objeto. Em grande parte os desencantos que ora asso-
lam o Ensino decorrem na qualidade das relações empreendidas e estabeleci-
das. No racionalismo rigoroso ou mesmo no empirismo ortodoxo a alteridade 
é um desafio a ser subjugado de algum modo. No racionalismo porque o Ou-
tro é reduzido a Objeto e no empirismo porque o Outro, se considerarmos o 
estudante, não passa de tabula rasa que precisa ser ‘transformada’ em unidade 
monádica de domínio do conteúdo que precisa ser ensinado e aprendido.

A relação entre Mim e Outrem não tem a estrutura que a lógica formal 
encontra em todas as relações. Os termos continuam a ser absolutos 
apesar da relação em que se encontram. A relação com Outrem é a 
única em que semelhante perturbação da lógica formal pode aconte-
cer. Mas a partir daí compreen de-se que a ideia do infinito, que exige 
a separação, a exige até ao ateísmo, com suficiente profundidade para 
que a ideia do infinito se possa esquecer. O esquecimento da transcen-
dência não ocorre como um acidente em um ser separado, a possibili-
dade desse esquecimento é necessária à separação (LÉVINAS, 2000, 
p. 162-163).

No propósito conceitual cartesiano, a transcendência ou o Infinito 
habita o Eu como uma espécie de autenticação da verdade e das ideias cla-
ras e distintas. Portanto, até mesmo Deus fica a serviço do ego como um 
legitimador do que o Eu está pensando e conhecendo. O Outro homem 
é totalmente suspeito e precisa ser adequado ao sistema do Eu operante 
para ter certa credibilidade. Nesse sentido, Lévinas insiste que é necessá-
rio certo grau de ateísmo e certa separação, para evitarmos os atropelos 
éticos de uma subjetividade fundada na consciência de si e na visão da 
alteridade apenas como um alter ego.
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Do ponto de vista do Ensino é importante considerar vários mo-
vimentos conceituais ao tencionarmos o intento cartesiano. E o primeiro 
se refere ao próprio conceito, begriff (agarrar, em alemão) sugerido por 
Lévinas, para problematizar a impossibilidade de que a razão abarca todo 
sentido significado de uma realidade, ou mesmo uma parte dela. A tensão 
entre conceito e transcendência, no processo de inteligibilidade é processo 
natural (RODRIGUES, 2011). Por outro lado, temos o fato de que o Ou-
tro enquanto total alteridade: os discentes, os outros saberes, o mistério, 
as variáveis, os erros etc, não se enquadram de modo integral do processo 
cognitivo, isso porque o infinito não pode ser reduzido ao finito, e todo 
conhecimento é também desconhecimento, todo saber, por mais rigoroso 
e bem elaborado, não exclui a possibilidade do erro e a grandeza do mis-
tério como desafio constante. Na Carta da Transdisciplinaridade Morin 
et al. (1994) propuseram uma reflexão sobre esse tensionamento entre o 
rigor e a abertura ao novo e ao mistério. 

A visão cartesiana chegou forte ao século XX e subsistiu no século 
XXI. Ainda no século XIX, Marx22 através do Materialismo Dialético en-
tendeu e defendeu de  modo similar ao projeto cartesiano, a bandeira da 
posse de si, como missão maior do indivíduo e da sociedade. No entanto, a 
consciência defendida por Marx, não pode ser afastada do mundo da vida e 
precisa ser entendida dentro da dinâmica das relações de trabalho. Diferen-
te de seu mestre Hegel, que na Fenomenologia do Espírito, postulou que a 
relação Senhor e Escravo é o que produz a evolução e o progresso histórico. 
Marx redireciona a constituição de si como modo de resistência aos meca-
nismos de alienação e exploração do homem trabalhador, que não detinha 
os meios de produção e ficava a mercê dos ditames do capital. Para Marx, a 
relação do Senhor com o Escravo não é natural, nem deve ser naturalizada. 

Para Marx, o trabalho industrial como superação do trabalho fami-
liar produziu uma desconstituição do sujeito, não apenas do ponto de vista 
econômico, mas também filosófico. O postulado marxiano centra no tema 

22 MARX, Karl. Contribuições à crítica da economia política. São Paulo, Martins Fontes, 1977. p. 23, 
ao tratar da conjuntura mundial ele refere-se ao meio social como determinante da estrutura sub-
jetiva. Postulando que não é a consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu ser social 
que, inversamente determina a sua consciência. A revolução proposta por ele, no sentido filosófico 
é uma volta ao eu cartesiano.
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da modernidade tardia, o foco é a alienação do papel do indivíduo dentro 
do regime capitalista, do Eu que tem os meios de produção e explora, 
por isso, a alteridade que só tem os filhos (prole, proletário). Em Marx, a 
questão superestrutural decorrente da Infraestrutural ocasiona um pro-
blema de diluição dos indivíduos, em contrapartida, coloca o outro como 
ameaça. 

Para a teoria marxista o Eu do Senhor pode reduzir o Outro, en-
quanto proletário, que deve relutar para não ser escravo e nem naturalizar 
a submissão e o enquadramento ao Outro e ao Capital. O Outro aqui, 
alien, pode ser uma referência negativamente forte que visa eliminar a di-
ferença em prol do condicionamento ao sistema de produção dominante. 

Notemos que embora Descartes e Marx defendam a constituição 
do Eu em uma perspectiva antropocêntrica, para Descartes essa necessi-
dade se dá para vencer os mecanismos de sombreamento da razão e do 
conhecimento claro e distinto. Para Marx, a constituição do Eu deve ser 
modo de resistência diante da forte tensão entre os sujeitos que compõem 
as relações no mundo do trabalho. 

Nesse caso, teríamos uma preocupação inversa ao postulado levinasia-
no. Pois, a alteridade marxiana é um referencial que enquadra o eu em uma 
mesmidade violenta e desconstituidora do sentido da vida. Tanto em Marx 
como em Descartes, a relação com o Outro é entendida como uma trama de 
tensionamentos, o Eu precisa resistir ao Outro e evitar a subsunção.

Marx oportunamente identificou as limitações do sistema moderno 
de pensamento, alegando que as relações de poder e de mercado obscure-
ceram a ideia de certeza e clareza, fizeram da razão um reduto imaginário 
de uma ciência que visou apenas dominar a verdade e a realidade e que 
não consegue dar conta das questões humanas e sociais. Nesse caso, a 
alienação então entendida por Marx se dá na medida em que o proletário, 
explorado pelo regime em questão não se dá conta disso. E o próprio tra-
balho, portanto, é um meio de opressão a si mesmo e não de construção a 
partir da própria subjetividade. 

O trabalho que outrora foi labor, como de subsistência, com a re-
volução industrial não tem mais a função de apropriação de si, diante do 
objeto possuído, movido pelo desejo,  há a confusão e inversão da lógica 
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do sentido, o trabalho torna-se um mecanismo de apropriação da vida 
pelos modos de produção. O trabalho fica invertido do sentido de autor- 
realização e posse de si, para uma conotação de permissão de ‘apropriação’ 
de si pelo capital, nesse caso pelo Senhor que precisa do Escravo para 
manter-se enquanto tal. 

Em Descartes, o grande empreendimento laborial e filosófico é o 
trabalho subjetivo para a constituição da verdade. Em Marx, temos o tra-
balho como deslocamento da subjetividade, como forma de exploração do 
indivíduo pelo sistema de produção. A constituição da subjetividade pelo 
exercício da razão, na perspectiva marxista, a subjetividade fica cindida, 
atingida pelo trabalho como expropriação de si mesmo.

Para Lévinas, a economia, em seu primeiro movimento, é similar a 
ética e a política no sentido grego, poder sobre alguém. Para ele, a 

Relação que im planta a casa como um mundo a possuir, a adquirir, a 
tomar interior. O primeiro movimento da economia é, de fato, ego-
ísta – não é transcendência, não é expressão. O trabalho que separa 
as coisas dos elementos em que mergulho descobre substâncias du-
ráveis, mas sus pende de imediato a independência do seu ser durável, 
adquirindo-as como bens móveis, transportáveis, postos em reserva, 
depositados na casa23.

No entendimento de Emmannel Lévinas, há uma tendência recor-
rente na filosofia ocidental de que o maior empreendimento da razão é a 
posse de si, como uma primeira forma de constituição do humano. Essa é 
a marca registrada da ‘humanização’ em nossa cultura. O Ensino originá-
rio deve sempre conduzir ao bom governo de si, saber governar e saber ser 
governado, como propôs Platão nas Leis. Para Lévinas, a posse do exter-
no, da alteridade, afasta-se do velho adágio do autoconhecimento como 
melhoramento de si como morada, a habitação de si mesmo, como funda-
mento primeiro da eticidade e condição para o acolhimento da alteridade.

A temática do trabalho na contemporaneidade tomou uma direção 
nunca antes projetada. Se quisermos expressar de outra forma: a revolução 
industrial refez o conceito de trabalho, mas não basta a postura marxista 

23 LÉVINAS, 2000, p. 140.
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para denunciar a apropriação do humano em função do lucro. Essa temá-
tica tem uma dimensão bem mais problemática e ampla. Isso porque, por 
exemplo, a alteridade da natureza não é tematizada de modo reverente. O 
marxismo ainda mantém o viés antropocêntrico presente na religião e na 
filosofia tradicional. 

Em Lévinas, a dimensão do trabalho diverge dos conceitos do ma-
terialismo dialético, do idealismo, do racionalismo cartesiano e do em-
pirismo. A constituição do eu, nesse sentido, não passa por uma mera 
manipulação das coisas pelo corpo ou mesmo do conceito pela razão. A 
temática do corpo e do domínio da consciência entram junto em um rol 
de quesitos que constituem a subjetividade. Dito de outra forma, não só o 
empirismo no sentido baconiano, nem o idealismo atendem de fato essa 
discussão. O sentido do trabalho como ação corpórea em si, é uma consti-
tuição e construção da morada subjetiva do ser. Para Lévinas, 

O adiamento da fruição torna acessível um mundo - ou seja, o ser que 
jaz sem herdeiros, mas à disposição de quem tomar posse dele. Não há 
aí nenhuma causalidade: o mundo não resulta do adiamento decidido 
em um pensamento abstrato. O adiamento da fruição não tem outro 
significado concreto que não seja esse pôr à disposição que o realiza, 
que é a sua energia. Uma nova conjuntura no ser - realizada pela estada 
em uma morada e não por um pensamento abstrato - e necessária para 
o desenvolvimento dessa energia. A permanência em uma morada, a 
habitação, antes de se impor como fato empírico, condicio na todo o 
empirismo e a própria estrutura do fato que se impõe a uma contem-
plação. E, inversamente, a presença «em sua casa», extravasa a aparente 
simplicidade que lhe atribui a análise abstrata do para si (LÉVIVAS, 
2000, p. 140).

O Ensino, no sentido do que Lévinas sugere, não pode tratar do 
trabalho somente como posse de si ou de coisas, deve reservar-lhe o papel 
de reconstituição integral do ser. Se a razão não pode ser reduzida à posse 
empírica das coisas, o trabalho não pode ser reduzido a posse de utensílios 
ou modo de adquirir dinheiro para comprar o que o mercado impõe. Para 
Lévinas o ato de ensinar, em si, possui uma dinâmica relacional anterior e 
para além da mera transmissão de informações ou conceitos. 
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A distância e a interioridade mantêm-se intei ras na retomada da      re-
lação e quando a alma se abre, na maravilha do ensino, a transitividade 
do ensino não é nem menos nem mais autêntica do que a liberdade 
do mestre e do aluno, ainda que assim o ser separado saia do plano da 
economia e do trabalho (LÉVINAS, 2000, p. 163).

A atividade racional visa predominantemente a posse, o Ensino, de 
muitos modos não consegue se manter imune a essa aventura da razão. No 
entanto, o sentido originário de todo e qualquer Ensino é aprofundar as 
questões da justiça, da política, da economia etc, que não podem ser tra-
tadas só na direção do domínio conceitual, precisam perpassar o mundo 
da vida. O conteúdo que o docente ensina importa menos que o signifi-
cado que ele dará para a vida cidadã do discente. O que deve realmente 
ser considerado é em que medida aquilo que o Ensino está propiciando 
e sua relação direta com uma postura diversa do discente frente a vida e 
suas responsabilidade, frente ao Outro, frente ao mundo e as decisões que 
envolvam sua responsabilidade direta e indireta. 

Para Lévinas é estranho que:

Apesar de todas as referências à razão e às técnicas da Revolução, o ho-
mem fosse procurado na Revolução enquanto ela é desordem ou revo-
lução permanente, ruptura dos quadros, supressão das qualidades e, à 
semelhança da morte, libertando-o de tudo e do todo; como se o outro 
homem fosse procurado – ou aproximado – em uma alteridade em que 
nenhuma administração jamais poderia atingi-lo; como se no outro ho-
mem, mediante a justiça, devesse abrir-se uma dimensão que a burocra-
cia, inclusive a de origem revolucionária, clausura em nome de sua uni-
versalidade mesma, em nome da entrada da singularidade de Outrem 
sob conceito, que a universalidade comporta (LÉVINAS, 2000, p. 27).

Para Lévinas o conceito de posse de si mesmo pelo trabalho é revo-
lucionário e pode ser aplicado ao conceito de subjetividade, mas não como 
um solipsismo excêntrico ou solitarismo. A posse de si, do Eu, não pode 
ser impedimento para o acolhimento e uma relação de solidariedade, jus-
tiça e paz com o Outro. Pois, semelhante ao conceito de que o feminino 
em uma morada não se esgota pela presença ou não do sexo feminino. A 
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grande revolução a ser feita, no Ensino e pelo Ensino não é a cartesiana ou 
a marxiana somente, mas aquela que destitui do eu o sentido último que é a 
autonomia pela autonomia, possibilita a sua desburocratização para desen-
cantar-se com a contemplação de si mesmo para o acolhimento ao Outro. 

Essa capacidade interior de apropriar-se de algo é o sentido racional 
hoje dado ao que antes era o sentido metafísico, como possibilidade, como 
possibilidade de quebra da mesmidade. O acolhimento à alteridade é não 
esgotamento da verdade em si, é abertura como possibilidade infinita de 
relação com a diferença. Conforme já dito, como uma hospitalidade de si 
mesmo, do humano de si, para acolher o humano do Outro. Não se busca 
com isso um novo ser ou um outro ser, mas um novo modo de ser, um 
outramente que ser no sentido da tradição filosófica ocidental.

Lévinas ao apresentar o feminino como acolhimento ilustra com o 
exemplo da casa que acolhe e no ato de acolher torna-se algo para além de 
um espaço físico para guardar ou recolher móveis. A casa como morada, é 
mais do que um espaço empírico, é casa porque é espaço de acolhimento, 
e sentido para a vida humana.  

A casa que fundamenta a posse não é posse no mesmo sentido que as 
coisas móveis, que ela pode recolher e guardar. É possuída, porque é 
desde logo hospitaleira para o seu proprietário; o que nos remete para 
a sua interioridade essencial e para o habitante que a habita antes de 
qualquer outro habitante, para o acolhedor por excelência, para o aco-
lhedor em si - para o ser feminino (LÉVINAS, 2000, p. 140).

A escola precisa ter esse mesmo sentido e papel da casa na visão 
levinasiana, ela não é espaço privilegiado para a formação do humano por-
que recebe pessoas e possui móveis, ela é fundamental por causa da possi-
bilidade do Ensino. De apresentar por meio da relação entre subjetivades, 
novas possibilidades de visão sobre si, sobre o Outro e sobre o mundo. A 
escola é e deve ser como o feminino na casa. 

Será preciso acrescentar que de modo algum se trata aqui de defender, 
tocando as raias do ridículo, a verdade ou a contraverdade empírica de 
que toda a casa supõe de fato uma mulher? O feminino foi descoberto 
nesta análise como um dos pontos cardeais do horizonte em que se 
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coloca a vida interior - e a ausência empírica do ser humano de sexo 
feminino em uma morada nada altera à dimensão de feminidade que 
nela permanece aberta, como o próprio acolhimento da morada (LÉ-
VINAS, 2000, p. 140).

Essa dinâmica interior da necessidade, do desejo e da posse, como 
urgência e necessidade da posse de si mesmo está presente na visão mar-
xiana e cartesiana, de forma muito evidente. De certa forma também em 
Lévinas. Mas para Lévinas “a posse das coisas a partir da casa que se faz 
pelo trabalho distin gue-se da relação imediata com o não eu na fruição, da 
posse sem aquisição de que goza a sensibilidade que mergulha no elemen-
to, que possui sem apanhar”24. É uma posse diferente na constituição, pois 
“na fruição, o eu não assume nada. De chofre, ele vive de [...]. A posse pela 
fruição confunde-se com a fruição. Nenhu ma atividade precede a sensi-
bilidade. Mas, em contrapartida, possuir fruindo é também ser possuído 
e ser entregue à profundidade insondá vel, isto é, ao inquietante futuro do 
elemento”25. E é essa a proposição levinasiana com relação ao Outro, é 
uma ação subjetiva situada na fruição e não na posse.

1.2 Novas perspectivas para pensar a modernidade 

O pensamento cartesiano buscou convencer o interlocutor dos seus 
posicionamentos fundados em vertentes comprobatórias mais consisten-
tes, do que os modelos anteriores. Descartes, para fazer isso, exemplificava, 
ao expressar o método que pretendia seguir, dirigia seus passos no que 
denominava como método.

1) Nunca aceitar como verdadeira coisa alguma que não a conhecesse 
evidentemente como tal (ideia do claro e do distinto); 2) - Dividir 
cada uma das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quantas 
fosse possível e necessário para melhor resolvê-las; 3) Conduzir por 
ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e 
mais fáceis de conhecer, para chegar por degraus, ao conhecimento 

24 LÉVINAS, 2000, p. 141.
25 loc. cit. 
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mais composto, respeitando uma suposta ordem natural entre eles; 4) 
Fazer em tudo enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que eu 
tivesse certeza de nada omitir (DESCARTES, 1999, p. 23)26.

 Dessa construção, visando uma melhor organização interna, ou 
seja, do espírito, surge um método racional que serve até hoje para a 
orientação dos geômetras, físicos, educadores, matemáticos, universida-
des, escolas etc, e por essa via consegue-se chegar as mais complicadas 
demonstrações, valendo-se da dedução. E para o senso cartesiano é pos-
sível acharmos a verdade ou sua negação por mais escondida que ela 
possa estar através da clarificação. 

A voltarmos nosso olhar para Descartes, vemos a sua preocupação 
com a deliberação argumentativa capaz de atender a toda ciência futura. 
Mesmo que ele tenha proposto que seu método era para o aprimoramento 
do Eu somente, essa perscrutação racional instaurou um modo sistemáti-
co de método de condução do espírito, que se tornou universal.

Para Lévinas, essa forma rígida de orientação do espírito não leva 
em conta que não somos seres oniscientes. Essa pretensão de alcançar o 
infinito pela consciência de si, ou pela mera racionalização é, no mínimo, 
uma postura pretensiosa. O postulado levinasiano sugere que a ideia do 
Infinito não está na ordem do saber, ou mesmo a serviço do nosso saber, 
ela nos impele para uma busca metafísica. E, a alteridade que se apresen-
ta, entra nesse movimento de transcendência e não pode ser reduzida ao 
mero plano do saber, como entendeu Descartes.

Ora, no rosto, tal como descrevi a sua aproxi mação, produz-se o mes-
mo ultrapassamento do ato por aquilo a que ele conduz. No acesso ao 
rosto, há certamente também um acesso à ideia de Deus. Em Descar-
tes, a ideia do Infinito per manece uma ideia teorética, uma contempla-
ção, um saber. Penso,  que a relação com o Infinito não é um saber, mas 
um Desejo. Tentei descrever a diferença entre o De sejo e a necessidade, 
pelo fato de o Desejo não poder ser satisfeito; que o Desejo, de algu-
ma maneira, alimenta-se com as próprias fomes e aumenta com a sua 
satisfação; que o Desejo é como um pensamento que pensa mais do 
que não pensa, ou do que aquilo que pensa. Estru tura paradoxal sem 

26 Adaptação, p. 23.
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dúvida, mas que o não é mais do que a presença do Infinito em um ato 
finito (LÉVINAS, 2000b, 83-84).

Para Lévinas, a modernidade carrega em seu âmago, uma recon-
quista de cunho antropológico, afinal, é voto de confiança na capacidade 
cognitiva humana de compreender e se relacionar com o Infinito. Acres-
centa-se o renascimento da discussão das questões humanas, e nisso, uma 
possibilidade de volta aos grandes temas filosóficos e antropológicos, por-
tanto, éticos, da época clássica. 

No entanto, o extremo da concepção racionalista anula a veracida-
de do Outro que se apresenta como diferença. Se o mais importante é o 
pensamento em si, o que o Eu pensa, o auge dessa concepção será natural-
mente a intolerância com o pensamento alheio, ou pior ainda, com a rea-
lidade objetiva e subjetiva que Outro é. Uma razão clara e distinta precisa 
eliminar qualquer traço da diferença, qualquer contraponto do diferente.  

O Ensino, por sua vez, deve justamente estimular que pensar é pen-
sar a diferença e considerá-la sempre como possibilidade, como abertu-
ra, como tensionamento da mesmidade. No entendimento levinasiano a 
fruição é mais urgente do que ânsia pela posse.

A posse das coisas, a partir da casa que se faz pelo trabalho, distin gue-
se da relação imediata com o não eu na fruição, da posse sem aquisição 
de que goza a sensibilidade que mergulha no elemento, que possui sem 
apanhar. Na fruição, o eu não assume nada. De chofre, ele vive de [...] 
A posse pela fruição confunde-se com a própria fruição. Nenhu ma ati-
vidade precede a sensibilidade. Mas, em contrapartida, possuir fruindo 
é também ser possuído e ser entregue à profundidade insondá vel, isto 
é, ao inquietante futuro do elemento27. 

Essa afirmação nos faz perceber que a contestação levinasiana reside 
na observação de que tanto na relação sujeito e objeto, criada por Des-
cartes, como no modelo de uso instrumental da razão próprio do modelo 
científico, quando não questionando pode incorrer na negação da relação, 
pois, acentua demasiadamente a função do eu pensante. Autoconsciência. 
Em detrimento da dimensão relacional e de acolhimento da alteridade. 

27 LÉVINAS, 2000, p. 141.
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A posse do conceito ou da coisa, pela razão do sujeito pensante, 
geralmente acaba por abolir o sentido da transcendência e da fruição que 
a coisa é em si. E, como vimos anteriormente, a relação da fruição diante 
da estranheza que é o Outro, não passa pelo mesmo crivo racional e me-
tódico da razão de posse do conceito. 

A posse a partir da morada distingue-se do conteúdo possuído e da fruição 
desse conteúdo. Ao captar para possuir, o trabalho suspende no elemento 
que exalta, mas arrebata o eu que frui, a independência do elemento: o seu 
ser. A coisa atesta essa tomada ou compreensão - essa ontologia. A posse 
neutraliza esse ser: a coisa, enquanto ter, é um ente que perdeu o seu ser. 
Mas assim, por meio dessa suspensão, a posse compreende o ser do ente 
e desse modo apenas faz surgir a coi sa. A ontologia que capta o ser do 
ente - a ontologia, relação com as coisas e que manifesta as coisas - é uma 
tarefa espontânea e preteo rética de todo o habitante da terra. O futuro im-
previsível do elemento- a sua independência, o seu ser - a posse domina-o, 
suspende-o, adia-o (LÉVINAS, 2000, p. 141).

Para Lévinas, existe certa imprevisibilidade nas coisas, objetos, e 
principalmente, no Outro. Assim sendo, a razão nunca conseguirá escla-
recer ou dominar a alteridade e nem o seu conceito, no sentido de en-
quadramento objetivante, apenas consegue relacionar-se com a alteridade 
pelo caminho do desejo e da fruição. Essa regra serve de modo especial 
para o Ensino que precisa considerar que na relação não há linearidade e 
nem mesmo previsibilidade. 

A posse tem uma referência e um sentido como o exercício do desejo 
a se fazer presente através da apropriação de algo, que em primeira e última 
instância visam a satisfação da subjetividade. No conceito levinasiano,

A posse das coisas a partir da casa que se faz pelo trabalho distingue-se 
da relação imediata com o não eu na fruição, da posse sem aquisição de 
que goza a sensibilidade que mergulha no elemento, que possui sem 
apanhar. Na fruição, o eu não assume nada. De chofre, ele vive de [...] 
A posse pela fruição confunde-se com a fruição. Nenhu ma atividade 
precede a sensibilidade28. 

28 LÉVINAS, 2000, p. 141.
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A discussão sobre o sentido da fruição como caminho diverso da 
posse pode inserir tanto a forma subjetiva de posse, como a objetiva. 
Aquela que é um exercício do corpo para atender a demanda do desejo 
interior. Como a própria noção de desejo, que sempre terá uma conotação 
metafísica. Se a fome é carência de algo para manter a vida, o desejo é de 
outra ordem porque não desejamos algo empírico e sim uma experiência 
da ordem da felicidade, da realização e do sentido para a existência. Por-
tanto, de cunho metafísico. Lévinas assim define esse processo: 

A mão realiza a sua função própria anteriormente a toda a execu ção de 
plano, a toda a projeção, a toda a finalidade que levaria para fora de sua 
casa. O movimento da mão rigorosamente econômico, de captação e 
de aquisição, é dissimulado pelos vestígios e pelos restos e pelas obras 
que a aquisição deixa no seu movi mento de retorno, para a interiori-
dade da casa29. 

O sentido do trabalho é uma postura de satisfação de si e não de 
um ir para além de si, ou, dito de outra forma, “o trabalho na sua intenção 
primeira é a aquisição, o movimento para si. Não é uma transcendência”30. 
Por isso também, só faz sentido o Ensino tematizar o trabalho na perspec-
tiva do trabalho como princípio educativo e não como modo de satisfação 
da imediatez da existência. 

Se o trabalho é uma posse de si, no sentido duplo da objetividade e 
da subjetividade, o olhar para o diferente, tanto a coisa como a alteridade, 
deve ser precedido de uma sensibilidade acolhedora e não de uma ambição 
da posse. Embora o que Lévinas postulou seja justamente a instituição da 
subjetividade com condições reais de acolhimento da alteridade. Até mes-
mo as coisas empíricas, para Lévinas, não podem ser possuídas de forma 
automática pela razão, em uma pretensão de coextensão da subjetividade. 
Devido sua vertente fenomenológica, ele vai valorizar nessa experiência, a 
Coisa em si e não a função da consciência significante.

O legado levinasiano nesse quesito reside na elaboração de um 
mapa conceitual que não incida na intolerância ao Outro, ao diferente. 

29 loc. cit.
30 LÉVINAS, 2000, p. 141.
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Para ele, é importante que passemos a entender que o diferente ou a forma 
diferente de ser pode ser uma possibilidade, e não uma ameaça ou falta 
de sentido ao Eu. A diferença é só diferença e não negação ou subtração 
do eu. A diferença soma e não subtrai. Ela é possibilidade de relação e 
reconstituição do Eu, e não negação da identidade do Eu egolátrico. 

A observação feita por Lévinas é que nós ocidentais reconhecemos 
a ética, embora  não a constituímos como uma realidade no decorrer da 
história. Vamos perpetuando de geração em geração, formas mais ou me-
nos elaboradas de violência, que quase sempre nasce da relativização ou 
ojeriza ao que o Outro é. Se a alteridade não se encaixar carnal, cultural 
ou conceitualmente na concepção fronteiriça do Eu, enquadrando-se, o 
Eu o descarta. O descaracteriza. Se a falta de letras, de acesso e operacio-
nalização da leitura, dificulta a humanização, a não aceitação da alteridade 
impossibilita a humanidade. 

O racionalismo como modo de ver o mundo enfraqueceu a razão ou 
perverteu-a, segundo a própria denúncia proferida por Adorno e Haber-
mas. Embora, o último tenha seguido um caminho diferente de seu mes-
tre Adorno, a escola de Frankfurt dedicou-se a travar uma dura batalha 
conceitual com a modernidade. No entanto, ao mesmo tempo em que não 
a vê como uma estação de transitoriedade, uma fase apenas, propõe que 
nem tudo no racionalismo precisa ser totalmente descartado. 

Adorno31 reformula a crítica e propõe um exame reflexivo sobre a 
razão monológica, centrada no sujeito que só se relaciona com o objeto 
para manipulá-lo. É razão autoritária que se limita ao aspecto cognitivo-
-instrumental.32 Essa operação mental é muito comum tanto no Ensino 
formal, como nas mais variadas formas de expressão cultural. No Ensino 
porque educamos os nossos discentes a fazer tudo pragmaticamente. Ler, 
escrever, calcular, e tantas outras competências e habilidades que motiva-
mos não em função do valor do processo em si, mas porque tem uma apli-
cação imediata. Por exemplo, ler Machado de Assis é maneira privilegiada 
de conhecer as raízes do país e ter acesso a um clássico, isso é um ganho 

31 ADORNO, T. W. Théorie Esthetique. Paris, Klincksieck, 1974 e HORKHEIMER, Max, e 
ADORNO, T.W. Dialética do Esclarecimento. São Paulo: Zahar, 1983. 
32 Rouanet, p.344. Citação por Trevisan. In: Filosofia da Educação: Mímesis e Razão Comunica-
tiva. Editora Unijuí, Ijuí, RS, 2000.
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em si, não em função do vestibular ou qualquer outra prova, seja de que 
natureza for. Educamos de modo instrumental para a instrumentalização 
das atividades e saberes, não para ensinar a pensar e gostar de perguntar, 
compreender e transformar o mundo. 

O saber como expressão egológica e como ferramenta de poder so-
bre os outros e o mundo é resultado, em parte, do postulado baconiano. 
Bacon, na sua obra principal, Novum Organum, postulava a ciência caráter 
instrumental, não como dinâmica contemplativa como na proposta Gre-
co-cristã. Adorno fixa-se no que ele mesmo chama de excesso de razão 
e falta de mímesis expressiva.33 Como resolução dessa dureza da razão a 
visão adorniana ancora-se no postulado da arte como crítica ao sistema 
cientificista moderno. Algo semelhante, de algum modo, com o propósito 
levinasiano. Adorno postula que o resultado da educação e da ciência seja 
o ingênuo. Não no sentido de ignorância, mas de alguém que dá um passo 
para além da genialidade. Essa atitude de investigar as bases e fundamen-
tos da ciência, da técnica e da tecnologia de modo consciente e crítico, 
buscar conhecer o conhecimento (Morin, 2014). 

O ingênuo em Adorno é alguém que está acima do gênio, e não al-
guém estulto ou desprovido de sabedoria. Para o pensamento levinasiano 
a sabedoria está no maravilhamento, na estranheza e acolhimento ao que 
se apresenta, uma experiência muito semelhante a da experiência da esté-
tica adorniana. Isso tem relação com a fruição, com o mero sentir, muito 
menos pretensioso do que o amor ao saber dos gregos.

Tanto o pensamento de Descartes como de Bacon foram funda-
mentais para a transição de um período filosófico para outro. No entanto, 
essas concepções precisam de retoques. A proposta de Bacon carece de 
uma reconstrução. Sua importância reside no fato de sustentar que o saber 
científico deve ser buscado na observação da realidade, no rigor da obser-
vação e da aplicação desses resultados para ampliar o bem-estar humano. 
Bacon dizia que: “o homem, ministro e intérprete da natureza, faz e en-
tende tanto quanto constata, pela observação dos fatos ou pelo trabalho da 
mente, sobre a ordem da natureza; não sabe nem pode mais”34. Colocando 

33 TREVISAN, 2000, p. 132.
34 BACON, 1973, p. 19.



48   

o pressuposto, experiência sensível, como fonte de conhecimento, o ho-
mem é o “ministro e intérprete da natureza35”. 

Ao querer interpretar os fenômenos naturais tendo em vista o sur-
gimento de novos inventos, Bacon buscou meios para melhorar a vida hu-
mana e nisso há um incontestável valor. A ciência, a técnica e a tecnologia 
ampliaram o tempo e a qualidade de vida do homem na terra. Isso é ine-
gável. A observação dos fatos somada ao trabalho intelectual de conceitu-
ação são meios que juntos podem possibilitar o verdadeiro conhecimento.  
Isso de nenhuma forma é nefasto ao humano. E de nenhum modo deve 
ser abolido, abandonado ou desvalorizado.                 

A nova visão de Francis Bacon, segundo Hirscheberger, é base daquilo 
que hoje é o fundamental em ciência, a questão da utilidade. Uma nova vi-
são que ressignifica a prática científica posterior. Segundo esse mesmo autor 
(1960, p. 56), “Assim em BACON se manifesta não somente o empirismo 
inglês36, mas também a transformação espiritual surpreendente forte, tipica-
mente moderna e conexa com a concepção mecanística-quantitativa e em 
geral empirista da natureza, da qual foi a consequência essa transformação”. O 
pensamento contemporâneo deve muito ao propósito intelectivo baconiano. 

No entanto, não podemos deixar de registrar que nessa proposta 
teórica a natureza não é mais vista como algo a ser contemplado ou ad-
mirado por sua beleza e ordem. Quer pela sua capacidade de produzir 
a beleza harmônica (kósmos), ou por sinalizar o sagrado como na visão 
escolástica de que a natureza era Sigem um Dei (sinal e manifestação de 
Deus). A dessacralização e desestetização da natureza a tornou algo passí-
vel de transformação, como um objeto manipulável, bruxa, vassala, alguém 
que deve ser torturada para atender ao homem. 

Bacon não aceitou o conceito de ciência e de verdade dos clássicos. 
Na filosofia clássica, a ciência tinha um fim em si. A verdade era algo 
transcendente, digna somente de contemplação. Tinha pouca importân-

35 Com F. Bacon o termo natureza na tem mais o mesmo significado da filosofia grega ou medieval. 
Natureza designa o mundo sensível exterior, o universo e não mais essência ou origem dos seres. 
36 “Doutrina ou teoria do conhecimento segundo a qual todo conhecimento humano deriva, 
direta ou indiretamente, da experiência sensível externa ou interna... O empirismo, sobretudo de 
Locke e de Hume, demonstra que não outra fonte de conhecimento senão a experiência e a sen-
sação”. ( JAPIASSÚ, 1996. p. 80)
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cia, para os gregos, a praticidade da ciência. Ciência e a sabedoria deviam 
ser contempladas por suas verdades e valores próprios. Essas caracterís-
ticas “significavam então um elemento importante daquela cultura, que 
dava ao homem a sua dignidade, por lhe dar a liberdade, associá-lo a si, 
sendo por isso superior ao mundo” (Hirscheberger, 1960, p. 58). Na an-
tiguidade clássica, desse modo, a dignidade humana estava em “contem-
plar o mundo das ideias”. O homem, no sentido completo da palavra, era 
aquele que tinha contato com esse mundo ideal. Na percepção platônica o 
que tornava o homem imortal não era o fogo, como no mito de Prometeu, 
mas, a capacidade de refletir e contemplar, amar a verdade e aperfeiçoar, 
por isso e nisso, o próprio espírito. 

Ao que tudo indica a filosofia baconiana não pretendia ser um ins-
trumento de domínio sobre os outros seres humanos. Queria ser, entre-
tanto, algo que servia à humanidade em geral, na sua permanente luta 
contra a natureza, como modo de afirmação de um progresso humano 
em todos os campos. A filosofia deixa de ser concebida apenas como con-
templação da ordem bela e natural das coisas eternas e perfeitas (Grécia 
antiga), supostamente criadas por um ser superior (Idade Média). Passa a 
lidar com a realidade e de maneira mais ousada, interferente e pretensiosa.

Francis Bacon com seu lema “saber é poder”, retomou uma época 
de grandes invenções e descobertas37, queria tomar a ciência útil ao bem-
-estar humano promovendo o progresso a partir da ciência. Utilizável, en-
tendido como consecução de um fim: a posse e o poder38. O fim do saber 
é a utilidade e não deve ser algo estático. Saber para ele, deveria ter uma 
implicação prática. Um saber operativo, ou seja, que produza benefícios ao 
homem. Aquilo que era desprezado agora é colocado como o essencial. O 
saber prático não significa, porém, que cada conhecimento particular deve 
ser imediatamente prático. A prática do saber deve residir na totalidade 
do saber. Eis um grande problema filosófico.

Considerando isso, para Bacon, no dizer de Hirscheberger, o saber 
e a ciência não são fins em si mesmos, mas meio para o fim que é o do-
mínio da natureza. Entretanto, no pensamento baconiano, o homem é 

37 Bacon destaca a invenção da bússola (agulha de marear), da imprensa, da pólvora do telescópio etc. 
38 Cf. HIRSCHEBERGER, 1960, p. 57.
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visto ainda como aquele que se aproxima da natureza para aprender, em 
primeiro lugar. O segundo passo, e o mais importante, é o domínio. Com 
isso a natureza perde a sua alteridade, sua sacralidade e seu conceito de 
origem, como no caso dos gregos. A Natureza pós-baconiana é dado sen-
sível apenas. Conhecer a natureza é um modo de extrair dela aquilo que 
interessa de modo imediato. 

Além disso, mais tarde, a modernidade concebe o homem como um 
juiz que exige respostas, novo enfoque nascido da visão baconiana, para 
quem o ser humano deve se aproximar da natureza como um aluno dis-
posto a escutar o que o professor tem a dizer39.  Não no sentido de com-
preender afetivamente sua alteridade, e sim, no que tange a possibilidade 
de que essas informações possam ser aplicadas na promoção do bem-estar 
da humanidade, de modo mais imediato e pragmático. 

Jürgen Habermas nas obras Teoria da Ação Comunicativa I e II, tam-
bém compreende o iluminismo como déficit de razão. Isso por que, no 
ideário iluminista houve o desenvolvimento da razão no âmbito cogni-
tivo-instrumental da relação sujeito-objeto, e esqueceu-se das dimensões 
estético-expressivas e prático-morais. Para avançar no conceito de razão 
em direção às outras esferas, até então relegadas segundo Habermas, é 
preciso abandonar a prisão aos conceitos próprios da razão científica e 
ampliar os espaços de atuação da racionalidade para dimensões intersub-
jetivas em que a razão comunicativa cadenciará o novo processo da civi-
lização ocidental. A razão comunicativa não é uma categoria predicativa, 
designação eidética sugerida por Habermas, para ele é o futuro e garantia 
de sobrevivência da própria humanidade. 

Para Habermas, é fundamental trocarmos o paradigma sem des-
truir o cerne filosófico do discurso da modernidade. Essa visão também é 
compartilhada por Lévinas.  Os conteúdos, liberados do aprisionamento 
cientificista, são vistos, nessa ótica, tomando como ponto de partida o 
processo de evolução e diferenciação das esferas de valor. Habermas vê a 
sociedade moderna divida em duas dimensões: a sistêmica e o mundo da 
vida. Sendo o mundo sistêmico composto pela esfera privada (mercado, 
aspecto econômico) e a pública (estado, aspecto político). Já o mundo da 

39 Kant apud Alves, 1986, p. 70 e 113.
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vida possui igualmente duas esferas: a pública (associações e instituições 
em geral) e a privada que é a família. Ou seja, a diversidade é riqueza e 
possibilidade de diálogo. Na perspectiva de uma razão comunicativa e não 
apenas explicativa, a diferença e o diferente são onticamente necessários. 
Pois, são a possibilidade da construção da intersubjetividade, o qual o Eu 
e Outro entrariam em uma perspectiva de consenso, ou pelo menos, uma 
exaustiva e interessada busca dele e nele. 

Lévinas defende a modernidade porque crê que ela ainda não se 
constituiu de fato. É projeto em curso. Por outro lado, critica a modernida-
de porque está expressa pelo fiasco das duas grandes guerras, pela xenofobia, 
pelo genocídio, pelo esquema classificatório, pelo racismo, meritocracias, 
preconceitos de toda espécie, ele implica com a razão moderna porque essa 
não faz dos diferentes e da diferença “esferas” de riqueza. A modernidade, 
embora tenha sido projeto conceitual de Descartes, ainda que tente, não 
consegue ver o infinito no finito. A desalienação acabou se alienando. O 
Outro acaba sendo sempre enquadrado no Mesmo. E mais, para Lévinas, 
toda tentativa de consenso carrega em seu bojo o risco do enquadramento. 

Para Lévinas, ao criticarmos a modernidade e o seu conceito de ra-
zão, necessitamos retomar a transcendência, algo para além de seu próprio 
ritmo de transcender as grandes questões filosóficas. Algo semelhante ao 
proposto no Górgias (253e), no qual Platão enuncia “um além da justiça 
institucional, fora do visível e do invisível, fora do aparecer, como aquele 
dos mortos julgando os mortos”. Ou quando Platão através de Sócrates 
fala sobre a felicidade refuta a pergunta se o rei é feliz, porque a definição 
de felicidade é mais urgente. O Ensino precisa recuperar essa dimensão 
mais geral da conversa, da capacidade de lidarmos com a diferença, e aco-
lher o diferente, de transformar a sala de aula em um espaço de cresci-
mento mútuo, de inclusão e de promoção da vida e da dignidade humana. 

Toda proposta racional é sempre limitada, é pretensão vã querer que 
a ideia de consenso ideal, como na visão habermasiana, configure-se em 
um modelo melhor que o da modernidade instrumentalizante. Não que a 
proposição de Habermas não tenha valor e sentido, ela ainda está no pla-
no da idealização. O consenso é muito similar com a anarquia, pressupõe 
sujeitos dispostos a praticarem a urbanidade e serem responsáveis à risca 
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por suas teses e atos. O consenso exige sujeitos com um algo grau de inte-
lectualização e disposição para o diálogo, para praticar a vida argumenta-
tiva. Para tensionar a nova areté sugerida por Sócrates. 

Lévinas entende que “o mundo contemporâneo, científico, técnico 
e gozador se vê sem saída – isto é, sem Deus – não porque tudo lhe é 
permitido e, pela técnica, tudo possível, mas porque tudo é igual. O desco-
nhecido logo se faz similar, e o novo, costumeiro”40. Isso gera um caráter de 
mesmificação, o que ele reitera, é que a crise de sabedoria humana inscrita 
em livros, como Eclesiastes, não se referem ao pecado humano como ato, 
mas no tédio como condição antropológica. A mesmidade cria um mundo 
sem graça e configurado pelo enquadramento da falta de sentido. A falta 
de motivação para a aprendizagem em nosso tempo dá-se e muito pela 
falta de sentido e significado de quem ensina, de como ensina e do quê 
ensina. Isso não significa culpabilizar os docentes por uma responsabili-
dade que não é só sua. A sociedade em que vivemos não quer pensadores, 
seres críticos e autônomos, isso porque eles não comprariam, não seriam 
clientes e consumidores. 

A própria ciência conceitual e clarificante tornou tudo previsível 
ou muito distante, pois ela tudo pode, tudo prevê, tudo esclarece, tudo 
absorve e gradualmente enclausura a si mesma no Mesmo. Não há mais 
mistério a ser desvelado e nem pergunta a ser feita. Um Ensino que não 
pergunta sobre o sentido da pergunta, sufoca, castra e aniquila.  Esse Ou-
tro, proposto aqui por Lévinas, é a salvação do Eu, pois o Outro tem o 
papel primordial de salvar o Eu do tédio. A estranheza do Outro que se 
apresenta ao Eu, tira-o do narcisismo existencial e remete-o para uma 
transcendência, evitando que esse fique eternamente ouvindo “o eco da 
própria voz”. Ensinar não pode ser predileção por ouvir o eco da própria 
voz. Ensinar é intervalo entre o silêncio e a voz do outro que clama diálo-
go, objeção, interposição aos interditos. 

Percebemos que para Lévinas, em contrapartida à razão instrumen-
tal, tão denunciada e por tantos autores importantes, e também pela Esco-
la de Frankfurt, a sugestão de reconstituição da alteridade é caminho para 

40 LÉVINAS, Emmanuel. De Deus que vem à Ideia. Traduzido por Pegentino Stefano Pivatto. 
Petrópolis, RJ, Vozes, 2002, p. 31.
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a salvação da própria identidade humana, da própria racionalidade como 
tal, e modo privilegiado de redenção do Eu. O Outro quando o Eu per-
mite que ele se apresente como é, oportuniza a elevação da dimensão da 
sensibilidade, o acolhimento, isso porque o Outro exige uma resposta. O 
rosto do Outro que fixa o olhar no Eu, é tensionamento, questionamento 
inadiável, pergunta que exige resposta. Realidade que não pode ser adiada. 

A alteridade do absolutamente outro não é uma quidade inédita qual-
quer. Enquanto quidade está em um plano que já lhe é comum com as 
quidades das quais se separa. As noções do antigo e do novo, enten-
didas como qualidades, não são suficientes à noção do absolutamente 
outro. A diferença absoluta não pode delinear ela mesma o plano co-
mum àqueles que diferem. O outro, absolutamente outro, é Outrem. 
Outrem não é um caso particular, uma espécie de alteridade, mas a 
original exceção à ordem. Não é porque Outrem é novidade que surge 
uma relação de transcendência; mas é porque a responsabilidade por 
Outrem é transcendência que pode surgir algo de novo sob o sol (LÉ-
VINAS, 2002, p. 31). 

Lévinas acolhe e contrapõe a modernidade, poderíamos dizer que 
também ao que ele discorda até mesmo do conceito de intersubjetividade 
proposto na Teoria da Ação Comunicativa, por Habermas. Para Lévinas, a 
relação do Eu com o Outro é, de total assimetria. A total distinção e não 
a tentativa de aproximação e fusão. A oxigenação do Eu não se dá pela 
incorporação do Outro em si, e nem a realização do Outro acontece pela 
fusão do Eu nele. A relação implica em distanciamento e aproximação 
entre realidades. Ensinar é similar ao que propôs Shopenhaeur na me-
táfora dos porcos-espinhos em plena nevasca: pertos demais acabam se 
perfurando com os espinhos de um e do outro, e longe demais acabam 
sucumbindo ao frio. Para Lévinas, a relação é concretizada pelo encontro 
de subjetividades que se mantêm separadas, mas em relação. O Ensino é 
essa tensão, não é uma fusão de subjetividades em uma intersubjetividade, 
mas separação, distanciamento e ao mesmo tempo acolhimento, reverên-
cia e promoção da alteridade. 

Lévinas compara essa tensão relacional com a viagem à lua. Pode-
mos dizer que a descoberta da lua, ou o pisar solitário na lua não tem tanta 
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graça, se olharmos na perspectiva de que ela é um corpo com substâncias e 
elementos similares a terra. Assim, ela não vai ser totalmente a lua, vai ser 
uma terra distante da própria terra. De algum modo uma novidade, mas 
não toda a novidade. Lévinas ilustra que a razão moderna enquadrante, é 
um pouco assim. Nosso olhar deveria ter mais atenção com a alteridade, 
ao pisar na lua o astronauta pisou na total alteridade, na total diferença 
em relação à terra. A lua é realidade diferente da terra, plena novidade e 
não pode ser vista com a deserotização da ciência moderna. A estratégia 
de fazer analogia entre a lua e a terra, mensurar e quantificar a lua, não a 
torna uma terra diferente, ela continuará lua. 

Segundo Lévinas, a própria crise de sentido da cultura ocidental, 
vista e sentida por todas as gerações, como uma espécie de depressão crô-
nica, grifo meu, está ligada ao desinteressamento pela alteridade do Ou-
tro. A nossa relação com tudo e com todas, fundada prioritariamente na 
centralidade do Eu, em uma contínua desresponsabilização e desinteresse 
pelo Outro, pela diferença, pela diversidade, só pode ser corrigida com 
uma revisão dos moldes modernos de pensar. Essa mesma revisão deve 
ser aplicada com urgência, de modo muito especial e particular nos dife-
rentes níveis de Ensino, porque as instituições formais de Ensino estão 
se tornando sisudas, enfadonhas, onde ensinar não faz muito sentido e 
aprender não tem tanto significado. Muito por causa da postural palomá-
rica de quem ensina (menção ao personagem Palomar, de Ítalo Calvino), 
nas quais queremos medir o mar com poucas estacas e alguns metros de 
barbante,  descrever os resultados, negar a estética da moça que faz topless, 
e tentar eliminar a toca do coelha da Alice no País das Maravilhas, com 
um punhado de dados e informações, de respostas a tantas perguntas que 
ainda nem foram feitas, gerando o caos e o desencantamento, a deseroti-
zação do saber, como postulou Bloom. 

O Ensino deve ser espaço de tensionamento e humanização. Não 
pode ser recôndito de entulhos intelectuais repassados de geração em ge-
ração, sem reflexão sobre o seu real sentido e papel. Ensinar não é trans-
mitir conceitos, autores e informações. Ensinar é pensar com, tensionar 
com, perguntar com, conversar com, estar com muito para não sermos 
superados pela interatividade ágil e leve do “.com”. A lamúria mais recor-
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rente de quem trabalha com as novas gerações no Ensino Formal é que 
a internet e suas múltiplas ferramentas e possibilidades, estão tomando 
mais atenção do que as aulas ou mesmo a autoridade do professor. Em 
parte, devemos refletir sobre a desatenção das novas gerações, mas tam-
bém da nossa geração, como observou Gilles Lipovétsky.  

A desatenção não é privilégio das novas gerações, é verdade que ela 
é potencializada pelo online e pela vasta gama de possibilidades que o 
online oportuniza. Mal comparando, uma criança com muitos brinquedos 
corre o risco de não valorizar nenhum. O acesso e, ao mesmo tempo, ex-
cesso de informações pode gerar frenesi mental e desinteresse por tudo. A 
atenção requer disciplina e escolhas. Senso crítico e capacidade de eleger 
aquilo que é supérfluo e aquilo que é essencial, do ponto de vista prático, 
fáctico e valorativo. 

Na cultura consumista em que vivemos as coisas não são feitas 
para durar, não existe mais o móvel que era da avó, ou a louça que era da 
bisavó, em um universo em que as coisas tinham valor sentimental, antes 
mesmo de terem um valor monetário ou comercial. São tantas coisas 
acontecendo ao mesmo tempo em que o professor e a escola não con-
seguem sequer acompanhar os múltiplos modos e meios de produção 
de saberes no campo científico, tecnológico e técnico. Quando a escola 
surgiu no ocidente, ela era a responsável por letrar, humanizar, ensinar e 
repassar os saberes e fazeres ditos e entendidos necessários para o bene 
vivere (bem viver). No século IX, o professor era o único detentor do 
conhecimento, quase como na perspectiva do sábio, do ancião, do guru, 
entre outros, nas culturas mais tradicionais. 

Em nosso tempo, o professor competente consegue mediar algu-
mas coisas, mas nem ele e nem a escola conseguem antever tudo e ditar à 
sociedade o que é essencial ou não, necessário ou não para ser ensinado e 
aprendido. A sociedade de produção em massa e de consumo exacerbado 
não tem prioridade e não subsiste se buscar se valer do durável, do eterno, 
do significativo e do valorativo. Em nosso tempo, a produção é pela pro-
dução e o consumo vige em função dele mesmo. A confusão entre meios 
e fins perpassa de modo avassalador todos os recônditos de todas as insti-
tuições, sobretudo as de Ensino, porque estamos imersos na cultura, escola 
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e universidade são produto e reprodutoras da realidade humana com suas 
produções e reproduções, independentemente do meio e da finalidade 
dessas construções teóricas e práticas. 

O desencanto com o conhecimento não é só desencanto com o co-
nhecimento formal, acadêmico ou escolar. O crescente desencanto é por-
que a escola não se reinventou, a docência continua mais uma profissão 
de fé e uma doutrinação, do que propriamente uma mediação conduzida, 
paidós mais agogô (criança conduzida ou pedagogia, no sentido de quem 
sabe conduz a quem não sabe). O desencanto porque a ideia moderna de 
progresso pela ciência e depois a redução da ciência à tecnologia foi cul-
turalmente produzindo muitas soluções interessantes, no entanto, muitos 
problemas decorrentes dessas mesmas soluções. E esse é justamente o pa-
pel da Filosofia em sentido estrito. No qual a ciência e a tecnologia apre-
sentam soluções, usar a técnica da retórica para problematizar as soluções. 

O vazio contemporâneo é reflexo das nossas desilusões históricas. 
A ciência que não foi democratizada, que produziu muitas conquistas da 
humanidade em todos os campos, mas que fez também a bomba atômica. 
Que nos permite produzir muito mais, em menos espaços físicos, mas que 
envenena rios, lagos e florestas. Que produz comida e riquezas, mas que 
não nos ensinou a compartilhá-las. Que nos legou a capacidade de mudar 
o mundo e a vida de bilhões de pessoas, mas não tem convicções éticas e 
nem vontade política para fazê-lo. A racionalidade que tanto perseguimos 
e nos foi cara, é apenas mais uma das máscaras que o Ensino não consegue 
desvelar, transformar e reconduzir para o caminho da humanização, da 
prosperidade e da vida em comum, fraterna, lúcida e feliz. 

O Ensino tende a ser transmissão de informações e conteúdos des-
conexos com a realidade da vida, tanto de quem ensina como de quem 
aprende. Em um espaço maior, por causa do narcisismo intelectual do Eu 
pensante, cartesiano e empirista, as metodologias e métodos possuem um 
espaço garantido nos debates educacionais de nosso tempo. Isso porque, 
na docência somos quase como os jesuítas que catequizavam os indígenas, 
ingleses que buscaram conhecer os aborígenes para doutrina-los. Os cris-
tãos que em nome do Evangelho cometem genocídio cultural, queremos 
que o produto do Ensino tenha e faça sentido, mas somos o astronauta 
que pisa na lua e a explica como outra terra. 



57   

O nó do Ensino é relacional, porque enquanto humanos, somos nós 
relacionais. A condição primeira para todo e qualquer Ensino é a atitude 
ética. Reconhecer que o mais importante não são os métodos, metodolo-
gias, bases conceituais, conteúdos e as incontáveis fórmulas e operações 
práticas e abstratas que temos que ensinar. Como bem observou Morin 
na Ciência com Consciência, para quem faz ciência, para a própria ciên-
cia, e para quem a ensina (grifo meu), falta sabedoria, uma consciência 
da necessidade de termos uma consciência. A razão moderna não tolera 
a diversidade, a pluriversalidade, a diferença, ela não suporta a alteridade. 
E, sem a diferença, o pluriversal, a alteridade não há Ensino. No ato de 
ensinar o sentido último e primeiro, é o que de fato foi ou vai ser ensina-
do deve ficar como marca humana fundamental para a nova geração.  O 
Ensino é missão ética. A ética é a condição primeira para efetiva e eficaz-
mente ensinarmos alguém. Ensinar é reconhecer a alteridade, acolhen-
do-a. É tensionar a diferença, reverenciando-a. É promover a autonomia, 
praticando-a. Ensinar como qualquer ação ou atividade na área de Ensino 
é sempre resolver o problema da alteridade, do legado às novas gerações, é 
possibilitar um mundo mais fraterno, pacífico e humano. É transformar o 
amor ao saber como legado dos gregos em amor ao humano como legado 
de Jerusalém ao ocidente. 

1.3 A alteridade: ontologia e fenomenologia

A reflexão ética levantada por Lévinas, apresentando a manifestação 
do rosto como linguagem ética deixa clara sua vertente fenomenológica: 
Husserl. Reservando as devidas diferenças, como por exemplo, no que diz 
respeito à subjetividade, isso porque para Husserl, há uma projeção de 
uma comunhão intencional com o Outro. O Eu absorve em uma expe-
riência egológica o Outro. Para o idealismo fenomenológico husserliano, 
o Eu funciona como que um pólo identificador-identificante do Outro, 
quase como uma ditadura fundada no ego-cogito. O ponto de partida para 
a relação com o Outro, quando há a egolatria, não é nada mais que a au-
toconsciência e autoposição. O critério do Eu para lançar-se na relação, é 
o de que o Eu sempre será identidade própria.
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Em Heidegger, o desafio é o “ter que ser” Eu, e, “ser cada vez mais 
Eu”, nesse caso, a missão e o interessamento do ser é simplesmente entre-
gar-se ao primado ontológico do Ser. O que realmente importa nesse caso 
é o próprio Ser, a própria existência do Eu.  A alteridade entra aqui como 
uma diferença ontológica que sutilmente deve ser incorporada, ou mesmo 
reincorporada pelo exercer-ser. 

Segundo Pelizzoli41, “a alteridade poderia ser contemplada também 
na escalada do Daisen, pelo “ser com” e “ser com os outros”, mas, em pri-
meiro lugar, isso reedita uma teoria da intersubjetividade e reciprocidade, 
tal como em Husserl”. Dito de outro modo, “a voz que abala o Dasein é a 
do nada de si mesmo e não a de Outrem”42. Ou ainda, “em Heidegger, um 
primado do projeto ontológico, do sentido do ser que hipoteca a subjeti-
vidade em seu plano”43. Nesse caso, no primado ontológico não há espaço 
para a diferença, para a alteridade.

A reflexão filosófica tem consequências pedagógicas, para Lévinas, 
ela é uma denúncia ao Eu que absorve em uma experiência egológica o 
Outro. Já que para o idealismo fenomenológico husserliano, o Eu funcio-
na como que um polo identificador-identificante do Outro, quase como 
uma ditadura fundada no ego cogito. O ponto de partida, nesse caso, para 
a relação com o Outro não é nada mais que a autoconsciência e autoposi-
ção. O critério para lançar-se na relação é, novamente, o próprio Eu. 

Em “Husserl a ênfase é no cogito, na identidade, no eu como pólo 
idêntico e que amarra, via síntese, as experiências e vivências em meio às 
alterações pelas quais passa”44. Noutro texto, Pelizzoli afirma que:

A epoqué irá delimitar, então, na subjetividade o próprio conheci-
mento – transcendental – separando-o dos estados mundanos, da 
tese natural das relações cotidianas, do mundo e dos outros [...] abs-
traindo-se de toda crença no mundo encaminha-se uma filosofia da 
consciência, uma meditação sobre as possibilidades últimas da razão 
e sua essência, em uma verdadeira egologia, conforme Meditações 
Cartesianas (25-26). Tal poder de redução faz um modo privilegiado 

41 Cf. Veritas, v. 46, n. 2, jun/2001, p. 255-263.
42 Ibid. 
43 Ibid.
44 Ibid. p. 256.



59   

e esclarecido de existência, é possível pela descoberta da atividade de 
prestar sentido ao real45.

Para Lévinas a expressão carnal do rosto nu, é uma fissão na abertu-
ra do intencional, isso porque, segundo Pelizzoli, como 

o rosto vem por detrás de sua aparência [...] na inquietude de um 
aquém ou além da consciência que não é pensamento, mas que faz 
sentido. Para Lévinas, a autêntica transcendência e transitividade da 
intencionalidade, diante do outro, será o dobrar-se da reflexão ao infi-
nito do outro; será o acolhimento prático do agir ético antes do enten-
dimento que determina o percebido46.

Nesse sentido, a condição para a relação com o Outro não é o con-
dicionamento da alteridade nos moldes do Eu, e sim algo que está para 
além do próprio rosto que se apresenta, do dado carnal presente na visage. 
A única resposta que o olhar do Outro requer é acolhimento ético. Per-
cebemos aqui que “é peculiar ao eu não perder sua identidade própria ao 
lidar com as coisas. Pelo contrário, são essas que vão se tomando familiares 
ao eu. A ontologia representa a teoria dessa prática neutralizadora da al-
teridade” (BUCKS, 1997, p. 100), por isso Lévinas tenta problematizar a 
própria problematização já empreendida por Heidegger em Ser e Tempo 
a respeito do Ser. A imagem do rosto como expressão ética da alteridade é 
convicção de que “a teoria bem parece ser um ato que respeita a rea lidade 
permitindo-lhe mostrar-se em toda a riqueza de seus aspec tos” (BUCKS, 
1997, p. 100). 

Para Lévinas, toda e qualquer forma de abordagem frente ao Outro, 
deve evitar ser forma de enquadramento. Enquadrar a alteridade é visar 
a anulação do indivíduo pela mesmidade, com essa anulação também se 
tolhe o sentido da relação. A razão que tudo pretende definir e conceituar 
possui entrave em si mesmo, porque ao mesmo tempo em que pretende 
unir tudo no conceito, na definição, tende a anular a individualidade. 

45 A intersubjetividade em Husserl e em Lévinas, Veritas, Porto Alegre, v. 41. n. 161, Março de 1996, 
p. 47-55.
46 A intersubjetividade em Husserl e em Lévinas, Veritas, Porto Alegre, v. 41. n. 161, mar. de 1996, 
p. 47-55, p. 53.
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No entanto, o processo cognitivo vive de uma ‘grande traição’ (TI, 14), 
pois se realiza mediante um termo médio, neutralizante que na feno-
menologia é o horizonte, ou em Heidegger o ser, conceitos que des-
consideram a individualidade singular ao objeto sobre a qual, segundo 
Aristóteles, não existe ciência (BUCKS, 1997, p. 100).

Eis uma situação paradoxal, pertinente de modo especial ao Ensi-
no, isso porque trabalhamos no Ensino formal com a categorização como 
modo de oportunizar ao melhor conhecimento. A operação mental que cul-
turalmente fazemos é de cunho aristotélico. Ao vermos um animal, nossa 
mente tende a categorizá-lo nos modelos de animais que outrora catego-
rizamos mamífero ou ave etc. Esse dedutivismo de algum modo resolve os 
dilemas intelectuais na formulação de todo e qualquer conheciemento. No 
entanto, a variável, supomos que o animal visto ainda não seja reconhecido 
e nem categorizado, a investigação intelectual só ficará acomodada quando 
assentirmos o novo animal em alguma nova categoria, ou pelo conseguir-
mos enquadrá-la, minimamente em uma categoria já existente. 

O conhecimento violenta a realidade, apanhando-a na rede dos concei-
tos genéricos. O conhecer é uma violação que desrespeita a alteridade. 
Isso se manifesta inclu sive em sinônirnos do conhecer como: apreen-
der, compreender, captar, assimilar etc. O ato de conhecer permanece 
soberano porque sempre determina seu objeto, sem que ele mesmo seja 
determinado pelo objeto. No ato cognitivo, a pessoa exercita sua liber-
dade sobe rana sobre a realidade. Por meio das ciências e da tecnologia 
ela controla o imprevisível, prevenindo-se contra qualquer eventuali-
dade e conquistando, assim, sua independência47. 

Para Lévinas, a postura heideggeriana é semelhante a de uma tota-
lidade. “Depois de Ser e Tempo houve no pensamento do filósofo alemão 
uma inversão de perspectiva, que separa o primeiro do segundo ou último 
Heidegger. Em sua obra monumental, W. Richardson a des creve da se-
guinte maneira: em Ser e Tempo “o Ser (o Mundo) era considerado funda-
mentalmente como projeto do Estar-aí. Em Sobre a essência da verdade, 
entretanto, o ponto de vista da reflexão de Heidegger passa sutilmente do 

47 BUCKS, 1997, p. 100.
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Estar aí para o próprio Ser” (BUCKS, 1997, p. 116). O que foi observado 
é que “aos poucos, Heidegger se dá conta de que ‘a primazia no processo 
do Ser pertence ao próprio Ser”48 . 

Bucks segue afirmando que “também Lévinas, em um artigo de 
1976, a entende dessa forma. O homem, segundo Ser e Tempo, é teu ente 
que faz perguntas sobre o ser. “Mas, no homem, a interrogação da essência 
inverte seu genitivo objetivo em genitivo subjetivo (a famosa Kehre heide-
ggeriana é essa virada e não simples momento na evolução da filosofia)”. 
Isso vem a ser para Lévinas uma ‘redu ção do ser humano à tarefa do ser’, 
na qual Heidegger vê sua ipseidade”49. 

Para Lévinas, a Fenomenologia e a Ontologia, são críticas interes-
santes e contundentes ao racionalismo. Mas a proposta de Husserl e Hei-
degger devem ser reelaboradas. Por razões evidentes, pois em ambas há 
pouco ou inexistente espaço para a alteridade, dentro de uma perspectiva 
não apenas epistêmica também e principalmente ética. 

A fenomenologia é um método filosófico, mas a fenomenologia - com-
preensão através da iluminação - não constitui o acontecimento último 
do próprio ser. A relação entre o Mesmo e o Outro nem sempre se 
reduz ao conhecimento do Outro pelo Mesmo, nem sequer à revelação 
do Outro ao Mesmo, já fundamentalmente diferente do desvelamento 
(LÉVINAS, 2000, p. 15).

A visão levinasiana sobre os moldes da Ontologia heideggeriana e 
da Fenomenologia de Husserl, e de algum modo, do criticismo kantiano, 
nessas perspectivas filosóficas o Eu é o imperativo, do ponto de vista ético 
e filosófico, estamos novamente imersos em um patamar epistemológico 
muito próximo ao Cogito cartesiano. 

Embora essas matrizes conceituais tenham muito a contribuir, elas 
carregam a marca do desvelamento da verdade e do mistério feitas pelo 
Eu pensante. Lévinas relembra que vivemos tempos de profunda revisão 
de conceitos sobre as normas morais e éticas, bem como sobre as linhas 
metodológicas estabelecidas, as definições, enfim, as teorias que norteiam 

48 BUCKS, 1997, p. 116.
49 loc. cit.
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a matriz do pensamento contemporâneo. E, nesse oportuno momento 
revisivo, convém retomar a dimensão da crítica filosófica, e a reimersão 
nos preceitos éticos.

É verdade que estamos ainda muito distantes de uma concepção 
definida para o século XXI, pois o termo contemporâneo sempre remete 
a uma ideia de futuro. Mesmo assim, a ruptura com o enclausuramento 
filosófico do Eu não é somente uma necessidade e definição para agora. É 
empreendimento do futuro, é a tentativa de edificação de uma subjetivida-
de que saiba primeiramente estranhar a Alteridade para depois acolhê-la.

Uma subjetividade que não estranha a alteridade, um Eu que não 
se tenciona ao relacionar-se com a Outro, está apenas retroalimentando 
a experiência do Eu como critério e condição para a construção da ver-
dade. Essa busca por uma forma de cosmovisão específica do ente e do 
mundo, e de alguns pressupostos que respondam em nosso tempo aos 
desafios mais significativos e complexos da existência humana, tem inte-
ressado cada vez mais pensadores. E, por que não dizer, impelido-os para 
a tentativa de configuração de um modelo orientador que tenha diretrizes 
norteadoras autocríticas, sem cair na mesmidade. Esse é o grande desafio 
filosófico: a construção de uma fundamentação que não tenha a pretensão 
de enquadrar a alteridade, de reduzir as diferenças.

A Ontologia possui um papel fundamental na elaboração do pensa-
mento científico e na concretização da lógica formal como condição para 
a retórica. Aliás, a grande contribuição da retórica, da linguagem para a 
sistematização do pensamento humano, não seriam o que são se não fos-
se a Ontologia. A pergunta primeira da metafísica aristotélica é ponto de 
partida para a Filosofia e para a ciência de modo geral. O que faz um ser 
de tal modo e não de outro, quais são as condições de possibilidade, limites 
e potencialidades de algo ser o que é ou deixar de ser o que é? Quem é o 
homem? O que é a doença? Essas perguntas fundamentais como a de Tales 
de Mileto: de que é feito o universo? Qual é a sua arché? Não deixam de ser 
perguntas ontológicas, sobre o que é o ser, como ele é e porquê ele é. 

Portanto, a Ontologia é fundamental para a elaboração da noção de 
ser, para a constituição do sentido e do significado do homem, do mundo e 
da vida humana através da linguagem e da ressignificação e progressão do 
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conhecimento pelo tensionamento retórico permanente. Por outro lado, a 
Fenomenologia problematiza esse percurso já construído pela Filosofia e 
clama que devemos fazer a suspensão (epoché) e irmos às coisas mesmas. 

Para Heidegger a tradição filosófica ocidental, quando discorre so-
bre o ser, não tematiza o dasein (ser-aí), não reflete sobre a concretude 
existencial e a sua finitude. Para o Ensino, o legado de Heidegger é que a 
facticidade da finitude deve/pode gerar uma angústia proativa que impele 
para a autenticidade. Para que o ser humano salte, faça o movimento de 
“Existentia” (saída), saia da condição de não ser, da condição de algo, para 
se tornar alguém responsável por sua própria existência, pastor de seu pró-
prio ser. Heidegger com isso, traz uma nova concepção de temporalidade, 
pois, não se trata de um tempo abstrato, assim como não se trata de um 
conceito de ser abstrato, pois ele está propondo uma analítica existencial, 
concreta. Carnal, pessoal e finita. O tempo para Heidegger, ou o tempo 
que nos interessa, enquanto humanos não é a eternidade, mas a parte de 
tempo de nossa curta existência. Inspirado na noção de incomunicabilida-
de, haeccidade, em Scotus, Heidegger nos legou a proposição de que a dor 
do outro e a experiência de sua morte é incomunicável50, inexperienciável 
pelo Eu. Podemos no máximo estar com, mas nunca estar em. 

Lévinas, por sua vez, entende que a analítica existencial proposta 
por Heidegger ainda não está isenta do problema da totalidade e da mes-
midade. Isso porque o foco de sua reflexão não abre muito espaço para a 
alteridade. Embora com fortes traços da Fenomenologia em sua matriz fi-
losófica, Lévinas propõe uma correção de rumo. Que esse tensionamento 
historicamente empreendido pela razão no ocidente, não seja tão focado 
no domínio de si, no controle de si, no autocomando, na subjetivação 
como modo de Enkrateia, como posse de si, como um narcisismo ôntico 
e intelectivo, onde o Eu não reserva nada para a relação com o Outro. A 
ética grega é resumida pelo bom governo de si. A política grega é resu-
mida pelo bom, justo e harmônico governo do Outro. Mas, para Lévinas 
esse movimento de busca do saber como forma de melhorar o poder, ou 
de saber como modo de melhor dominar o Outro, é matriz conceitual 

50 Cf. Rodrigues, 2009,  a proposição de incomunicabilidade em Heidegger é inspirada em 
J.D. Scotus. 
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que precisa ser revista. O amor ao humano é mais urgente que o amor ao 
saber. No Ensino deveríamos revisitar cotidianamente essa máxima. Por 
um lado, porque Ensinar é estar com, Ensino é para resolver a demanda 
alheia e não as minhas. E não devemos jamais ter a pretensão de estar em. 
Ao Outro cabe sua experiência, seu sagrado direito à diversidade, pluri-
versalidade, separação, distanciamento, intimidade, sacralidade. O Outro 
precisa manter-se na diferença para que ocorra a relação, o Outro precisa 
de nosso silêncio para que ocorra a comunicação, o Outro não pode ser 
o eco de nossa voz, a etiqueta de nossa propaganda, o Outro precisa ser 
o que é e como é. A individualidade como invenção cristã não é culto a 
egolatria. Sem a individualidade não há Ensino, há a autocracia, a diluição, 
a obliteração da relação, e sem o teor e a prática da relação inter-humana, 
entre as subjetividades, sem o dissenso e pluriversal dialogante não há 
Ensino, há doutrinação. 

1.4 A alteridade como tensionamento pedagógico

A reflexão sobre a modernidade não pode residir somente na visão 
cosmológica, antropológica e teológica. A própria ideia de diretriz, de pa-
drão, de competências básicas e ou habilidades, pressupostos e definições 
que vemos em todos os âmbitos da sociedade, estão presentes nos diversos 
ensaios nas diferentes épocas. Desde as grandes filosofias essencialistas, as 
de caráter religioso-teológico, as racionalistas, as idealistas etc. O filosofar 
em si, por sua natureza sempre tende a constituir uma ideia mais geral a 
respeito do tema refletido. 

A Filosofia corre o risco de ser destituída de si mesma, se não in-
terpor uma reflexão sobre o sentido e o papel da própria reflexão. E no 
caso em questão neste texto, a Filosofia precisa despertar o interesse para 
a contraposição da instrumentalização pragmática e mercadológica do sa-
ber. Sendo a Filosofia, forma de raciocínio e de juízo, ao subordinar-se ao 
pensamento moderno somente, que é o período áureo da instrumentaliza-
ção da razão, o filosofar ancora-se somente na autoconsciência. 

Esse movimento da civilização, como ápice da egolatria racional, acaba 
por restringir o pensamento e a linguagem. Faz do ser humano alguém com 
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visão restrita, reduz a amplitude de si e dos meios de relação com o Outro e 
com o Mundo. Esses aspectos já foram incansavelmente denunciados por 
Heidegger (instrumentalização do logos), Adorno (instrumentalização da ra-
zão) etc. Inúmeros são os Pensadores que resistiram contra a forma de enten-
der o pensamento e o pensar como instrumentalização. Pensar é transcen-
dência. Lévinas propõe que pensar é de outra ordem. E, mais, pensar também 
deve estar na esfera do sentir. Inclusive, para ele, sentir é mais importante que 
pensar. Isso porque o sentir pode gerar o acolhimento da alteridade, enquanto 
o pensar tende ao enquadramento, ao ensimesmamento de Outrem. 

O Ensino deveria focar na proposição de uma nova visão educacio-
nal no e para o planeta. Isso porque, após o racionalismo, voltou-se mais 
para busca de respostas para a natureza das coisas como um sistema de 
definições e conceitos. O Ensino racionalista e empirista tende a ver-se 
como salvação do iniciante. A tábula rasa precisa beber na fonte de saber: 
o professor-escola. O professor-saber que diz tudo que sabe e que sabe tudo 
o que diz. Alguém que tudo sabe se relacionando com alguém que nada 
sabe. O professor Eu sei praticamente tudo de tudo, que se auto professa 
referência para o Outro.  

É importante reconhecer que o renascimento, como é uma espécie 
de saudosismo do modelo grego, a modernidade como total, é no próprio 
sentido semântico, uma ruptura com a tradição, visa conduzir ao renas-
cer do humano. Essa erupção conduz ao humanismo, ao racionalismo e 
ao mecanicismo. Não mais o humanismo proveniente do letramento, da 
intelectualização pelo saber, como marca filosófica da evolução da cons-
trução da subjetividade humana (homem = animale rationale). Aliás, essa 
é uma tarefa primordial, desde a Grécia Clássica. O ser humano como 
alguém que possa se construir. O humano como projeto infindável de 
construção e autoconstrução. 

Na antiguidade a verdade habitava para além dos horizontes onto-
lógicos do Eu, ou seja, em uma metafísica do humano. A verdade moder-
na (modus, agora) passa ser uma espécie de experiência subjetiva apenas, o 
infinito (apeiron) faz morada na imanência. Um infinito que fica diluído 
no finito. Um Ensino que não incorpora a dimensão do mistério, da trans-
cendência e da contemplação de algo para além do Eu, não ensina e não 
educa, refunda o narcisismo ôntico. 
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Depois de Descartes houve uma ontologização do pensamento, e, a 
partir da modernidade, há uma forte tendência da subjetivação do Eu como 
primado ontológico. E mais, as grandes correntes filosóficas que tentaram 
identificar e oporem-se a isso, muitas vezes, acabaram envoltas nas suas pró-
prias ambiguidades. A modernidade é um projeto inacabado, mas por outro 
lado, não consegue ir muito adiante, porque é um Eu que tematiza e se van-
gloria por olhar o si mesmo no espelho. É uma espécie de narcisismo que se 
não se vê refletido no lago, prefere nada ver. 

Do aristotelismo ao tomismo, temos avanços importantes na com-
preensão da educação e do Ensino como meio de conduzir subjetivida-
des a um determinado fim. Aristóteles e Tomás de Aquino contribuíram 
na discussão sobre a dicotomia agostiniana, platônica e neoplatônica e 
sugeriram a força do hábito, da práxis e da transformação da razão em 
atitudes transformadoras da ação humana. Com o tomismo (Aristóteles 
cristianizado), a razão começa a tatear o sentido do manipular, do apren-
der. Mas, com o mecanicismo cartesiano e o senso baconiano de ciência, o 
subjetivismo narcisista é quase levado ao extremo. Para Descartes, a razão 
determina o valor do objeto, para Bacon são os sentidos que se rendem à 
ditadura do objeto. 

No positivismo cotidiano, o experimentalismo pragmático deu ao 
pensamento ocidental uma ideia de instrumentalização até mesmo da 
educação e seu papel social. A raiz do processo da modernidade, o pen-
sar, passou a ser entendido com o aplicar51, como se a aprendizagem não 
tivesse um valor em si mesma, como propôs Aristóteles no primeiro livro 
da Metafísica. Aprender para o Estagirita atende uma ordem do desejo e 
da ânsia que temos por conhecer. Para a modernidade, a aprendizagem só 
faz sentido se for atrelada a algo prático ou transformador da realidade. 
Talvez, daí, decorre que as novas gerações não conseguem perceber valor 
e sentido na aprendizagem que não pragmática, instrumental, porque não 

51 Remontando o pensamento grego, de Theoria e Práxis, o grande desafio da educação não é exe-
cutar ações, metodologias, ministrar conteúdos, fazer planejamentos, ensinar a ler e a escrever. Mas 
ensinar a pensar, para isso o professor deve ser o primeiro a fazer isso. Na questão epistemológica 
o professor não pode permitir que alguém o programe como um sistema operacional que executa 
funções, ele deve entender-se como um construtor do próprio conhecimento, e não reprodutor de 
conceitos. Para isso devemos voltar ao conceito de antropocentrismo no sentido de autonomia e 
identidade ontológica.
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veem valor no processo, apenas no resultado. Para muitos, a formatura é 
mais importante que o próprio processo de aquisição do conhecimento e 
próprio conhecimento. 

Há paradoxalmente nesse sentido, uma dicotomia nas ações educa-
tivas que visam a iniciação ou mesmo a formação dos novos indivíduos. 
Ou seja, pensar e fazer, teoria e práxis (prática) geralmente não caminham 
juntas em nossas instituições de Ensino. Os departamentos das Univer-
sidades brasileiras supõem que quem trabalha com educação, tem difi-
culdade de refletir. E, quem trabalha o pensamento sistemático, história 
da Filosofia, por exemplo, é visto como alguém que tem limitações para 
Ensinar, para educar, para transpor o conhecimento. Não é a toa que boa 
parte dos Cursos de Licenciaturas, em muitas áreas, não passam de ba-
charelados disfarçados. Não se tematiza o Ensino como algo imbricado 
com a História da Filosofia, por exemplo. Temos a visão ingênua de que as 
questões e componentes curriculares relacionadas as práticas pedagógicas, 
fundamentos ou filosofia da educação, entre outras, são de menor relevân-
cia. Não são. Sem uma boa base de conhecimento, uma sólida formação 
teórica não há práxis. Por outro lado, só uma formação sólida, sem o re-
quinte da transposição didática como teorizou Chevallard, sem a preocu-
pação com os obstáculos epistemológicos como postulou Bachelard para 
formar uma mente científica, sem a noção consciente da necessidade de 
uma consciência como reclama Morin, e sem a clareza do paradigma que 
estamos inseridos, como reflete Boaventura de Sousa Santos, na obra Um 
Discurso Sobre a Ciência, não conseguimos ensinar, apenas estamos repas-
sando algo sem sentido para nós, para tornar a existência dos educandos 
mais vazia de sentido. 

As experiências universitárias tendem a uma inversão do princípio 
grego da busca da areté, da homologia, pela theoria52. Não interessa mais 
tanto a busca pela etiologia. Mais do que nunca o pragmatismo mal elabo-
rado faz do fazer pelo fazer, o saber. A performance é a marca do ocidente, 
é quase um critério absoluto. A revolução industrial depois da confecção 
da máquina impôs o ditame da produção em série, produção essa que atro-
pela as relações de consumo. Não se produz para consumir o necessário, o 

52 Explicação ou conceito que está ligado à contemplação. O mesmo que theoria.
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lema impingido é que é necessário consumir. Esse modo de subjetivação 
da força nas novas gerações, não só nela, mas principalmente, uma ideia de 
construção da subjetividade como constructo de um falso compromisso 
social. Já faz tempo que a totalidade educacional não consegue quebrar a 
lógica do mercado e as novas gerações são responsáveis, geralmente, por 
assemelharem-se nas marcas, símbolos, etiquetas, objetos etc. 

Essa identidade pelas coisas, fundada no fetiche, compromete o fu-
turo da sociedade composta, porque em primeiro lugar, desresponsabiliza 
as pessoas pela própria existência, porque o referencial fundamental está 
fora, nas coisas, e também porque esse encantamento e fetiche com as coi-
sas negligencia a responsabilidade com o Outro. Aquilo que na obra Saber 
Cuidar, Leonardo Boff chama de “cuidado virtual”, ou cuidado dispendi-
do a um chaveiro virtual, Tamagochi, que ao mesmo tempo em que revela 
o foco do humano que ainda é cuidado, embora direcionado às coisas, 
negligencia essa mesma atenção e cuidado ao Outro que é real e carnal. 

As próprias universidades tendem a reproduzir um Ensino carte-
siano, empirista e positivista. E não raramente, funcionam como uma in-
quisição ao inverso. Fora daqueles métodos e modelos de pensar, fazer 
pesquisa e produzir saberes não há “salvação”. De maneira preconizan-
temente baconiana, avaliam a realidade a partir de binóculos conceituais 
cartesianos, estimulando treinamento instrumental de maneira assiste-
mática, formando profissionais para muitas vezes, executar a função de 
ensinar, executar, liderar, planejar etc., sem clareza e consciência da noção 
crucial de praticar o ato de pensar como modo de construção do ser. Não 
apenas como reprodução do saber pelo saber. É essa postura mecanicista e 
racionalista que precisa, aos poucos, ceder sua hegemonia a um modo de 
pensar o humano em uma perspectiva mais interiorizada, no sentido do 
ethos. Para Lévinas, a discussão mais urgente, a missão pedagógica maior, é 
impingir às novas gerações a noção de responsabilidade e senso ético, não 
apenas domínio conceitual do mundo. Um Ensino acadêmico que não 
pressuponha responsabilidade com o Outro, com a natureza, enfim, com 
mundo e o futuro da humanidade, é reacionário, desnecessário e perigoso.

A tese de que é preciso simplificar, conceituar, esclarecer tudo, o 
tempo todo,  é um atentado ao processo de construção do humano no 
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homem e na mulher, pois somos seres complexos, e não matematizáveis53. 
A obsessão positivista pela quantificação, pelo mensurável é autocontradi-
tória, pois para se estabelecer como verdade usa um argumento autorrefu-
tante, isso porque ao alegar que só tem valor de verdade aquilo que é ob-
jetivo e mensurável não consegue ser coerente em sentido estrito com essa 
afirmação. Tendo em vista que afirmar que só tem valor de verdade algo 
mensurável, não deixa de ser uma afirmação subjetiva e não comprovável 
pelos próprios critérios defendidos. Tese essa já defendida por Bochenski 
diante dos positivistas. Se afirmarmos que a verdade deve ser sempre de-
monstrável pela quantificação e mensuração, caímos em contradição, ten-
do em vista que essa assertiva não pode ser testada pelos próprios critérios 
defendidos. Como bem disse Morin, a objetividade é sempre algo subje-
tivo, inclusive o seu conceito. 

A modernidade foi e é fundamental para o desenvolvimento hu-
mano. Talvez, as suas bases conceituais não precisem mais ser repetidas 
como dogma. Existem outros referenciais como a complexidade54, um 
esforço epistêmico para compreender a realidade como ela é, complexus, 
em latim, significa saber junto, a vida é e acontece de modo relacional e 
integrada.  Complexidade é quase um sinônimo de transcendência. No 
sentido da consciência que devemos ter ao tematizarmos o conhecimento. 
A linearidade mecânica do pensamento cartesiano é importante para toda 
uma época, mas a vida não é linear, os processos da Biologia, como nos 
alertam Maturana e Varela, são processos que revelam certo grau de auto-
-organização. Em uma perspectiva grega, a vida na terra é, antes de tudo, 
autopoiese. Ou como refletiu Capra, pelo viés da Física, a vida é uma teia, 
precisamos desenvolver e estimular no Ensino um olhar mais sistêmico e 
integrador para não incorrermos no reducionismo. 

53 No sentido crítico de transformar o ser humano e suas relações em meras conjunções e conven-
ções mercadológicas, para isso Morin adverte: É a complexidade (cadeia produtiva/destrutiva das 
ações mútuas das partes sobre o todo e do todo sobre as partes) que apresenta problema. Necessi-
tamos, desde então, conceber a insustentável complexidade do mundo no sentido de que é preciso 
considerar a um só tempo a unidade e a diversidade do processo que seus antagonismos. O planeta 
não é um sistema global, mas um turbilhão em movimento, desprovido de centro organizador. 
(MORIN, 2000, p. 64)
54 Conceito de Edgar Morin.
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Os altos índices de reprovações55, de insucesso escolar, evasão e atra-
so no itinerário formativo nas escolas brasileiras, o crescente desinteresse 
dos alunos e professores pela nobre missão do conhecimento, são denún-
cias de uma compreensão errônea da função educativa, fundada no pensa-
mento cartesiano, empirista e positivista. Basta um olhar superficial sobre 
os cursos de Licenciatura, de modo geral, notamos uma profunda crise de 
identidade e de procura pela sociedade, tendo em vista a desvalorização 
docente e o menosprezo ao Ensino. Não se trata só da questão salarial. Ser 
professor é transcender o que um bom salário não dá e o que um péssimo 
salário não tira. Como defende o professor Clóvis de Barros Filho, ensinar 
é “quebrar o galho” dos Outros. Ensinar é uma ação eminentemente ética. 
Não pode ser reduzira a mero procedimentalismo.  

A ação pedagógica não pode ser um mero processo de adestramen-
to mental e emocional, de subjugo, de controle, de vigilância e de puni-
ção. Mesmo assim, não é ofício simples fazer uma hermenêutica do que 
é educar56 do que significa ensinar, do que é o Ensino. O que percebemos 
facilmente é que temos que constituir subjetividades mais acolhedoras, 
afetivas, mais solidárias e menos solitárias, mais humanas. A própria her-
menêutica que nos servia de instrumento de busca e esclarecimento, foi 
aos poucos sendo instrumentalizada pelo senso positivista. Conforme ob-
serva Habermas, 

Gadamer, involuntariamente, vem ao encontro da desvalorização po-
sitivística da hermenêutica. Ele se encontra com seus adversários na 
concepção de que a experiência hermenêutica ultrapassa o domínio de 
controle da metodologia científica. [...] Gadamer resume sua investiga-
ção na tese de que o momento histórico-efetual permanece produtivo 
em toda a compreensão da tradição, mesmo lá aonde a metodologia da 

55 Há quase duas décadas, o índice já assustava. Mais de quatro milhões e 600 mil alunos, do 
Ensino Fundamental ao Médio, segundo os relatórios do MEC e do Inep, 2001, não obtiveram 
êxito em seu percurso formativo. 
56 Palavras e verbos como Ducere (guiar) Educare (latim) ‘guiar para fora’. Carregam uma proximi-
dade muito estreita, e as duas servem para conceituar a educação. Embora a interpretação e o sentido 
possa ser o oposto, dependendo da nossa leitura. Educar pode significar algo ambíguo como ‘tirar de 
dentro’ ou ‘domesticar’, no caso do segundo, seria uma conotação, talvez, um tanto mais pejorativa. 
Embora saibamos que os modos de subjetivação não são apenas condicionantes em sentido negativo, 
sem o mínimo de disciplinamento e limites, não educamos para nenhuma finalidade. 
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moderna ciência histórica tomou lugar e transforma em objeto aquilo 
que historicamente veio a ser, e que deve ser fixado como um achado 
científico, como se a tradição fosse tão estranha e, vista humanamente, 
incompreensível, como o objeto da física (HABERMAS, 1987, p. 13).

Precisamos pensar o sentido da aproximação ou fusão de horizon-
tes, contidos em Gadamer. Imbricar isso no Ensino como gesto de soli-
dariedade entre as gerações. Como movimento de interessa à promoção 
intelectual do Outro. Convém salientar que a educação formal também é 
um processo relacional assimétrico importante para a compreensão e revi-
são do empreendimento conceitual que visa buscar uma nova abordagem 
da racionalidade. 

A hermenêutica aqui entendida na perspectiva do Peri Hermenéias57, 
como leitura dialógica sobre temas pertinentes ao verdadeiro interpretar, 
não apenas suposição de que a interpretação subjetiva dá conta daquilo 
que supomos ser verdade. As noções gerais e particulares da hermenêu-
tica filosófica permitem a aproximação do fazer filosófico-pedagógico 
permitindo a atitude hermenêutica no sentido gadameriano58. Nisso que 
devemos insistir como motivação para o Ensino. Essa dimensão ético-an-
tropológica de oportunizar às novas gerações um tensionamento entre a 
palavra-pensamento-coisa, como exercício contínuo de transformar a lei-
tura das letras em leitura do mundo, a leitura do mundo em leitura de si, e 
a leitura de si em uma condição primordial para uma relação de qualidade 
com o Outro. 

Essa perspectiva dialógica e dialética cria uma dinâmica de autocon-
testação do que chamamos de paradigmas. Esse confronto é imprescindível, 
para que ação interativa de sala de aula resulte em uma condição de “contra-
por abstratamente a experiência hermenêutica ao conhecimento metódico 
como um todo. Este é, afinal, o chão das ciências hermenêuticas”.59 Não 
apenas problematizarmos textos, conceitos, autores, teorias e leis, mas esti-
mular a reflexão, o pensamento crítico e o interesse pela controvérsia. 

57 Aristóteles, a arte de interpretar.
58 Fusão de horizontes como contextualização, ressignificação, releitura e interpretação viva da 
realidade e do saber. Ao ler o livro e ou um autor, o educando deve saber ler-se, e ler o mundo.
59 HABERMAS, 1987, p. 14.
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Quando falamos de hermenêutica filosófica não estamos pen-
sando somente no fato pragmático de sondar a validade dos discursos. 
Essa universalidade pressupõe que em um planeta ilimitado, vasto de 
teorias e significações, entendimentos e desentendimentos, chegásse-
mos a uma hermenêutica universal. Na Grécia antiga, tivemos vários 
mecanismos e métodos para a análise da validade dos discursos, como, 
por exemplo, o princípio da não contradição ou a formalização da lógi-
ca, como no caso de Aristóteles. Mas a própria retórica proposta pelos 
sofistas, embora pudesse ter uma conotação de engodo porque redu-
ziam a verdade a um bom discurso, traz elementos interessantes para o 
Ensino, mesmo em nosso tempo, porque faz do diálogo (diá, mais de 
um; logos, discurso) um modo de constituir possibilidade de entendi-
mento entre os humanos. A guerra e o uso da força física é substituída 
pela necessidade da força dos argumentos.  

 Hodiernamente o horizonte da contextualização e da distância cro-
nológica entre os interlocutores, sequer é problematizado. Dito de outra 
forma, para o nosso tempo, a hermenêutica deveria buscar um caráter de 
apreender da transcendência filosófica, uma lição básica de humanização 
e hominização do homem60, de interesse pela retórica como capacidade 
de conversar. De empreender uma controvérsia para esmiuçar a verdade, 
em sintonia e relação com o Outro e não fazer de “verdades” um meio, 
justificativa para atacar e destruir a alteridade.

Para Lévinas, o conceito (definição) que determina como a relação 
deve ser formalizada no processo educativo não é o consenso e a intersub-
jetividade como em Habermas. Embora no processo comunicativo haja 
a operação de recepção da mensagem, portanto, interpretativo, o Eu e o 
Outro não são realidades fundidas. O consenso proposto tanto em Ha-
bermas como em Apel, é falacioso, segundo Timm De Souza61, porque 
carrega ou pressupõe já, em sua construção, o estágio crítico que ele pre-
tende encetar, ou melhor, corroborar faticamente. Isso porque as intenções 

60 “A hominização conduz a um novo início. O hominídeo humaniza-se. Doravante, o conceito 
de homem tem duplo princípio; um princípio biofísico e um psico-sócio-cultural, um remetendo 
ao outro” (MORIN, 2000, p. 51).
61 SOUZA, T. de. Totalidade & desagregação: sobre as fronteiras do pensamento e suas alternati-
vas. Porto Alegre: EDIPUCRS; 1996, p. 120-121.
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da Ética do Discurso de ser uma crítica completa de um determinado 
status do universal, e pelo fato que essa crítica se dá somente faticamente 
e de forma incompleta, neutralizada. 

Nessa mesma obra (p. 122-123), Timm de Souza, afirma que a propos-
ta levinasiana é mais precisa ao propor a substituição da Ontologia pela ética. 
Isso para dizer que a ética é a possibilidade de abertura para o intelectual e o 
humano de uma forma mais eficaz, como filosofia primeira, anterior ao saber. 
Em Lévinas, portanto, temos a proposta de uma nova “ótica ética” e não mais 
a forma universal ou de universalização para resolver as questões de eticidade.  

Nesse sentido, “Habermas, seguindo a posição que se ampara no 
binômio Kant-Marx, não abre mão da separação entre um nível lógico e 
um nível ontológico”62. E, 

uma vez perdido o fundamento que vincula significante e significa-
do de maneira ontológica, e postos em um plano em que o espaço 
de fundação é inelutavelmente histórico, toda a tentativa de fundar a 
universalidade e necessidade do conhecimento se transforma em um 
problema de semântica (STEIN, 1987, p. 98). 

Ao observarmos as tentativas hermenêuticas de resolver o problema 
conceitual da modernidade, percebemos que novamente temos o impacto 
da relação Eu e Outro a que Lévinas se ocupa.

Dentro desse processo de elaboração do conhecimento, por exem-
plo, como forma de construção da subjetividade, a grande temática para 
Gadamer foi grifar a questão da “unidade de sentido na relação do ‘Eu’ 
que interpreta e do ‘Tu’ que é interpretado”63, quase como no binômio 
Sujeito-objeto da perspectiva cartesiana. Enquanto isso, Habermas funde 
a hermenêutica filosófica e a teoria crítica para desembocar na teoria da 
ação comunicativa, um instrumento para o resgate dos grandes ideais de 
brado por libertação; ou seja, transformar a busca iluminista e reacendê-la 
na perspectiva de uma reconstrução de um novo projeto. 

Não incorrendo assim, nos erros do movimento iluminista como pers-
pectiva única, e, tampouco nos equívocos e erros crassos dos supostos progra-

62 TREVISAN, 2000. Filosofia da Educação, p. 200.
63 TREVISAN, 2000. Ibid, p. 200.
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mas de suplantação da modernidade. Esse diálogo é pertinente porque pre-
serva todos os avanços da contribuição moderna e salva a reflexão na questão 
filosófico-pedagógica64. No entanto, mantém alerta o perigo do enquadra-
mento, principalmente no processo educativo, tendo em vista que há sempre 
a eminência de supormos que educar é sobrepor o outro sobre o Outro. Tanto 
no sentido da relação professor/aluno, como no sentido da pretensão antropo-
cêntrica de que somos o centro do universo no sentido egológico. 

Nesse sentido, a escola de Frankfurt é um modo de voltarmos ao 
fio condutor da razão moderna e dar-lhe o devido acabamento, sem ne-
gligenciar e ignorar os seus excessos. A busca de superação do raciona-
lismo figura como um movimento de grandes esforços, contidos em au-
tores como Foucault, Adorno etc. Segundo Apel, até mesmo o próprio 
Gadamer. No caso específico de Gadamer, para Apel, há uma distinção 
importante, pois ele funda sua hermenêutica em um ponto de partida que 
se situa na experiência de um sujeito imerso no mundo da vida e isso é 
herança de Heidegger. Lévinas, por sua vez, parte daí para construir sua 
proposta de ética como primeiro Ensino, e vê na própria Ontologia hei-
deggeriana um problema pedagógico, mas ao mesmo tempo, sugere uma 
proposta filosófica que nasce daí. Segundo Lévinas, 

A metafísica, a transcendência, o acolhimento do Outro pelo Mesmo, 
de Outrem por mim produz-se concretamente como impugnação do 
Mesmo 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. A Filosofia ocidental foi, na maioria das vezes, uma ontologia: 
uma redução do Outro ao Mesmo, pela intervenção de um termo médio 
e neutro que assegura a inteligência do ser (LÉVINAS, 2000, p. 30-31).

Em Lévinas, o Ensino é a capacidade teórica de reconhecermos 
que a Ontologia é redução do Outro ao Mesmo e buscar quebrá-la. Se 

64 A insistência nessa terminologia dá-se por que não há nada de novo, criado em qualquer área 
do conhecimento humano, que não tenha que passar por um longo processo de elaboração con-
ceitual, discussão, para depois chegar à execução como fazer ou mesmo ao fato de que precisa ser 
levado adiante como verdade. A pedagogia e a filosofia são ainda ciências muito separadas, o que 
para a educação ocidental traz consequências catastróficas. Para Lévinas, a acolhida ao outro e a 
aceitação desse enquanto tal, deveria ser o maior empreendimento da razão moderna no sentido 
de compreensão e ensino.
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não considerarmos o propósito levinasiano, no Ensino formal tradicional, 
pouco importa o que Outro pensa ou sente, isso porque diante dos saberes 
a serem ensinados, a alteridade é tábula rasa ou Objeto, e por nada ser, não 
prefigura algo significativo diante do ato de ensinar. É como pisar na lua 
e somente perceber a terra. O Outro é terreno que precisa ser colonizado, 
pisado e “civilizado”. Ensinar é tencionar o sentido e o significado do ato 
de ensinar, das informações a serem compartilhadas e ato de reflexão so-
bre a alteridade que se interpõe. 

O saber ou a teoria significa, em primeiro lugar, uma relação total com o 
ser que o ser cognoscente deixa ser conhecido manifestar-se, respeitando 
a sua alteridade e sem o marcar, seja no que for, pela relação de conheci-
mento. Nesse sentido, o desejo metafísico seria a essência da teoria. Mas 
a teoria significa também a 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 (LÉVINAS, 2000, p. 29-31). 

Se para Habermas a síntese de sujeito e mundo é deslocada no nível 
de uma práxis que se distingue da tendência existencialista, do kantismo, do 
hegelianismo e do marxismo, tendo em vista que a síntese se põe em termos 
de uma ação comunicativa, distinta, sobremaneira, do trabalho de um sujeito 
transcendental (Kant), de um absoluto (Fichte) da dinâmica de um espírito 
(Hegel) ou da síntese materialista assentada no trabalho social (Marx).65 Para 
Lévinas, a pretensão de síntese é diluição e fusão de realidades que não podem 
ser unidas, que são separação, relação, tensionamento e distinção. 

Para Ernildo Stein, tanto na Filosofia, como no Ensino (grifo meu), 
“a questão da fundamentação da verdade parece ter se convertido em um 
confronto entre problemas de ideologia”66. Ele exemplifica que com o pen-
samento de Marx, o determinismo material sedimentado no seu discurso, 
sem a autocrítica, transforma-se em discurso apenas ideológico. Ou seja, 
em última análise, a própria proposta de desalienação, acaba se alienando. 
Vemos que a proposta do Consenso em Habermas para resolver Marx, por 
exemplo, a primeira vista, contrasta com o postulado levinasiano, porque 

65 TREVISAN, 2000, p. 201.
66 HABERMAS, 1987, p. 98.
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para Lévinas, seu entendimento em termos relacionais não exige um con-
senso e nem o permite, por causa da “dissimetria da relação interpessoal”67.

 Para Lévinas, para que possamos “salvar” a história, e, por conse-
quência, a humanidade,  precisamos focar na capacidade de construção e 
produção de uma racionalidade convergente entre filosofia e as ciências 
humanas, visando remontar o interesse pela formação do ser, não na pers-
pectiva da Ontologia tradicional, e sim de uma subjetividade que se cons-
titua na relação, para a relação, em relação, tendo como ponto de partida e 
de chegada o acolhimento à alteridade. 

Essa busca pela superação da razão instrumentalizada quer seja pela 
dialética e/ou pela hermenêutica, que segundo Stein, devem ser os caminhos 
“pelos quais o debate atual sobre a questão do método como instrumento de 
produção da racionalidade”68 devem passar. A contribuição levinasiana para 
esse debate é de que o primeiro Ensino deve ser a ética, porque se enten-
dermos a crítica ao racionalismo apenas como necessidade de senso crítico, 
incorremos na circularidade da consciência constituinte novamente.

O método hermenêutico trata da relação estabelecida pelo intérpre-
te com a tradição sendo que, segundo Gadamer “a reapropriação da ideia 
do outro, do estranho e do distante é o fundamento da formação cultural, 
sendo a contribuição maior da formação cultural é a de postular o movi-
mento da reflexão, promovendo elevação do pensamento à instância mais 
elaborada” (TREVISAN, p. 202). Para Habermas, a flexibilidade torna 
a relação formativa autêntica, e ela não consiste em um espelhamento 
no clássico como para Gadamer, e sim, no “movimento dialético de um 
aprender intersubjetivo constante”(TREVISAN, p. 202). Vemos que nos 
dois movimentos, tanto em Gadamer como em Habermas falta o terceiro 
termo, afirmado anteriormente, mas, sobretudo o Outro que não consegue 
escapar da dinâmica de ser enquadrado ou reapropriado. Isso para Lévinas 
deturpa o processo relacional, aplicando ao Ensino temo um movimento 
relacional deturpado incide no processo educacional equivocado.

Essas reflexões remontam aspectos importantíssimos no sentido fi-
losófico, e, convém fazermos essa distinção para efeito de uma pedagogia 

67 LÉVINAS, 2002, p. 129.
68 HABERMANS, 1987, p .99.
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ética. Lévinas coloca à prova a própria matriz de pensamento em que estava 
existencialmente inserido: a Fenomenologia e a Ontologia. Quando insiste 
que a verdade não é um fim, aos poucos tenta problematizar e substituindo 
a questão do ser (Ontologia) pela questão do humano. Lévinas pensa o ho-
mem como que “nascendo” para o Outro, entendendo que não é somente o 
ser que nos solicita; mas a imposição do humano, da alteridade do Outro. A 
novidade pedagógica proposta por  Lévinas  é um exercício que não visa o 
saber racional, sobretudo no mote moderno, da razão instrumental, que em 
nome do controle do Outro, negligencia a relação com. 

A epifania do rosto suscita a possibilidade de medir o infinito da ten-
tação do assassínio, não como uma tentação de destruição total, como 
impossibilidade – puramente ética – dessa tentação e tentativa. Se a 
resistência ao assassínio não fosse ética, mas real, teríamos uma per-
cepção dela como aquilo que na percepção redunda em subjetivo. Fica-
ríamos no idealismo de uma consciência da luta e não em relação com 
outrem, relação que pode transformar-se em luta, mas já ultrapassa a 
consciência da luta. A epifania é ética. (LÉVINAS, 2000, p. 178).

Em Lévinas, há uma tentativa de resolver a questão da subjetivação, 
por esse contato com a manifestação da alteridade, convertendo a busca 
por domínio em desinteressamento do ser por si só, e acolher a diferença 
do diferente. Para ele, é aí que reside uma dívida histórica, na qual a etici-
dade, pela tradição filosófica ocidental fica gravemente arranhada, ao tra-
tar a alteridade como questão menor, como um dado que não acrescenta 
valor e sentido ao Eu. 

A via da busca do ser pelo ser, típica da Ontologia, tende a coop-
tação do sujeito a condicionar o singular no Mesmo, como na noção de 
minheidade proposta pela egologia da Fenomenologia, e nisso, não há 
o fator responsabilidade com o Outro. É sempre a razão dura que tenta 
resolver seus embates entre pensamento, coisa, palavra, convenções e ra-
cionalidade. Para Lévinas, a eticidade consiste no primeiro e mais impor-
tante Ensino. Fugindo assim, da prioridade comumente dada em nosso 
tempo, ao descritivismo e normativismo das ditas ciências exatas como 
ensino prioritário, aliás, nada mais que um resquício da herança empirista, 
galilaica, cartesiana e positivista.
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Lévinas propôs a figura simbólica do rosto (visage, olhar) como 
símbolo diferencial, de que corpo também pode ser uma categoria comum 
e diferente aos humanos. O rosto, em sua apresentação carnal é singular. 
Nunca é a mesma expressão no Eu e no Outro, o rosto do Outro é único. 
Essa lógica proposta e imposta pela exterioridade pode fundamentar o 
discurso ético. 

O rosto é a garantia de individualidade no múltiplo, sem cair no 
enquadramento do Mesmo. Com ele, podemos dizer que ao assumir a 
alteridade como meta relacional maior, como mola propulsora de uma eti-
cidade que se funda primeiro, no rosto como individualidade não egótica, 
pelo seu caráter de originalidade e unicidade. O rosto nunca poderá ser 
o mesmo para todos os homens, mas, por outro lado não evidencia só o 
particular, só a identidade do referido indivíduo, ele revela a humanidade 
inteira de toda a humanidade. Ele anuncia o humano. Lévinas, com isso, 
abre caminho para sua proposta com muita contundência. Essa plurali-
dade expressa nos diferentes rostos, a multiplicidade e a singularidade, e 
contesta pela sua grandeza e complexidade a mesmidade, o império do 
Mesmo em seu sentido subjetivo e objetivo. 

Para Pelizzoli, a “reconstrução da subjetividade para além dos dois mo-
delos anteriores (Husserl e Heidegger), [...] no primado do rosto e em espe-
cial no primado do Si mesmo como outro e para Outrem, culminando em 
fraternidade e justiça”69, já é uma expressão, em si, da transcendência filosófica. 
E por que não dizermos, com grandes e profundos efeitos pedagógicos. 

A elaboração do discurso ético levinasiano centrado na fruição é ca-
minho diverso do esforço moderno de clarificação, exposição e apropria-
ção do desconhecido, ou do diferente. Diverso das tentativas de corrigir 
os excessos racionais da modernidade, como aqui citado a Fenomenologia, 
a Ontologia, O marxismo e a Escola de Frankfurt. Para Lévinas, nesse 
caso, a busca da acolhida deve ser a condição primeira. Na prática, em sala 
de aula, o docente deve centrar seu olhar no humano do Outro, e com 
isso humanizar. Também deve ser esse olhar humanizante e cativante ao 
ensinar, para com isso educar o olhar do Outro e o próprio para o aco-
lhimento, jamais para o enquadramento. Sugerir um olhar que possibilita 

69 Veritas, v. 46, n. 2, jun. de 2001, p. 259.
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o empoderamento do Outro e não seja tentativa de poder e controle, de 
poder sobre o Outro. 

Isso não significa ausência da razão ou negação da mesma, mas 
um despertar a capacidade de perceber o Outro, condição fundante de 
toda construção ética. Paira aí, sem dúvida, uma crítica implícita e ex-
plicitamente ao pensamento moderno. Ao auge da razão instrumental, 
ou instrumentalizada, é problematizada, pela via autocrítica, da recons-
tituição metafísica da ética partindo da alteridade e para acolhê-la e não 
mais contra ela para subjugá-la ou desprezá-la. Acolher para constituir 
e reconstituir o Eu e não para agredir, ofender ou anular a alteridade do 
Outro. O acolhimento enaltece, expande e engradece o nosso modo de 
ser, a violência conceitual ou prática contra o Outro desqualifica o Eu e o 
empobrece. Quando quem Ensina está imbuído em acolher e promover o 
Outro, também ganha, porque valorizar a existência do Outro é a melhor 
forma de valorizar a própria. 

Na verdade, “a sensibilidade não é uma objetivação que se procu-
ra. A fruição, satisfeita por essência, caracteriza todas as sensações, cujo 
conteúdo representativo se dissolve no seu conteúdo afetivo”70. Não se 
trata de inteligência emocional ou evocação religiosa, mas de um salto de 
reconstrução filosófica que deve permear todo o ocidente, combatendo a 
frieza da razão e sua pretensão de verdade universal fixa, orbital e absoluta. 

Por que diante do em si que é rosto, que é transcendência no sen-
tido metafísico, não há outra saída, a não ser o acolhimento. Essa alte-
ridade implica também um questionamento do solipsismo egológico e 
da lassidão ontológica. O Outro outramente Outro é transcendente, e 
não se esgota no que percebemos pelos sentidos ou conceituamos pela 
razão empírica, cartesiana ou positivista. Para Lévinas, essa é uma relação 
totalmente diferente da experiência no sentido sensível do termo que é 
relativista, mecânica, possessiva e egoísta.

O rosto se apresenta o outro – absolutamente outro – não nega o Mes-
mo, não o violenta como opinião ou a autoridade ou o sobrenatural 
taumatúrgico. Fica à medida de quem o acolhe, mantém-se terrestre 

70 LÉVINAS, 2000, p. 167.
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[...] Não violência; mantém, no entanto a pluralidade do mesmo e do 
Outro. É paz. A relação com o outro – absolutamente outro -, que não 
tem fronteira com o Mesmo, não se expõe à alergia que aflige o mesmo 
em uma totalidade e na qual a dialética hegeliana assenta. O outro não 
é para a razão um escândalo que a põe em movimento dialético, mas 
o primeiro ensino racional, a condição de todo o ensino (LÉVINAS, 
2000, p. 182).

A questão levantada aqui por Lévinas é crítica ao modelo ocidental 
e moderno, no qual o homem perdeu a simplicidade da vida, e em uma 
ânsia antropocêntrica, mitifica-se e mitifica também a ciência como ferra-
menta de domínio e posse. E, com isso, há uma inversão pedagógica. Para 
o nosso autor, a modernidade fez com que investíssemos mais no homem 
prometeico71, e sim no homem narcíseo72. E podemos reverter esse quadro 
trabalhando conceitualmente de outra forma.

A razão moderna começou considerar como sério e importante 
a ideia de domínio, ou mesmo do conhecimento como instrumento de 
apropriação do objeto e do seu eu. A pretensa ideia de autonomia e do do-
mínio, ao fora do seu círculo egológico faz do movimento racional não um 
exercício para salvar a humanidade, mas, de exacerbação do ego. Chega a 
ponto do Eu esvaziar e anular o valor da Alteridade. 

Semelhante ao fato, que, do ponto de vista religioso, na Antiguidade 
os gregos concebiam os bárbaros como inferiores. E, os cristãos viam os 
que não eram cristãos como pagãos, e ambos, judeus e cristão, lutavam 
incansavelmente para a conversão ou a eliminação do diferente. Ou seja, o 
exercício da razão moderna tem também essa matriz conceitual de caráter 
patológico e ambíguo de querer curar e determinar o que é melhor para o 
Outro, mas sempre o enquadrando no Mesmo.

Pedagogicamente, no ocidente, temos simpatia por Sócrates. Ele 
marcou a Filosofia por sua proposta de eleição da Antropologia como 
fundamento maior que a Cosmologia. A partir dele, começamos a olhar o 

71 Aquele relacionado ao mito grego de Prometeu Acorrentado, a metáfora de alguém que é he-
rói, coloca o seu ser em questão pelo bem dos outros. E nisso encontra sua realização.
72 Do mito de Narciso, portanto tão apaixonado por si mesmo que é incapaz de amar e contri-
buir com a humanidade, morre afogado na própria imagem de si, na exuberância e no extremo 
do senso egolátrico. 
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humano pela sua constituição interior, podemos afirmar que é aí que nas-
ce a ética. Mas também o problema ético. Algo notável, mas que incorre, 
mais tarde, no antropocentrismo. Como corrigir esse excesso? À guisa 
da possível solução devemos tecer um entrelaçamento entre Pedagogia e 
Filosofia. O tema da subjetividade é desde a Grécia Clássica entendido 
como algo que pode ser construída pelo Ensino73. No entanto, a reclama-
ção levinasiana é de que a alteridade ficou obtusa porque,

O primado do Mesmo foi a lição de Sócrates: nada receber de Outrem 
a não ser o que já está em mim, como se, desde toda a eternidade, eu 
já possuísse o que vem de fora. Nada receber ou se livre. A liberdade 
não se assemelha à caprichosa espontaneidade do livre arbítrio. O seu 
sentido último tem a ver com a permanência no Mesmo, que é Razão. 
O conhecimento é desdobramento dessa identidade, é liberdade. O 
fato 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 (LÉVINAS, 2000, p. 31).

Podemos aqui, para finalizar a discussão, chamar Michel Foucault 
para discutir com Lévinas. Porque ambos discutem a questão da subjeti-
vação como um processo de construção e não como algo dado. Remon-
tam, portanto, Xenofonte. Lévinas propõe uma releitura da Filosofia Gre-
ga a partir do conceito de amor ao próximo do Judaísmo. Ou seja, um 
pensador judeu convicto, tentando mostrar que o ocidente se ancorou em 
uma exacerbação do Eu, na arrogância e na pedância do “amor ao saber”, 
em um enamoramento exagerado do lema “conhece a ti mesmo”, do culto 
à autonomia e a liberdade do indivíduo e, que em última análise, desem-
bocou no antropocentrismo e no assassinato do Outro: enquadramento 
da alteridade no Mesmo. O postulado levinasiano nesse sentido sugere 
reconstruir a subjetividade a partir de uma leitura conceitual e ética da 
alteridade. Ou seja, o Outro “salva” a subjetividade, nela inscreve um le-

73 Basta lermos a obra Econômico de Xenofonte. Traduzido pela Editora Martins Fontes, 1999.
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tramento ético, condição para uma nova forma de humanização, e esse 
movimento se dá por meio da linguagem que desperta e qualifica o sen-
tido do humano.

Para Michel Foucault, temos o caminho feito ao inverso. Ele relê 
os clássicos gregos em uma perspectiva de redescobrir uma estética da 
existência, de algum tomando posicionamento teórico similar aos gregos. 
Refazer o caminho genealógico, para ele, permitiu a Foucault intuir que o 
que distingue os gregos das demais civilizações, é a estética da existência, 
não só isso, a moral e ética como entendida como práxis, ou seja, uma 
civilização sem código pré-estabelecido como as civilizações fundadas na 
religião, por exemplo. 

Para Foucault, os problemas sociais, pedagógicos e éticos do oci-
dente residem justamente na dinâmica do pastorado74. E mais, no sentido 
do biopoder e da microfísica do poder, na composição dos mecanismos 
criados para controlar a subjetividade e que surgiram, segundo ele, no Ju-
daísmo e estão presentes também no Cristianismo. Em síntese, a lógica da 
desconfiança75, colocada na questão do desejo e do prazer, como herança 
do pensamento religioso condicionou a visão de bom ou mau. 

Enquanto, para os gregos, todas essas discussões sobre o desejo e 
o prazer eram vistas e tidas como naturais, para o pensamento judaico 
cristão, esses são temas vinculados a tabus. Foucault seguiu o caminho da 
genealogia, e sem dúvida, relê os gregos de forma precisa, muito embora 
possamos questionar as razões ou forma dele conduzir a discussão, não 
podemos negar a sua grande capacidade de sistematizar a contribuição da 
cultura grega para o pensamento ocidental como sociedade da autonomia 
e da moral fundada na práxis.

Foucault se diferencia de Lévinas, pois insiste que a tarefa maior 
que temos é refazer o edifício do pensamento grego clássico, para inter-
pelar a moral do código e instaurar uma moral ou ética da práxis. Em que 

74 Constituição moral e educacional própria do Judaísmo.
75 Para os gregos, segundo Foucault, o prazer e o desejo eram temas naturais. Mas com a inserção 
da temática Pecado Original, gerou-se na subjetividade humana uma perspectiva de que mesmo o 
desejo e o prazer pudessem ser coisas do maligno, portanto, algo que pode incorrer posteriormente 
em um conceito de pecado e de culpa. Muito semelhante, nesse aspecto, a Spinoza, Foucault critica 
a questão do princípio teocrático sobrepondo-se a uma moral da práxis, da estética da existência. 
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nada é a priori determinado como bom ou mau, certo ou errado. Tudo 
é cultural, ou seja, uma construção histórica muitas vezes carregada por  
ideologia sutilmente embutida como mecanismo de controle e orientação 
ditada por grupos, instituições etc.

Mas em ambos temos perspectivas parecidas, sobretudo no que tan-
ge o caminho da subjetivação, ou da construção da subjetividade. Tanto 
para Lévinas, como para Foucault, a lógica da relação com o Outro, ou 
com os outros, é inevitável e necessária. Para Lévinas, a alteridade é o 
ôntico fontal da ética. Para Foucault, a subjetividade pode ser aprendi-
da e construída, basta lembrarmos a passagem sobre “a casa de Isômaco” 
do Econômico de Xenofonte. A aprendizagem se dá na relação76 e não 
na pura autonomia do Eu. Ambos os pensadores, trabalham com a ideia 
de que certos mecanismos subjetivos nos tornam melhores ou piores em 
relação ao telos do humano. Lévinas sugere outro caminho, não a volta 
ao universo grego da ética com práxis, ele sugere a proposta conceitual 
de Jerusalém interpelar Atenas, sugerindo a migração do amor ao saber 
para o amor ao humano. Foucault teorizou em outra perspectiva, para ele, 
precisamos refazer o caminho grego da constituição da autonomia e do 
autogoverno guiados estritamente pela senda da razão. 

Esse caminho de controvérsia parece ser metodologia filosófica pro-
fícua. Inclusive par ano Ensino promover a adequada postura pedagógi-
ca. Refazer os caminhos por diferentes vias, ou pelo menos por mais de 
uma via, para assim manter acesa a chama da divergência mínima e da 
vigilância para não enquadrar as diferenças no Mesmo. Sem isso não há 
Filosofia, e sem a Filosofia e Pedagogia é mera reprodução de preceitos 
e saberes. Nesse caso não importa se Lévinas ou Foucault tem mais ou 
menos razão sobre o melhor uso da razão, importa mesmo é discutirmos 
de forma sistemática e abrangente o sentido do Ensino em nosso contexto 
de espaço e tempo. 

76 Esse é um dos grandes empreendimentos de Foucault, buscar e descrever os mecanismos de 
poder em todas as relações. Por exemplo, enquanto para a Filosofia é importante a discussão sobre 
o tempo e o espaço, em Foucault o relógio é um mecanismo da revolução industrial para contro-
le do tempo e as instituições são mecanismos vigilantes de controle dos indivíduos. Avaliemos 
comparativamente a academia peripatética de Platão e as escolas muradas de hoje. O conceito de 
disciplina e avaliação nada mais são como mecanismos de controle e domesticação. No caso as 
próprias paredes tem essa função. Escolas galpão.
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Ensinar não pode ser reduzido à domesticação intelectiva das novas 
gerações através de teoremas e verdades, desconectando-as do sentido da 
vida e da relação com o Outro, com o Mundo, consigo mesmo e com 
o Transcendente, com o Mistério e como Desconhecido. Nesse sentido, 
quando Morin fala de inter e transdisciplinaridade em seus textos, preci-
samos compreender isso como riqueza de possibilidades e não como ativi-
dades que irão atrapalhar a nossa automática transmissão de informações. 
Ensinar pressupõe interdisciplinaridade, porque mesmo quando temos o 
domínio razoável dos conhecimentos de nossa disciplina ou componente 
curricular, não há quem saiba tudo o tempo todo.

No ponto de vista epistêmico a alteridade está presente no Ensino, 
quando, ao encontrarmos com o Outro tencionamos saber e não saber, 
luzes e sombras, realidade e aparência, infinito e finito, imanência e trans-
cendência, apolíneo e dionisíaco, prosaico e poético, humano e divino. 
Conhecimento e mistério, autoconhecimento e autodesconhecimento, 
porque, como já dito, a transcendência sempre escapa do conceito, da in-
tenção de ser reduzida a mesmidade. 

E do ponto de vista ético, a realidade do Outro nunca poderá e 
nem precisa ser visada nesse sentido, subsumida no engendramento do 
Eu e seus mecanismos. A consciência ética torna o trabalho docente 
mais rico em possibilidades e mais cheio de sentido. Mas, por ética não 
devemos compreender o regramento, a doutrinação, o apaziguamento 
das pessoas em normas e regras que supomos importantes. A ética é 
a condição para a liberdade. Quando não produzimos a autonomia 
pela reflexão, derrubando os muros do Eu, e dito aqui, do nosso Eu 
ensinante, a alteridade do aprendiz fica limitada aos ditames de nosso 
parco regramento. 

Como bem disse Bauman, vivemos a sociedade da fluidez, da fu-
gacidade, da liquidez. Do ponto de vista fáctico, não há mais a crença em 
essências, em referenciais como “todos os caminhos levam à Roma”, “fora 
da Igreja não há salvação” etc. Para quem é dogmático essa conclusão de 
que não há mais solidez na ações e convicções, poderia soar como um li-
bertarismo hedonista, uma apologia à sodomização das relações humanas.  
Um relativismo moral em todos os recônditos da ação humana. 
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Por outro lado, eticamente falando, fazendo uma filosofia da moral, 
e conectando com a dimensão mais antropológica da existência huma-
na, há boas perspectivas dessa não rigidez moral, porque precisamos ser 
mais resilientes enquanto humanos para conviver e acolher a diferença. 
Do ponto de vista sociológico, a dinâmica da relação mais livre e mais 
criativa com o mundo do trabalho oferece um ganho para o existir huma-
no. Até porque, tanto na dimensão moral e ética, como no universo faber, 
do ser humano, não há como prever os tipos de atividades que iremos 
fazer no futuro breve, profissões milenares desaparecem a todo instante 
e renascem novas formas e modos de ocupação no mundo do trabalho 
muito em função da tecnologia e da inovação. Nessa perspectiva a fluidez/
liquidez pode ser ensinada como estratégia de fácil adaptação e migração 
para outras formas de ocupação e realização humana no mundo do tra-
balho. Basta observarmos que há pessoas que são blogueiras, youtubers, 
influenciers, entre outras tantas atividades e ocupações que surgiram re-
centemente. Quem mais rapidamente consegue ler a realidade consegue 
de algum modo, adaptar-se na exata medida para transformá-la, ou pelo 
menos, tirar proveito de tal mudança. Quem opta pela rigidez poderá ter 
maior dificuldade. 

Por viés moral, mesmo quando educamos um filho, e aquele coro-
lário de espectros valorativos, que em nosso entendimento são/serão sufi-
cientes para garantir as melhores escolhas, de nenhum modo irão garantir 
que terão/serão efetividade e eficácia na vida futura de nossos rebentos. 
Isso porque somos dotados do livre arbítrio, isso implica que dizer saber 
o que temos que fazer não é a mesma coisa que querer fazer, e tampouco 
isso coincide de modo automático com a decisão prática, com o ato da 
moralidade em si. Mário Sérgio Cortella77 reformula essa problemática, 
à luz do Apóstolo Paulo, na famosa carta aos Romanos, capítulo 7, que 
parece fazer um lamento ao admoestar sobre tríade do querer, do poder 
e do dever. Ou seja, de modo mais simples, poderíamos dizer que Paulo 
reclama de si aos outros por saber o que deve fazer e mesmo assim fazia 

77 “Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três grandes questões 
da vida: (1) quero?; (2) devo?; (3) posso? Nem tudo que eu quero eu posso; nem tudo que eu posso 
eu devo; e nem tudo que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é 
ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve” (Qual é a tua Obra? Mário Sérgio Cortella).
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outras coisas. Que tinha consciência do bem, mesmo assim fazia o mal. 
Essa é uma questão filosófica importante e deve ser refletida por quem 
está envolvido com o Ensino. 

Sócrates, por exemplo, nos textos de Platão é apresentado como al-
guém que tem plena confiança de que o conhecimento racional é condição 
suficiente para a boa ação. Santo Agostinho e Boécio, grandes mestres do 
pensamento cristão ao problematizarem o tema do livre arbítrio objetam 
Sócrates. E o fazem por uma questão óbvia, se não houver livre arbítrio, do 
ponto de vista teológico não faria nenhum sentido o juízo final, por causa 
do determinismo. De Sócrates, Santo Agostinho e Boécio herdamos esse 
tensionamento que é diferente saber o que é o bem e praticá-lo. De que o 
intelecto é fundamental, mas a vontade também deve ser considerada. 

E esse é ainda um grande nó em nossos sistemas de Ensino, seja no 
campo valorativo, seja no campo epistêmico. Pressupomos que as pessoas 
sabem. Pressupomos que as pessoas querem ou não querem determina-
da coisa. Por exemplo, quando há a retenção ou insucesso escolar de um 
estudante tendemos a levar para o lado moral, comportamental apenas, o 
estudante de algum modo não quis. Não fez por merecer. Ou de modo 
tão hediondo quanto,  a pessoa teve desempenho pífio e mesmo sem sa-
ber nada deve avançar porque é uma pessoa que demonstra boa vontade, 
esforça-se, assim por diante. Não é ético negligenciarmos o nosso ofício. 
A questão comportamental faz parte das relações humanas, mas Ensino 
deve pautar a aprendizagem, o foco deve ser sempre se houve ou não 
avanço no conhecimento, porque não houve? E se houve: o que pode e 
precisa ser feito para melhorar ainda mais os processos de Ensino. 

Todo o processo de Ensino e aprendizagem deve pautar o tema da 
paz, do agir humano, da justiça e da sensação de paz, de justiça e de solida-
riedade, algo também importante. Nossos processos avaliativos são falhos, 
todos os nossos métodos de Ensino são falhos, todas as instituições co-
metem infinidades de falhas, isso não significa impor um relativismo dog-
mático ou relativizar tudo. Como bem disse Thomas Kuhn, no contexto 
da história e progresso da ciência no ocidente, o critério para avaliarmos 
melhor a realidade da ciência é o falibilismo. Em si, ele não produz um 
relativismo e tampouco um ceticismo.
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Precisamos avançar na direção de que se os processos são falíveis, 
eles precisam ser avaliados refletidos e não apenas reduzidos ao Eu 
pensante egolátrico. A ideia de avaliação participativa, por exemplo, 
quase sempre se reduz ao fato de comunicarmos como será a prova ou 
o teste, o Eu informa e os Outros anotam e assinam a ata concordando. 
A paz precisa muitas vezes decorrer de um sentimento de justiça, de 
harmonia, de solidariedade e não de posse, redução, subjugo, desprezo 
e indiferença ao Outro. 
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Capítulo 2  
O sentido ético do ensino 

2.1  Ensinar: a Solidariedade, a Justiça e a Paz

Lévinas adverte que tradição filosófica ocidental tendeu sempre a 
construção de fronteiras do Eu, acolhendo o diferente não como fruição, 
mas como algo, dado ou coisa que deve ser diluída dentro do reduto, de 
seu sistema. O enquadramento, para o senso levinasiano é violência con-
ceitual, como violência primeira que permite, posteriormente, até mesmo 
a violência física78. 

O enquadramento, ou a tentativa desse, é um desrespeito ao di-
reito ôntico da diferença ser o que é. Ou dito de outra forma, o direito 
à diferença como tal. A primeira semente da injustiça, segundo Lévinas, 
é a violência do aniquilamento conceitual ou a tentativa desse. Algo que 
no fundo, parece ser o principal e maior para a racionalidade moderna e 
mesmo para a ciência. E, sem dúvida, inevitavelmente a maior prova e 
denúncia de sua limitação, equívoco e fracasso. O que lhe parece ser mo-
tivo de grandeza e claridade pela clarificação da consciência, na verdade 
é a constituição de si mesma como túnel de obscuridade e estreitamento, 
de aniquilamento e redução da própria potencialidade da razão. O culto 
de contemplar a própria imagem é como Narciso se afogar no rio. Uma 
racionalidade embebecida de si e incapaz de sensibilidade mínima ao di-
ferente de si, é cegueira dogmática e redução, pois pensar sempre é pensar 
a diferença, se visamos enquadrar e reduzir a alteridade, não estamos pen-
sando de fato,

Essa referência, não é simplesmente para retomar que a proposição e 
discussão ética são de outra natureza da ciência cartesiana, da proposta da 
Fenomenologia e mesmo da Ontologia. É algo ainda mais complexo. Para 
Bucks, “o uno e o múltiplo não estão unidos nem por urna síntese de entendi-

78 Basta lembrar a lei de Hitler que transformou os judeus em apátridas. Isso permitiu a violência 
contra os judeus, por que conceitualmente e legalmente eles não eram nada.
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mento, nem por uma relação de sujeito e objeto e onde, no entanto, um pesa 
ou importa ou é significante em relação ao outro, onde estão ligados por uma 
intriga que o saber não podia esgotar nem desdobrar ”79. Em uma lingua-
gem teológica isso indicaria algo similar ao mistério relacional da Santíssima 
Trindade, que é unidade, mas uma unidade relacional. É solidão na medida 
certa e solidariedade na medida necessariamente exata. Em uma perspectiva 
da Antropologia Filosófica, temos uma perspectiva similar ao personalismo 
cristão de Mounier, Scheler e Maritain, por exemplo, que postulavam que 
somos seres relacionais, que nos constituímos e nos melhoramos na relação 
com os outros. Sempre considerando que relação não significa diluição e fu-
são. A individualidade é condição para a relação, mas é uma individualidade 
na medida certa, ao mesmo tempo em que se aproxima e interage é capaz de 
respeitar o silêncio, a distância, a intimidade e a sacralidade do Outro. Bucks 
(1997) observa que a proposição levinasiana é desafiadora, pois,

É indispensável ter em mente que Lévinas não entende por ética o 
sistema de critérios para o agir moral: “nós pensamos que primordial-
mente ética signi fica a obrigação perante o Outro, que ela nos leva à 
Lei e ao serviço gratuito que não é um princípio técnico” A relação 
ética com Outrem não é um ato ontológico que compreende o interlo-
cutor a partir de um horizonte do ser, nem é orientada pela ontologia 
(BUCKS, 1997, p. 101). 

A ética não pode ser reduzida a um sistema fechado e a um código 
burocrático, às leis de toda ordem. Ela tem um papel de constituição da 
liberdade, de tencionamento diante dos interditos. Algo similar ao Ensino 
que não está a serviço desse ou daquele propósito, mas deve promover a 
autonomia e o bom governo de todos, visando uma melhor e mais qualifi-
cada relação entre si. No meio acadêmico tendemos a redução na ética ao 
normativo, aos códigos específicos de cada profissão, tirando-lhe seu ca-
ráter de Filosofia Moral e reduzindo-a a um mero procidimentalismo. De 
modo semelhante, não é conveniente pensar que Direito e Justiça sejam a 
mesma coisa, que religião e bondade sejam sinônimos, que racionalidade 
e humanidade estejam instrinseca e automaticamente conectadas. 

79  BUCKS, 1997, p. 101.
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A relação ética com outrem não é um ato ontológico que compreende 
o interlocutor a partir de um horizonte do ser, nem é orientada pela 
ontologia. Ela precede qualquer ato ontológico. “Afirmar a prioridade 
do ser em relação ao ente é [...] subordinar a relação a alguém que é um 
ente (a relação ética) a uma relação com o ser do ente (a uma relação 
de saber) que, impessoal como é, permite o sequestro, a dominação do 
ente, subordina a justiça à liberdade” (BUCKS, 1997, p. 101).

As ciências empíricas, racionalistas e positivistas passam arrogante-
mente sobre tudo,  e até mesmo sobre a vida e seu sentido; e, as discussões 
contemporâneas sobre a ciência têm buscado combater a visão pretensa 
de que a razão moderna, narcísica, tudo podem, têm domínio pleno sobre 
o apolíneo e o dionisíaco: têm o poder de clarificação plena, fazendo das 
diferenças uma única substância manuseável. Consegue sempre ser dizível 
ou reduzida ao Mesmo. Eficaz na arte enquadrante de todo e qualquer 
conceito, temas pré-estabelecidos etc. 

A Filosofia da Ciência tem tratado com dureza sobre o enclausu-
ramento da razão científica e da sua cegueira narcisista e automítica. O 
falibilismo proposto por Kuhn, o Programa de pesquisa de Lakatos, o 
falseacionismo de Popper, a anarquia metodológica de Feyerabend e o 
probabilismo de Morin, apontam para a necessidade que tematizemos 
a ciência dentro de uma lógica de construção permanente, de fabricação 
humana, como bem intuiu Chalmers. 

A dinâmica teórica da Filosofia da Ciência pode ser encarada como 
autocrítica filosófica, e crítica filosófica da própria ciência. O despertar 
de um modo de olhar a própria teoria criada pelo ser humano, como algo 
humano, e não sobrenaturalizá-la. Pensar e praticar ciência precisa ser 
encarado como a nossa contribuição micro na (re)elaboração do conhe-
cimento no mundo, não como uma pretensão de que nossos métodos, 
metodologias e intenções sejam capazes de acertar tudo, o tempo todo. 
Thomas Kuhn alertou para uma visão menos pretenciosa em relação à ci-
ência, onde ela aparece como uma espécie de quebra cabeça, de um arranjo 
em movimento constante de (re)construção.

O Ensino que é refém do modelo moderno de fazer ciência como 
domínio de tudo, e incentiva a pretensão objetivante de eliminar a dúvida 
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e o mistério do homem e do mundo, não ensina apenas aliena e doutrina, 
embrutece e conduz ao tédio existencial, desgosto ao sabor de saber, da 
riqueza que é aprender como modo de lidar com a alteridade, e mesmo 
com a total alteridade.  A “teoria e a prática, enquanto baseadas na onto-
logia, são por si mesmas incapazes de instaurar a verdadeira paz, porque 
tendem à guerra, querendo abo lir a diferença do outro. Somente a ética 
estabelece uma relação não alérgica com a alteridade”80. Em suma, a ciên-
cia moderna não superou a metafísica que supôs superar, apenas gerou 
uma mais ingênua e paradoxalmente mais rígida que a anterior, produziu 
acidentalmente uma inquisiçaõ ao inverso. 

As discussões sobre o sentido da existência humana, sobre a fini-
tude e transcendência, sobre o mistério e seus encantos, foram dando 
espaço ao conceitualismo racionalista, ao externalismo empirista e aos 
ditames do metodologismo procedimental positivista, esses por sua vez, 
eclipsam a sabedoria humana. O Ensino precisa ser tensão endógena 
para promover o saber como mediação da Paz e da Justiça no mundo. 
Precisamos avançar na direção de um Ensino que encante mais pela 
Ilíada (esforços para promover a paz) do que pela Odisseia (proezas de 
quem mata o Outro por honraria). 

As definições pretensas sobre tudo, inclusive no terreno ético, so-
brepuseram-se ao tensionamento necessário frente ao mistério. As infor-
mações e discursos sobre o nosso agir, nos levam a perda do que é mais 
significativo: a criticidade e a sensibilidade. Lévinas, sugere que,

 A sensibilidade não é uma objetivação que se procura. A fruição, satis-
feita por essência, caracteriza todas as sensações, cujo conteúdo repre-
sentativo se dissolve no seu conteúdo afetivo. A própria distinção entre 
conteúdo representativo e afetivo equivale a reconhecer a fruição como 
dotada de um dinamismo muito diferente da percepção81.

Ao analisar filosoficamente tantas filosofias e filosofices, éticas e morais, 
informações e propostas de vida, se não tivermos uma abertura ao novo, ao 
frescor da alteridade vamos endurecendo-nos no abstrato e técnico, e com 

80 BUCKS, 1997, p.101.
81 LÉVINAS, 2000, p. 167.
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a pretensão de descartar completamente o ético. Em nome do técnico e do 
tecnológico. Porque a ciência moderna não caminha pela linha da sensibili-
dade afetiva, da fruição. Ensinamos culturalmente que, vale mais um veícu-
lo automotor altamente poluente em relação a um transporte com energia 
limpa e que melhore a vida das pessoas em todos os sentidos. A ciência pode 
produzir esses dois meios de locomoção, mas é a decisão ética e política que 
irá impor ao coletivo o ideário  de qual é mais importante. A ciência não 
tem a prerrogativa da escolha do que deve ser, apenas daquilo que pode ser. 

É incontestável que a objetivação se processa de uma maneira privile-
giada no olhar. Não é seguro que a sua tendência para informar toda a 
experiência seja inscrita, e sem equívoco, no ser. Uma fenomenologia da 
sensação como fruição, um estudo do que se poderia chamar a sua fun-
ção transcendental que não desemboca  necessariamente no objeto, nem 
na especificação qualitativa de um objeto, e como tal simplesmente visto, 
impor-se-ia [...] defendemos que a fruição não se cataloga no esquema 
da objetivação e da visão [...] a representação não é uma obra só do olhar, 
mas da linguagem. Mas para distinguir olhar e linguagem, ou seja, olhar 
e acolhimento do rosto que a linguagem pressupõe, é preciso analisar 
mais de perto o privilégio da visão (LÉVINAS, 2000, p. 169).

A ideia de fruição como constituinte da noção da justiça e da paz, 
para Lévinas, reside no fato de que a nossa busca maior, enquanto seres 
humanos, deveria ancorar-se na simplicidade do cotidiano e na relação 
epoquética com o Outro. Um caminho diferente, portanto, da proposta do 
eu transcendental e do idealismo político e da tecnologia como ferramen-
ta de poder resultante da ciência instrumental.

 Um caminho situado na simplicidade da acolhida, do exercício da 
cotidianidade e do respeito às diferenças como forma de crescimento. Ler 
o mundo como maravilha e não como laboratório de controle da natureza 
vista como bruxa e vassala, como postulou Bacon, relaciona-se com uma 
nova maneira de situarmos o ser humano. Na metáfora do olhar (visage) 
no sentido levinasiano, a referência não está no poder do sentido da visão 
que tudo vê, esclarece e apreende. E sim, está no sentido fenomenológico 
do rosto do Outro que se apresenta aí, fora de qualquer lógica e quebran-
do todas as regras e normas. 
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A visão, depois de Santo Agostinho, mas já em Platão, foi eleita 
pela filosofia como o sentido mais importante. O olhar, portanto, significa 
o nosso poder de compreender a realidade, dominar seus detalhes e abs-
traí-la em conceitos e definições. O olhar é uma expressão que remete a 
Ulisses que vai, conhece, conquista e depois traz os espólios. 

A visão, como disse Platão, supõe além do olho e da coisa, a luz. O olho 
não vê a luz, mas o objeto na luz. A visão é, portanto, uma relação com 
qualquer coisa que se estabelece no âmbito de uma relação com o que 
não é qualquer coisa [...] a luz faz aparecer a coisa afastando as trevas, 
esvazia um vazio”82. 

Essa perspectiva de que a visão é domínio e capaz de esclarecer tudo 
é de muitos modos, semelhante ao tato que se apossa. O movimento da 
mão que atravessa o vazio e apossa-se do objeto é metáfora de Ulisses. Ou 
mesmo, poderíamos dizer que a visão, como metáfora da razão moderna, 
perdeu o encantamento contemplativo, perdeu o estranhamento.     

Em Aristóteles e Heidegger, segundo e Lévinas, há a marca regis-
trada e explícita da marca platônica, mesmo não sendo entendida da mes-
ma forma. Pois, 

É na luz da generalidade que não existe, estabelece-se a relação com 
o individual. Em Heidegger, uma abertura sobre o ser que não é um 
ser – que não é um qualquer coisa – é necessária para que, de uma 
maneira geral, um qualquer coisa se manifeste. No fato, de algum 
modo formal, do ente e do ser – na sua própria independência – re-
side a sua inteligibilidade83. 

O Ensino como bem acenou Morin, precisa considerar o erro, o 
improvável. A inteligibilidade não dá conta de tudo. O vazio do espaço 
que permite essa relação, é tensão permanente, um Ensino ético revela 
que “a luz ao afastar as trevas não pára o jogo incessante do há. O vazio 
que ela produz permanece espessura indeterminada que não tem sentido 
por si mesma antes do discurso e não triunfa ainda no que se refere ao 

82 LÉVINAS, 2000, p.169.
83 loc. cit.
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regresso dos deuses míticos”84. A quebra, a saída do horror desse embate 
entre razão, vazio, luz e o há dá-se pelo contentamento da fruição. Nesse 
sentido, é que “a alteridade total, à qual um ser se refere à fruição e se 
apresenta a partir de si, não brilha na forma das coisas pela qual elas se 
abrem a nós porque, sob a forma, as coisas escondem-se”85. Ensinar é 
oportunizar esse nível de compreensão de que conhecer é também des-
conhecer, como sabiamente acenou Boaventura Sousa e Santos em seu 
Discurso sobre a Ciência. 

Podemos entender dessas afirmações levinasianas que a pretensão 
da visão de tudo ver e da razão tudo esclarecer torna-se um fator com-
plicador, tendo em vista que a sensibilidade é a abertura, por excelência, 
e a visão, no caso acima descrito, é a própria abertura do ser e não o fe-
chamento. Pois, ela pode captar a forma das coisas e até decidir sobre elas, 
mas não pode exprimir-se nem termos de contemplação, nem termos de 
prática. Portanto, resta somente a saída do sentir como passividade e não 
como saída. A sensibilidade então “é rosto; a sua revelação é palavra. A 
relação com outrem é a única que introduz uma dimensão da transcen-
dência e nos conduz para uma relação totalmente diferente da experiência 
no sentido sensível do termo, relativa e egoísta”86. 

Para transpor essa dinâmica do paradigma cartesiano objetivante,  
uma das estratégias teóricas importantes é refundar o desafio ético como 
polarização entre o uno e o múltiplo, entre Eu e Outro, como condição 
primeira, antes de supor ensinar algo. Eu e o Outro devem ser mediados 
por um terceiro, para que com isso se garanta a dinâmica relacional e a 
abertura do ser para a diferença. Para Lévinas,

O mundo - a partir do momento em que a gente se afasta das hu-
mildes tarefas cotidianas – e a linguagem - logo que a gente se afasta 
da conversa banal – perde a univocidade que nos autorizaria a pedir-
-lhes os critérios do significativo (sensé). A absurdidade não consiste 
no não-sentido, mas no isolamento das significações inumeráreis, na 
ausência de um sentido que as oriente. O que faz falta é o sentido 

84 LÉVINAS, 2000, p. 170.
85 Ibid., p. 172.
86 loc. cit. 
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dos sentidos, a Roma para onde convergem todos os que se tornam 
cantantes, o cântico dos cânticos. A absurdidade tem a ver com a mul-
tiplicidade, na indiferença pura (LÉVINAS, 1988, p. 46).

A crítica levinasiana, à razão moderna, não pretende ser sua ne-
gação, mas reivindicar o seu bom e pleno uso. Se na modernidade a ra-
cionalidade se especializou na redução do Outro ao Eu, ao Mesmo, no 
Ensino, de algum modo legamos essa tentação de que a diferença é algo 
que remete ao tédio ou a repulsa. A extrema diferença, essa assimetria e 
distinção entre o Outro e o Eu, não são reconhecidas e nem consideradas 
importantes. É pelo fato do Outro ser Outro totalmente Outrem que não 
pode ser enquadrado que acaba causando a indiferença extrema. 

A razão moderna, de alguma forma, é “bitolada” e “preguiçosa”, o 
que não pode ser enquadrado é dispensado. Descartado. Há o risco sem-
pre eminente dessa razão arbitrária de desistir da relação ética pelo fato 
do Outro, ser algo que dista do Eu, ou ser, absolutamente diferente porque 
existir é praticar a diferença na práxis. Para o modelo convencional de 
pensamento ocidental, a alteridade que resistir ao processo de mesmifi-
cação, acaba sendo banida da relação ou mesmo banida de sua própria 
existência e não apenas banida da existência do Eu. A morte do Outro ou 
a violência contra ele, decorre do fato teórico de que a alteridade do Outro 
é ameaça ao Eu, possibilidade de sombra ao Eu, ameaça sem ser ameaça.  

A proposição de um absoluto ou de Deus como termo, em Lévi-
nas, como um terceiro, é um postulado que, de alguma forma, revela sua 
posição filosófica com relação à paz e à justiça. Bucks (1997), associa o 
monoteísmo ao infinito, que possibilita que pensemos uma paz humana a 
partir de uma ideia de paz escatológica. Em sua visão, o infinito favorece 
a transcendência do imanente, incita o pensamento a ver além do que se 
vê. E esse empenho em compreender a Transcendência refletida na reali-
dade, é um modo de resistir à mesmidade, de evitar a pretensão de reduzir 
tudo e o Outro à totalidade. É sabido que a noção de Deus pode ser usada 
como ferramenta de agressão e de negação da alteridade do Outro, mas, 
nesse caso o problema não é de Deus, assim como na modernidade o pro-
blema não é da racionalidade em si, mas em ambos os casos o grande x da 
questão é o mau uso desses conceitos e categorias. 
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Isso porque o totalmente infinito não cabe no finito e o desafia. Se o 
Ensino não tocar minimamente na dimensão do infinito, do mistério, do 
desconhecido, do contingente, do improvável, das variéveis e do não abar-
cável, não descer na toca do coelho para espiar o mistério mais profundo, 
irá gradativente mergulhar docentes e discentes em um tédio irreversível.  

O docente provome com suas ilações ou doutrinações o tédio, 
quando apenas fala e não ouve, quando apenas transmite e não questiona, 
quando apenas supõe ensinar, mas não quer aprender para melhor saber 
como ensinar, não está apenas contradizendo a premissa de que a pesquisa 
é pressuposto pedagógico, mas não será capaz de encantar para a pesqui-
sa como modo privilegiado de qualificar o Ensino, e nem instituir uma 
aprendizagem duradoura e significativa. 

Para Bucks (1997), 

segundo Lévinas, a relação com o totalmente Outro, que escapa defi-
nitivamente ao conhecimento ontológico, ocor re na ética. Com ela, a 
soberania espontânea do pensamento ontológico entra em crise. Lé-
vinas não pretende dispensar a ontologia - isso seria impossível - mas 
apenas sua hegemonia. A ontologia deve receber sua orientação a par-
tir da relação ética com o outro e não o inverso. A ética é uma ótica. 
Mas ‘visão’ sem imagem (BUCKS, 1997, p. 101).

Pensar é a dura luta para estabelecer distanciamento e aproximação 
na medida exata entre o Eu e o Outro. Considerando sempre o contexto 
natural da multiplicidade; e evitando o caminho tentador proposto pelo 
racionalismo que é a armadilha de conceituar, acomodar, encolher em vez 
de acolher a alteridade do Outro. Lévinas sugere que o nó conceitual tal-
vez não seja, ou não resida na constituição vigorosa do Eu, mas na sua 
excessiva nucleação; Por o Eu ser critério primeiro e único para a relação, 
o que facilmente notamos quando em Husserl vemos uma possibilidade e 
quando apresenta a Fenomenologia como caminho de uma transcendên-
cia de si mesma.

A teoria husserliana da redução intersubjetiva descreve a impressio-
nante possibilidade do desembriagamento em que o eu se liberta de 
si, desperta do sono dogmático. A redução como explosão do Outro 
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no Mesmo, em direção à insônia absoluta, é uma categoria sob a qual 
o sujeito perde a consistência atômica da apercepção transcendental 
(LÉVINAS, 2002, p. 51).

Esse desafio de tirar o Outro do papel condicionante da coisificação 
pode iniciar quando até mesmo quando o Eu sai de uma condição de vida 
inautêntica, alinhado ao que postulou Heidegger. Em Ser e Tempo, ele 
traz o problema da sombra da finitude como senda de luz para a saída 
(ex-istentia) da vida inautêntica. A reflexão pode tirar a existência hu-
mana da condição de algo, coisa, para migrar para a condição de alguém. 
Embora extremamente importante esse movimento, de que a finitude e 
a fragilidade humana remeta à responsabilidade, algo parecido, nesse as-
pecto, com o que postulou Sartre no Existencialismo é um humanismo. 
Talvez a única objeção de Lévinas a Heidegger seja justamente que esse 
movimento de pastoreio do ser, de analítica existencial em prol de uma 
transformação da vida, não tenha dado a devida atenção para o cuidado 
do ser do Outro. Embora de maneira oportuna e única, Heidegger tenha 
percebido o problema do dasein (ser-ai), o drama da temporalidade de 
maneira fáctica, essa consciência da finitude, mesmo remetendo ao sorge 
(cuidado) do próprio ser, de muitos modos, ainda é a extensão do propó-
sito grego e délfico do auto cuidado, do autoconhecimento. Ele é, na ver-
dade, condição primeira para o cuidado do Outro, mas Lévinas reclama 
que em Heidegger não houve muito avanço nessa direção, pois talvez não 
fosse o seu propósito. 

Mesmo que haja o risco iminente da estagnação de uma condicio-
nante que é a eleição do Outro como mera objetivação, coisificação, a pos-
sibilidade da ‘consciência em geral ’, expressa em Husserl, pode facilmente 
ver um egotismo, ou o egoísmo, expresso na argumentação levinasiana por 
egologia. Para ele, Husserl e Heidegger são pensadores fundamentais, mas 
que não superaram a Egologia. 

Na ânsia de acolher o outro que se apresenta, o Eu pode transfor-
má-lo em dado, uma entidade abstrata, desprovida de valor e individua-
lidade. No Ensino burocratizado em que vivemos, ainda muito inspirado 
pelo taylorismo, pelo fordismo e pelo toyotismo, nossa missão é reduzida 
a acoplagem de supostas competências necessárias ao interesse imediato 
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do mercado. Há uma Egolotria mais perversa em nosso tempo, que é a 
aquela que mascara o verdadeiro sentido e papel da educação, do Ensino, 
reduzindo-os a processos de instrumentalização, coisificação das pessoas e 
subordinação das pessoas ao meramente econômico e monetário. 

O empreendimento levinasiano, nesse sentido, consiste, em última 
instância, em evitar que se jogue toda a diferença dentro do conceito ou da 
Totalidade, e que ao invés de salvar a unicidade, tal procedimento racional 
acaba sendo o primeiro indício do fundamento da injustiça, pois remete à 
convicção de que a busca pela maior realização do humano é constituir-se em 
um Eu e negar o Outro, caso esse não se enquadrar nos ditames e critérios do 
Eu. Socialmente falando, quando visitamos uma das mais de 900 favelas do 
Rio de Janeiro, por exemplo, quem não mora na favela tende a compreender 
aquela realidade como uma escolha, como se viver à margem do centro da 
cidade, longe de muitos recursos, fosse uma opção e uma escolha totalmente 
livre. A exclusão social é resultado desse pensamento único de segregar quem 
não se enquadra no Eu, no modelo que o Eu elegeu como o melhor e o mais 
eficaz. Não se combate a violência com a violência, combate-se a violência 
com justiça social, com alternativas aos comportamentos truculentos e ar-
bitrários, não se transforma a humanidade desumanizando-a. Não se ensina 
nada a alguém desconstituindo o seu ser. Voltando ao exemplo da favela no 
Rio de Janeiro, esse formato de organização social, que priva as pessoas de 
viverem bem, de cuidarem livremente do seu ser, de poderem exercer sempre 
em todos os âmbitos a sua cidadania, de oportunizarem aos seus familiares as 
melhores condições para viver, representa um prejuízo humano irreversível. 
Essas pessoas vítimas da má distribuição de renda, da exclusão, do racismo, 
do ódio social, ao serem marginalizadas e excluídas, representa também um 
prejuízo incalculável para o país. Do mesmo modo, temos hoje em nosso país, 
14 milhões de desempregados. Qualquer governo que não conseguir otimizar 
os meios para encaminhar ao mundo do trabalho um universo de pessoas 
dessa magnitude, seja de direita ou de esquerda, do ponto de vista ideológico, 
atesta sua incompetência. Excluir é um modo de satanizar a vítima pelas es-
colhas erradas que o Eu totalizante fez. A exclusão social no Brasil é resultado 
da egolatria, do egoísmo de alguns, é reacionária, pouco inteligente, porque 
ao se odiar os pobres e desprezar os desempregados, por exemplo, não se vê 
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a possibilidade humana infinita, possibilidade social infinita e que se todos 
tivessem condições para viver bem, o país ganharia. Se todos tivessem tra-
balho e renda, vida digna, moradia decente, saneamento básico, educação de 
qualidade e boa infraestrutura de lazer e cultura, entre outros, para se chegar 
a isso se geraria muitos postos de trabalho e para manter isso, mais ainda. A 
pobreza e a miséria humana não têm função social. A exclusão do Outro não 
representa nenhum ganho epistêmico, nenhuma conquista social e nenhuma 
vantagem humana, ela só existe por causa da opção tácita pelo solipsismo, em 
detrimento da solidariedade.  

O próprio pano de fundo do domínio conceitual não passa, na mo-
dernidade, é claro, de uma tênue e alienada satisfação do Eu, diante do 
desconhecido, ou do diferente que se apresenta. Tanto no racionalismo 
cartesiano como no criticismo kantiano, a razão é a identidade que se põe 
como Eu, que se basta, um processo de sistema egocêntrico, ou mesmo de 
um sutil círculo vicioso, de uma auto cultuação.

A razão é a identidade que se põe como eu: identidade que se identi-
fica – que volta a si – pela força de sua forma [...] a racionalidade da 
razão, à guisa de consciência, não deixaria, assim nada de fora. A ener-
gia do retorno a si da identificação – esta vis formae – é a atividade de 
todo ato e, se for embriagamento, desembriagamento do Mesmo, um 
retornar a si (LÉVINAS, 2002, p. 35).

Apesar de todo o esforço kantiano de vigilância da atividade da 
razão, essa passividade, com pretenso movimento, sempre reduz em 
primeira e/ou última instância, a categoria do Mesmo. De Descartes a 
Kant, o que mudou foi a maneira de vigiar o dogmatismo. Para Rossana 
Rolando,87 “a tradição filosófica com particular referência a Kant, mas 
também Platão, como se estava dizendo, ensinou a liberdade entendida 
como recusa da imposição alheia, como autonomia, mesmo em rela-
ção ao que seja eventualmente comandado”. Ela apresenta a contestação 
levinasiana que critica essa forma de pensar: “a vontade pode receber 
ordem de uma outra vontade somente porque encontra essa ordem em 

87 ROLANDO, Rossana. Emmanuel Lévinas: para uma sociedade sem tiranias. Educação & So-
ciedade, ano XXII, n. 76, out. de 2001.
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si mesma”88. Ou seja, o conceito kantiano de autonomia pressupõe uma 
razão comum a todos os homens, “capazes de reconhecer o dever uni-
versalmente válido, porque inserido em tal razão, chamado com o nome 
de imperativo categórico”89. 

Para Lévinas, isso pode ser usado de uma forma reacionária contra 
a ética, por exemplo, se um tirano aplicar o imperativo categórico no as-
pecto pertinente ao fato de que ele não obedece nada fora da lei da razão 
e sua lógica seja a tirania, por exemplo. Nesse caso, o conceito de auto-
nomia tomaria uma dimensão totalmente antiética ou ainda, não seria o 
antídoto conveniente contra o totalitarismo da tirania, tendo em vista que 
a autonomia kantiana pode ser entendida como uma não obediência ao 
comando exterior, no caso o clamor por justiça e piedade daquelas pessoas 
que, prejudicadas pelo governo tirânico, fossem reclamar de tal autocracia.

 Para Lévinas, assim como para Foucault, a tirania possui ramifi-
cações através de mecanismos sutis, que vão gradativamente, eliminando 
o teor da ameaça; vão seduzindo e tirando a resistência conceitual e im-
pondo a consciência da obediência. Nesse caso a subserviência torna-se 
um processo natural. Temos esses movimentos radicais na direita e na 
esquerda política. Por exemplo, nos países com governo de esquerda, 
tenta-se satanizar o sistema capitalista, elegendo-o como inimigo co-
mum esse elemento imaginário, que também servirá para justificar todo 
e qualquer absurdo em termos de privação de liberdade, desrespeito aos 
direitos humanos, aos direitos sociais mais fundamentais,  direitos à di-
ferença etc. De modo idêntico a ascensão de um viés mais reacionário e 
conservador ao poder, mirará em países de esquerda que estão vivendo 
um governo totalitário, irão atacar o socialismo e o comunismo, a vida 
pessoal de seus opositores, sempre justificando que isso é para o bem 
comum. O mesmo erro grosseiro sendo praticado em espectros inver-
tidos. O que precisamos ter em mente é que relegar o Outro, em nome 
da Egolatria, é prejuízo irreversível para o próprio Eu, tendo em vista 
que a melhor forma de valorizarmos a nossa existência é valorizando a 
existência de Outrem.

88 Citado por ROLANDO: Lévinas, Liberte et commandement, p. 16.
89 ROLANDO, 2001, p. 77.
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A vigilância cartesiana da iluminação a crítica kantiana representam 
uma possibilidade da eliminação total da obscuridade presente na res e nas 
relações. Por um lado, essas proposições são necessárias para não cairmos 
no dogmatismo de toda sorte. Por outro, tendem a simplificar demasiada-
mente o processamento da realidade e das coisas. As estratégias do pensar 
e do querer são categorias importantes, mas não dão conta do conceito de 
alteridade proposto na visão levinasiana. 

A alteridade não pode ser encarada no plano científico e ético como 
uma simples distinção, ou como algo ainda não resolvido, algo que está 
para o Eu como um empecilho ou desafio, tanto o heteronomismo como 
o autonomismo, carregam problemas conceituais idênticos.  Embora sem-
pre seja forte a onda de simplificar e identificar tudo conforme o que já 
sabemos e somos a resistência da alteridade como e enquanto tal, força 
inevitavelmente que essa pretensa arrogância da razão ocidental seja sem-
pre colocada em xeque.

O empreendimento de conhecer não pode ser reduzido a um mero 
processo de mesmificação. O ato e o movimento de conhecer estão su-
bordinados ao fato de que nos apropriamos de dados que ainda não tí-
nhamos e os enquadramos em alguma gaveta ou compartimento mental, 
no âmago de nossa razão com uma etiqueta, previamente estabelecida, e 
aí armazenamos para sempre e com segurança, tal dado, que até então 
era desconhecido, e com a mesmificação passa ser um dado, dominado, 
clarificado. Subsumido. 

 Esse processo previsível da razão cartesiana e também baconiana, 
tropeça em si mesmo. O Outro nunca será uma ideia clara e distinta ou en-
quadrável por ela. O Outro em si, é realidade subjetiva, obscura, misteriosa 
e separada. A razão do enquadramento nunca poderá dar conta disso. Por 
isso a necessidade do acolhimento, ou mesmo da fruição, seja um reconhe-
cimento da fragilidade da razão humana em lidar com a alteridade. 

Rossana Rolando sugere que é importante buscar em Hegel a noção 
de reconhecimento. Também auxilia a busca pelo conceito dialético em 
Platão como garantia de um discurso capaz de persuadir sem o uso da 
forma, implantando assim uma espécie de equidade. O logos não pode ser 
negligenciado no Ensino, porque sem ele, temos a violência, sem a lingua-
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gem não há comunicação, sem o logos, a interação entre o Eu e o Outro 
reside somente na força física como defesa e ataque. 

A nova Arete a partir da implementação da vida argumentativa, 
implantada na Grécia antiga, como forma alternativa às guerras entre 
cidades estados, muda a noção de força. Antes, na época da guerra a 
força física era o principal instrumento de defesa e ataque. Na vida ar-
gumentativa, após surgimento da Filosofia, o conceito de força colocado 
por Platão, por exemplo, evidencia o discurso persuasivo. No Ensino 
deveríamos despertar para isso, a força do argumento como critério para 
estabelecermos a verdade. 

Para Lévinas, o totalitarismo ronda sempre as nossas construções 
teóricas. Para Rolando (2001) Hegel ao buscar unir direito e moralidade 
no conceito de ética, considerou poder superar, como o direito, a abstração 
do imperativo categórico, conservando, porém, da moralidade kantiana, o 
comportamento interior, ou seja, a autoconsciência do bem intimamente 
e livremente assumido.

Torna-se, assim, “anulada a heteronomia inicial e no seu lugar en-
contra-se, enfim, uma mais concreta e mais real autonomia”90. Ou seja, 
para Lévinas, a figura da “ética hegeliana, de fato, apenas reflui à tendência 
totalitária, exaurindo-se a moralidade do indivíduo no interior do estado, 
em que a razão se encarna, e cuja vontade deve aderir”91. 

A alteridade, segundo Lévinas, não pode ser discutida e resolvida 
conceitualmente nos moldes do pensamento iluminista, pois o Outro é 
um universo, um Infinito que escapa de toda e qualquer Totalidade. E 
ainda mais que a significação que falta para o homem contemporâneo, 
segundo entende Lévinas, está intrinsecamente ligada ao ético. O grande 
drama civilizacional é descobrir qual é o eixo que nos une. Com certe-
za, a ciência não é totalmente, a razão até certo ponto, a linguagem em 
parte, o biológico de certa forma, as religiões são fontes, muitas vezes de 
desavenças, e ficamos encurralados na busca de uma razão, no sentido de 
motivo e condição, que fundamentem o nosso existir como comunidade 
global. A própria ideia do Estado como propuseram Montesquieu, Rous-

90 ROLANDO, 2001, p. 79.
91 loc. cit. 
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seau, Locke e Hobbes, carecem de retoques, pois na operacionalização de 
tais projetos conceituais, o Estado enquanto tal, não cumpre efetivamente 
o seu papel. 

Se considerarmos o ponto de vista dos resultados práticos, as ciências 
baconiana e comtiana estão muito bem. Dominamos o mundo como nunca 
com nossa ciência e nossa tecnologia, expandimos a expectativa de vida, 
somos mais de 7 bilhões seres humanos vivendo no planeta terra, a huma-
nidade nunca foi tão numerosa e nunca vivemos tanto tempo. Por um lado 
somos um sucesso. Por outro lado, como bem alertou Norberto Bobbio, o 
progresso moral e ético não acompanhou o progresso tecnológico. 

 Essa confusão conceitual de que a nossa missão humana é tudo 
esclarecer e tudo dominar, o quanto possível enquadrar, tem sido enqua-
drado. Portanto, a grande interrogação não é se devemos ativar o processo 
de conhecimento da humanidade, ou barrá-lo. Mas questionar o que que-
remos com essa ferramenta importante. A tecnologia e a ciência são meios 
e ferramentas, não a finalidade da existência humana. Mas, conforme a 
intuição do Filme Matrix, criamos a máquina e a máquina se torna nossa 
mãe. Produzimos a industrialização do mundo e hoje a vida praticamente 
está sendo industrializada.  

A técnica, a ciência e a tecnologia são como as pedras lascadas no 
período paleolítico, ferramentas importantes para melhorar a vida huma-
na. Elas existem em função do humano e não o contrário. E esse contrário, 
quando acontece, ocorre justamente por um erro de concepção que reside 
na matriz iluminista de que saber é poder, que o obscurantismo deve ser 
superado, criando-se assim um tipo mais perverso ainda de obscurantis-
mo, quando não se reflete sobre o mito da neutralidade científica e o mito 
do progresso. Conforme acenou Huxley, no admirável mundo novo pro-
vocando-nos a pensar um ser humano livre da dor e da doença, bem como 
da morte, isso nos tornaria seres sem esperança, sem medos e sonhos, e 
portanto, humanos pós-humanos ou desumanizados. 

De alguma forma, essa ânsia por tudo esclarecer e dominar, nos 
faz pensar que tudo o que pensamos: podemos. Isso gera consequências 
desastrosas para a humanidade no quesito científico e humano. Para Lé-
vinas, é mais urgente solucionarmos o problema filosófico do antropocen-
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trismo conceitual, remetendo assim, o ser humano a responsabilidade, e 
não exacerbando ainda mais a convicção de que nosso poder de domínio 
e esclarecimento de tudo e de todos, irá resolver tudo. 

A alavanca que impulsiona as relações de eticidade tem outra via 
que a da apropriação objetiva ou subjetiva. A manifestação do Outro exi-
ge a relação, é rosto, e não apenas empiria. Não há outro caminho a não 
ser a relação de acolhida. Isso foge às objetivações de todos os conceitos 
elaborados pela ciência ou pela modernidade. O rosto é, ao mesmo tempo, 
interdito e súplica, majestade e indigência. Ou seja, a expressão do Outro, 
e a sua fala está expressa com e por sua alteridade.  Isso desmonta todos os 
sistemas propostos pela razão moderna.

O que para Bucks (1997) também é uma forma, como dito ante-
riormente, de resgatar o papel da Filosofia como reflexão porque a Segun-
da Guerra mundial revelou a nossa grandeza e o nosso fracasso. O melhor 
da ciência e da tecnologia foi usado para matar, e os motivos que levaram à 
guerra são de fundo intrinsecamente egolátrico e egoístas. Porque sempre 
que começa uma guerra, a verdade é a primeira a sucumbir. A bomba atô-
mica sobre Hiroshima e Nagasaki resolveram definitivamente o problema 
da Guerra, mas obliteraram milhares de humanos. 

Um dos fatores mais fortes que motivaram a filosofia de Lévinas foi indu-
bitavelmente a experiência indelével da guerra, da qual o autor e seu povo 
foram vítimas. A guerra e a violência não lhe parecem mera contingência 
histórica. Elas são, de preferência, de correntes de certa mentalidade da 
qual a filosofia ocidental se tornou porta-voz: a ‘ontologia’. Esse modo de 
pensar se caracteriza por uma “alergia” da alteridade (BUCKS, p. 98).

Lévinas sugere a revisão da mistificação de paradigmas, da diferença 
que muitas vezes causa a diferença pura. Pois, “a ideia de intencionalidade 
comprometeu a ideia de sensação ao retirar o caráter de dado concreto a 
esse estado que se pretende puramente qualitativo e subjetivo, estranho a 
toda objetivação”92. O Outrem chama à responsabilidade, exige uma res-
posta e um comprometimento. Precisamos de uma racionalidade que seja 
acolhimento e não senda de autoritarismo. 

92 LÉVINAS, 2000, p. 167.
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 Não há o risco da anulação da identidade, da subjetividade ao Eu 
abrir-se para o Outro, e essa abertura também não limita a liberdade do 
Eu. A interlocução é sinônimo de legitimação do discurso ético, não de 
tolhimento da autonomia. A dialogicidade com o outro é fator de cresci-
mento, de abertura e também de transcendência. Da mesma forma que a 
linguagem serve como mediação, como interdito de não violência entre o 
Eu e o Outro.

A própria ideia de conhecimento que temos e da forma como ele se 
processa revela alguns aspectos significativos. Os campos de concentra-
ção construídos pelo nazismo são de algum modo, a melhor expressão de 
como a ciência e a tecnologia podem adquirir um caráter distorcido pela 
decisão humana. 

No ato de conhecer, o diferente é neutralizado por conceitos genéricos 
e universais. As divergências são subsumidas em unidades cada vez 
mais abrangentes, nada dei xando de fora, nem mesmo o próprio pen-
sador. Este se torna mera função no todo, o ponto de convergência no 
qual tudo se sintetiza em urna única totalidade panorâmica. ‘A face do 
ser que se mostra na guerra, fixa-se no conceito de totalidade que do-
mina a filosofia ocidental’, enquanto ontologia (BUCKS, 1997, p. 98). 

O que vemos na cultura e na sociedade nas temáticas violências e 
injustiças são princípios de alguma forma muito ligados ao fato de que a 
Política, a Economia, a Administração, do mundo, da vida e da política no 
mundo expurgaram a Filosofia de seus recônditos. A sociedade totalitária 
sempre será avessa ao pensamento, à prática da reflexão. 

Antes era chamado de ser ou há denomina-se agora, sob a influência de 
Rosenzweig, a totalidade. Segundo Rosenzweig, a filosofia chegou ao 
fim em nossos dias porque deixou de ser simples teoria, tornando-se 
realidade nas sociedades atuais. As ciências, filhas da filosofia, orien-
tam as práti cas pedagógicas e política. A própria filosofia decaiu à con-
dição de simples função integrada na sociedade (BUCKS, 1997, p. 98). 

Ao recuperarmos as questões filosóficas sobre a paz e a justiça, tam-
bém estaremos reinserindo a filosofia no mundo científico como estraté-
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gia de uma área do conhecimento, que tanto tem elementos para dizer, e 
talvez seja o mais importante, ter perguntas sérias e rigorosas para fazer. 
Se no Ensino não corrermos o risco de termos que tomar Sicuta, assim 
como Sócrates, por fazermos perguntas aos jovens, podemos inevitavel-
mente ser as pessoas que dão a Sicuta, mas nesse caso, não a Sócrates, 
mas aos jovens. Matando neles a possibilidade de pensar, de refletir, de se 
autogovernarem e matando-os pouco a pouco com o tédio. 

Um dos primeiros papéis e talvez o mais fundamental no Ensino é 
apresentar o absolutamente Outro, que é o Outro em si, como algo que 
obriga o Eu à uma busca perene de auto superação, de quebra de suas 
amarras e algemas. Se o Eu não sair de seu enclausuramento ontológico, 
não conseguirá captar o Outro como ele é: Outramente outro. Não só no 
sentido do dizer, como na perspectiva do ser. 

O outro absolutamente outro – Outrem – não limita a liberdade do 
mesmo. Chamando-o à responsabilidade, implanta-a e justifica-a. A re-
lação com o outro enquanto rosto cura da alergia, é desejo ensinamento 
recebido e oposição pacífica de discurso (LÉVINAS, 2000, p. 176).

Em Lévinas, o rosto do Outro é recusa de ser apenas dado. “Nesse 
sentido, não poderá ser compreendido, isto é, englobado. Nem visto, nem 
tocado – porque na sensação visual ou táctil, a identidade do eu implica 
a alteridade do objeto que precisamente se torna conteúdo”.93 A imagem 
do rosto do interlocutor é fenômeno que o desinstala. Ela precede toda 
e qualquer conceituação, portanto é desafio, convocação irrefutável que 
impele a uma resposta. Uma relação. 

E isso não tem a ver com posse ou domínio conceitual. É uma ex-
periência de convocação e gratuidade, de abertura do Eu e percepção do 
Outro enquanto tal. Essa relação de encontro e doação não pode ser adap-
tada ou mesmo captada pela frieza e mecânica dura da razão moderna, 
pois tem uma conotação afetiva e de parentesco. A ideia de parentesco 
é muito propícia, pois o parente é um de nós, sem ser outro qualquer, e 
tampouco um Outro Eu. Não é simplesmente uma relação biológica de 

93 LÉVINAS, 2000, p. 173.



107   

consanguinidade, é uma lógica que escapa da lógica formal. Um sentido 
existencial que escapa da ideia de sentido. 

O próximo se refere a mim, em primeiro lugar; antes de qualquer ar-
gumento, antes de qualquer compromisso assumido ou refutado. Sou 
ligado a ele, que vem em primeiro lugar; sem conotações que divi-
dem, antes de qualquer ligação de contrato. Ordena-me antes de ser 
reconhecido. Relação de parentela, antes de qualquer relação biológica, 
contra qualquer lógica (LÉVINAS, 1999).94 

O rosto do Outro é discurso tácito. É difícil não sucumbir diante do 
apelo à exteriorização, frente à requisição humanitária que a presença do 
Outro faz ao Eu. É um convite, uma convocação ao resgate do humano que 
comungamos, não em uma perspectiva de Ontologia somente. A interação 
e a responsabilidade com o outro começam com o cuidado frente ele, eis 
uma convocação sem recusas, pois o “fato de o rosto manter pelo discurso 
uma relação comigo o inscreve no mesmo. Permanece absoluto na relação”95. 

Ele é absoluto e interrompe o solipsismo da consciência. A relação 
ética, nesse caso, nasce da proximidade do eu e do tu, como um discurso 
que irrompe, questiona o eu e o põem em perigo por causa do estatuto 
infinito que é a epifania da visage, como se falasse por si. “A resistência do 
Outro não me faz violência, não age negativamente, tem uma estrutura 
positiva: ética”96. É a interpelação do Rosto de Outrem que coloca o nosso 
ser em questão.“A sensação de perceber o Outro, destrói todos os siste-
mas97”, inclusive o estatuto da Ontologia.

A realidade sempre é uma “prova de fogo” para o pensar filosófico e 
permanece exterior a sua total compreensão. Na relação com o Outro, não 
é diferente. Não há como reduzir o outro a experiência do eu, ele trans-
cende a qualquer conceito, pois é transcendência em si, infinito, como dito 
anteriormente. A dimensão da relação e do cuidado com o outro, portan-
to, da eticidade despertou em pensadores como Heidegger afirmações do 

94 LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser, o mas allá de la esencia. Salamanca, Ed. Sigueme, 
1999, p.148.
95 LÉVINAS, 2000, p. 174.
96 loc. cit.
97 Ibid., p. 30.
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tipo: “do ponto de vista existencial, o cuidado se acha a priori, antes de 
toda atitude e situação do ser humano, o que sempre significa dizer que 
ele acha em toda a atitude e situação e fato” [...] “o cuidado significa um 
fenômeno ontológico – existencial básico”.98

Essa saída de si, na relação com o que não se pode assimilar, é pos-
sível com a visitação do Rosto “que abre a dimensão do infinito, ou seja, 
desperta o desejo do outro, uma necessidade que é mais que necessidade, 
nunca se completa ou satisfaz. Somente aqui o eu distingue o material do 
espiritual”99. É o Infinito tocando o finito. Sem correlação; é a exteriori-
dade tocando a interioridade. Para o aspecto individual, ninguém pode 
responder por mim. Mas a responsabilidade com o outro me salva da 
ditadura do egoísmo.  

O Outro que provoca este movimento ético na consciência, que de-
sordena a boa consciência da coincidência do mesmo consigo próprio, 
comporta um excesso inadequado à intencionalidade. É isto o desejo: 
queimar de um fogo diverso que o da necessidade que a saturação apaga, 
pensar além daquilo que se pensa. Por causa deste excesso inassimilável, 
por causa deste além, chamamos a relação que une o Eu (moi) a outro 
de ideia de infinito. A ideia de infinito é desejo (LÉVINAS, 2000, p. 62).

A subjetividade que tende para o acolhimento, segundo Lévinas, 
visa a não violência do eu e do Outro. Porque ele entende o “ser como 
bondade”100.  Quando ele atribui que a moral não é um ramo da filosofia, 
mas a filosofia primeira, referindo-se a infinita exigência que é a relação, 
expressa logo a seguir que “situamos a metafísica como Desejo. Descreve-
mos o Desejo como a medida do Infinito que nenhum termo, nenhuma 
satisfação detém (Desejo oposto a necessidade)”101. Para ele, “pôr a metafí-
sica como Desejo é interpretar a produção do ser – Desejo que gera o De-
sejo – como bondade e como além da felicidade, é interpretar a produção 
do ser como ser para outrem”102. 

98 Cf. Ser e Tempo, Parte I, traduzido por Márcia de Sá Cavalcante, Vozes. 1988. p. 39-44 e 243-300.
99 LÉVINAS, 2000, p. 89-90.
100 Ibid., p. 284.
101 loc. cit.
102 LÉVINAS, 2000, p. 284.
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Nesse sentido, 

colocar o ser como Desejo e como bondade não é isolar de antemão 
um eu que tenderia seguidamente para um além. É afirmar que se 
apoderar do interior – produzir-se como eu – é apoderar-se pelo mes-
mo gesto que se volta já para o exterior para extra-vazar e manifestar 
– para responder daquilo que se capta – para exprimir.103 

Por violência precisamos resgatar as ações mais simples como a sa-
tisfação de uma necessidade vital ou fabricação de um artefato, já é uma 
violência. O que caracteriza a violência é a própria solidão nela envolvida. 
Volta-se aqui ao mesmo ponto. A ação que não é violência é palavra. 
Quando falamos com alguém, nós o saudamos antes mesmo de conhecê-
-lo. Pois, “o Outro não é a negação do Mesmo, como desejaria Hegel. O 
fato fundamental da cisão ontológica em Mesmo e em Outro é uma rela-
ção não alérgica do Mesmo com o Outro. A transcendência ou a bondade 
produz-se como pluralismo”104.  

A construção da paz para o nosso autor reside no fato de que ela é 
produzida na relação, no embate entre o uno e o plural.

A unidade da pluralidade é a paz, e não a coerência de elementos que 
constituir a pluralidade. A paz não pode, pois, identificar-se com o fim 
dos combates por falta de combatentes, pela derrota de uns e a vitória 
dos outros, isto é, com os cemitérios ou os impérios universais futuros. 
A paz deve ser a minha paz, em uma relação que parte de um eu e vai 
para o Outro, no desejo e na bondade em que o eu ao mesmo tempo se 
mantém e existe sem egoísmo (LÉVINAS, 2000, p. 284). 

Falar com o Outro significa admiti-lo e chamá-lo, para ser ele. “Pôr 
em questão a minha liberdade, a minha espontaneidade de vivente, o meu 
domínio sobre as coisas, e a minha capacidade de cometer assassínio”105. E 
esse desprendimento em relação a toda a objetividade significa positivamen-
te, para o ser, a sua apresentação no rosto, a sua expressão, a sua linguagem. 

103 Ibid., p. 285.
104 loc. cit. 
105 LÉVINAS, 2000, p. 285.



110   

O Outro enquanto outro é Outrem. Chamamos justiça ao acolhi-
mento de frente, no discurso. Se a verdade surge na experiência absoluta 
em que o ser brilha com a sua própria luz, a verdade só se produz no 
verdadeiro discurso ou na justiça”106. Devolver ao Outro o seu estatuto 
de realidade em si, é a primeira justiça. Implantando assim a Justiça que 
gera a Paz.

2.2 A alteridade como  resistência ética e conceitual 

Como vimos anteriormente, a característica fundante da moderni-
dade é o esvaziamento e aniquilamento da alteridade. Tanto o psicologis-
mo como objetivismo já denunciados por Husserl, fizeram do projeto ilu-
minista um reduto fechado em si mesmo. A relativização do pensamento 
medieval que era fundada no discurso ético, de altruísmo, ou de um Outro 
no sentido Teológico. 

Dito de outra forma, para fundamentar o respeito e a determinação 
moral, usava-se a dinâmica da compreensão do Outro, como expressão e 
horizonte de referência de Deus, Pai de todos. O que, de muitas maneiras, 
pode ser concebido como uma ética da alteridade no sentido religioso.  A 
laicização da reflexão ética trouxe para o ocidente alguns efeitos colaterais 
inevitáveis. A própria busca de autonomia frente os princípios religiosos, 
bandeira do iluminismo e também da renascença, foram aos poucos re-
montando um novo conceito de indivíduo, de natureza e de sociedade. O 
que de todo é algo muito importante. 

Mas concomitante ao rompimento com a proposta da eticidade 
proposta judaico-cristã, de uma alteridade fundada na Alteridade107, veio 
também a relativização do conceito de Outro. Ou seja, independente se 
foi uma proposta coesa e programada não importa, a verdade é que, aos 
poucos, a razão iluminista vai elevando o eu como estatuto ético, e es-

106 Ibid., p. 57-58.
107 De uma eticidade baseada no compromisso como Outro, em uma perspectiva de parentela. 
Sendo Deus pai de todos, cada ser humano em consequência é um irmão. Bem ou mal, essa atitude 
ética impele uma relação de respeito universal, de amor ao próximo, pois ele nesse sentido se torna 
um semelhante, por essa representação ou metafísica fundada na elaboração teológica.
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vaziando gradativamente o conceito de Outro. E isso tanto no sentido 
religioso, como no sentido filosófico e ético.

Mas essa anulação do papel da diferença, e da importância do di-
ferente não é privilégio moderno. A própria concepção grega, no sentido 
cultural era fruto de uma razão mesmificante que já possuía traços bem 
evidentes de uma cultura que ao denominar “bárbaros”, os que não eram 
gregos, no fundo estavam se colocando em um patamar superior aos “não 
gregos”. Reside aí um princípio etnocêntrico com consequências totali-
tárias. Esse exemplo serve apenas como ilustração de que carregamos na 
nossa veia filosófica uma pretensão histórica de ou fazer do Outro, um eu, 
ou descaracterizá-lo enquanto tal.  Desde então, há um forte indício que 
vem do berço filosófico-cultural grego e ainda nos inspira como atitude 
racional. E o berço religioso-cultural judaico-cristão que tende a eleger os 
pagãos, a saber: os que não cristãos, a uma condição de segunda categoria. 

Para as teologias que se veem como povo escolhido, o enquadra-
mento do Outro é risco eminente. Aliás, toda a proposta de conversão 
religiosa carrega uma atitude de enquadramento muito perigosa. Isso 
percebemos melhor quando olhamos a história e vemos a invasão dos 
europeus na América do Sul, por exemplo. Toda iniciativa de salvar o 
outro no meu esquema é sinônimo de morte do que ele é. O Outro 
só será salvo, podendo ser ele mesmo. Essas considerações foram para 
ilustrar que a modernidade carrega dois traços, o religioso108 e o filo-
sófico109 que a tornam também uma matriz egocêntrica. Contra isso 
Lévinas escreve.

O Eu é idêntico até em suas alterações, ainda que em ou tro sentido. 
Com efeito, o eu que pensa se escuta pensar ou se espanta de suas pro-
fundidades e, para si, é outro. Descobre as sim a famosa ingenuidade de 
seu pensamento que pensa diante de si, como se andasse diante de si. 
Ele se escuta pensar e se sur preende dogmático, estranho para si. Mas 
o Eu é o Mesmo diante desta alteridade, confunde-se consigo, incapaz 
de apostasia frente a este si surpreendente (LÉVINAS, 2000, p. 25,60).

108 Judaico-cristão.
109 Modelo racional da Grécia.
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Essa maldade, disfarçada de bondade, ou seja, a pretensão de que 
os outros e o Outro precisa ser salvo pelo enquadramento cultural do 
eu mesmificante, representa uma violência conceitual do Eu para com o 
Outro. Portanto, uma dupla agressão conceitual. Pois a responsabilidade 
proposta por Lévinas não é a de trazer o Outro para o rol do Eu, mas 
fazer do Eu uma acolhida ao Outro. De percebê-lo enquanto tal. Muito 
embora esse posicionamento levinasiano não seja uma postura compre-
endida e aceita por todos. Essa expressão do Outro como construção da 
subjetividade do Eu, não foi bem aceita por Paul Ricoeur.

Essa obra está dirigida contra uma concep ção da identidade do Mes-
mo como polaridade à qual se opõe a alteridade do Outro (...) do con-
junto da obra de Lévinas (resulta) uma redução simétrica da alteridade 
da consciência à exterioridade do Outro manifesta no rosto. Neste 
sentido não há em Lévinas outra modalidade da alteridade senão esta 
exterioridade. O modelo de toda exteriori dade é o Outro (RICOEUR, 
1990, p. 387,390). 

Costa110 tenta localizar a crítica de Ricouer a Lévinas, nesse sentido. 
Sua alegação é de que as objeções a Lévinas aparecem quando Ricoeur esta-
belece uma distância crítica entre sua ética e o que colocam Husserl e Lévinas. 
Por um lado, Husserl constitui o “alter ego” a partir do “ego”, caso em que o 
Outro é uma “doublette” do Eu. Por outro lado, Lévinas é acusado de fundar 
no Outro a subjetividade do eu como responsabilidade para com o Outro.

 Ricoeur estaria sus tentando que Husserl constitui o Outro a partir 
do Eu e que Lévi nas, inversamente, constitui o Eu a partir do Outro. Uma 
inver são recíproca entre dois unilateralismos? (COSTA, 2000, p. 203). A 

110 Tentando compreender Ricoeur com o objetivo de responder as objeções feitas a 
Lévinas, pareceria que há uma distinção de níveis. Há elementos que sugerem a existên-
cia de um nível pré vio no qual o eu faz a experiência do si mesmo como um outro e em 
que se fundam as exigências éticas de toda relação com qual quer outro. O si mesmo é a 
primeira e mais originária alteridade que aparece diante do eu em seu próprio interior. É 
a experiência da alteridade como interioridade. Todas as relações possíveis do eu com o 
Outro que lhe é exterior e estranho - experiência da al teridade como exterioridade - es-
tariam fundadas neste “para digma” originário, prévio e anterior.  A alteridade neste nível 
pré vio não coincide com a exterioridade. (COSTA, 2000, p.204)
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reflexão apresentada por Ricoeur não leva em conta que Lévinas critica a 
postura de Husserl, embora na visão husserliana o Outro torne a comuni-
cação possível a referência para a comunicação ainda é o Eu. 

Gostaria de mostrar essencialmente que é impossível constituir de modo 
unilateral essa dialética, seja ao modo de Husserl, derivando o alter ego 
do ego, seja ao modo de Lévinas, reservando ao Outro a iniciativa exclu-
siva de chamar o si à responsabilidade (RICOEUR, 1990, p. 382).

A discussão de Ricoeur visa atenuar ou reverter a proposta levina-
siana de uma alteridade como critério ético. Embora exista a identificação 
do problema da modernidade, a visão ricoueriana não valida a intenção 
levinasiana no sentido de reconstruir a racionalidade a partir de uma re-
construção do sentido da alteridade. 

Mas Costa111 sugere que esta implicância possa ser entendida de 
forma mais equilibrada, inclusive rebate-a112, pois em Lévinas temos 
uma leitura anterior de alteridade, no sentido dela mesma, em si mesma, 
enquanto a própria visão de Ricoeur tenta dar ao eu uma constituição 
de Outro113. Algo semelhante ao enquadramento da modernidade em 
questão, uma noção de alter ego, em vez de alteridade.

111 Segundo Ricoeur, p. 390, a relação do Mesmo com o Outro se dá por bipolaridade e oposição 
e isto porque para Lévinas “nenhum meio termo atenua a dissimetria entre o Mes mo e o Outro”.
Por último sustenta que o pensamento de Lévi nas é reducionista, é um pensamento da alteridade 
compreendi da como exterioridade e não da alteridade concebida como inte rior à subjetividade, à 
consciência e ao eu. Talvez as objeções de Ricoeur a Lévinas possam ser sintetiza das no seguin-
te enunciado: a ética levinasiana está fundada em uma subjetividade eticamente constituída na 
relação face a face do eu com o Outro exterior. Por isso Ricoeur se sente autorizado a sustentar 
que Lévinas efetua uma inversão de Husserl; que a ética levinasiana é unilateralista e tende para a 
polaridade do outro; que a responsabilidade do eu se funde no Outro e que em última instância a 
dissimetria entre o eu e o Outro torna à ética impossível (COSTA, 2000, p. 204).
112 A Ricoeur poderia responder que a ética da subjetividade sensível de Lévinas está muito 
próxima de sua ética da alteridade interior à subjetividade, ficando, porém, muito claro que tal 
proximidade não se dá por algum tipo de coincidência entre a alteri dade interna ricoueriana e a 
subjetividade sensível levinasiana, e sim pela preocupação comum de fundar a ética na subjetivi-
dade humana. Na verdade, é Ricoeur que pode ser objetado a partir da perspectiva de Lévinas. O 
que Ricoeur maneja como fundamen to, isto é, o si mesmo experimentado como um outro, supõe 
previamente uma subjetividade constitutivamente sensível que seja capaz de sensibilidade consigo 
mesma e desse modo capaz de experimentar-se como alteridade (COSTA, 2000, p. 215).
113 A tese de Ricoeur é que o si-mesmo é um outro frente ao eu. Mas o si mesmo como um outro 
não é o outro estranho ao eu nem é o tu. O si mesmo como um outro é a primeira e mais próxima 
experiência da alteri dade na vida do eu. Esta proximidade permite a Ricoeur afirmar que a alteri-
dade pertence à esfera da intimidade e da interioridade do eu como seu si mesmo. Desse modo as 
exigências últimas de uma relação ética entre dois seres humanos se radicam no nível o riginário da 
constituição da subjetividade humana como um eu que tem em si-mesmo a possibilidade de fazer 
a experiência de si mesmo como um outro (COSTA, 2000, p.202).
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O si mesmo como um outro sugere, desde o início, que a ipseidade do 
si-mesmo implica a alteridade em um grau tão íntimo que uma não 
se deixa pensar sem a outra, que uma, conforme se diria na lingua-
gem hegeliana, fica melhor na outra. Gostaríamos de dar ao como a 
significação forte, não somente de uma comparação-si-mesmo seme-
lhante a um ou tro - mas de uma implicação: si-mesmo enquanto... 
outro (RICOEUR, 1990, p. 14).

Dito de outra forma, a insistência ricoeuriana é que Lévinas coloca 
o Outro quase como um Deus. Uma impressão de referência absoluta. E 
essa bipolarização simétrica ao aspecto teológica, entendida mal, do pen-
samento levinasiano rende críticas também contundentes de pensadores 
como Vattimo114. Para Costa, 2000, 

Do que ficou dito se desprende uma objeção que lançamos contra Ri-
coeur, Vattimo e Derrida: a alteridade não ocupa o lugar originário no 
pensamento de Lévinas, o que necessariamente leva a concluir que a 
relação com a alteridade também não é a pri meira origem da ética. E 
isso faz com que as objeções a Lévinas não tenham a esperada trans-
cendência (Costa, 2000, p. 215). 

Embora a insistência vattiminiana, o que está em jogo no pensa-
mento levinasiano é a subjetividade e não a alteridade. A subjetividade 
precisa ter uma fundamentação mais ligada a acolhida e não a pretensão 
de inserção da alteridade no Mesmo. O postulado da alteridade visa a sub-
jetividade e não a si mesma. Essa é uma reclamação histórico-filosófica e 
não a implantação de um novo sistema conceitual. 

Parece que isso não ficou muito claro a Vattimo, pois na sua afirmação:

No termo ontologia do declinar querem, por ora, fa zer-se ouvir estes 
três momentos da herança heideggeriana, que me parecem essenciais: 
a indicação de uma teoria positiva do ser caracterizado como débil 
em relação ao ser forte da metafísica, como remontar in infinitum em 
relação ao Grund; a individualiza ção da fundamentação hermenêutica 

114 No ensaio Metafísica, violencia y secularización, publicado em La secularización de la Fi-
losofía, hermenéutica y posmodernidad: Vattimo propõe a superação da metafísica pela via da 
secularização da Filosofia (COSTA, 2000, p. 205).



115   

como tipo de pensamento que corresponde a esta não metafísica ca-
racterização do ser; a peculiar ligação deste modo não metafísico de 
Wesen do ser com a mortalidade constitutiva do ‘ser-aí’ (VATTIMO, 
1992 a, p.66).

Trata-se aqui, apenas de uma perspectiva de modelo de concepção 
de alteridade e não mérito ou demérito dogmático, teórico ou teológico. 
Vattimo reclama que a proposta da alteridade no nosso autor é a subs-
tituição da Filosofia pela Teologia. Mas, até mesmo a problemática de 
Deus, em Lévinas, não nos remete a uma teologia e sim a uma ideia de 
transcendência. Nesse caso, seria uma forma de remeter a razão humana 
para uma realidade extra-si115. O que interessa aqui, nesse momento, é que 
a matriz cultural ocidental alimenta-se em um forte indício de mesmifica-
ção e culto ao Eu, no sentido do Eu ser a referência de verdade, parâmetro 
para tudo. No caso específico de validar ou não a importância do diferente 
em relação ao Mesmo. E não do caso de Lévinas de substituir a Filosofia 
pela Teologia116 como fundamentação ética.

O Outro, segundo essa tradição grega clássica, o fora da linha ge-
ográfica da concepção do Eu, não é um ser como o grego, é inferior. Ou 
mesmo no conceito judaico-cristão a visão henoteísta e/ou monoteísta 
chega a contradizer-se, pois praticamente enrola-se em uma proposta de 
alteridade incrustada em um Outro, como absoluto, mas que considera 
o pagão, o não ele mesmo, menos importante. Acreditam em um Deus 
único que nos torna por consequência irmãos, mas que por ventura e im-

115 “Não é este o momento de entrar no mérito da compreensão vattimoniana da secularização, 
tampouco o lugar para perguntar como seria possível, a partir dela, superar a metafísica. Entretan-
to, cabe assinalar que fica uma forte suspeita de que a metafísica (em seu sentido clássico criticado 
por Heidegger como o esque cimento do ser) esconde atrás de si uma permanente ameaça on to-
teológica” (COSTA, 2000, p. 205).
116 A resposta a Vattimo consiste em fazer ver que se a alterida de não é originária, então Deus 
não é central como protótipo da alteridade, aparece, quando muito, em algumas analogias ilus-
trativas, mas nunca com valor de prova, conforme afirma enfa ticamente Lévinas em entrevista 
publicada por François Poi rié. O pensamento filosófico de Lévinas não é uma teologia. Se o que 
pretende Vattimo é secularizar a filosofia (pensamento débil), isto é, distanciar o pensamento fi-
losófico das tentações onto-teológicas (pensamento forte) que se ocultam por trás das ontologias 
e das metafísicas, então parece que Lévinas, mais que adversário, é um aliado. Quando Lévinas 
aponta para um âmbito ético e pré-temático de constituição ética da subje tividade humana não 
está justamente retirando-se do âmbito da onto-teologia, da ontologia e da metafísica? (COS-
TA, 2000, p. 215).
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piedade conceitual tem dificuldade de valorizar quem tiver uma funda-
mentação metafísica ou teológica que não seja a mesma da sua. Por isso 
que se torna improcedente a observação de Vattimo, onde ele afirma que,

Para Heidegger, juntamente com o esquecimento da diferença onto-
lógica, são constitutivos da metafísica o des mascaramento e o esque-
cimento deste próprio esquecimento; e tal esquecimento se desdobra 
justamente como a conservação [...] da relação de fundamentação, isso 
é, da posposição do ente a um ente supremo, primeiro ou último que o 
fundamenta (VATTIMO, 1992b, p. 74).

O desafio histórico levantado por Lévinas, de Jerusalém interpelar 
Atenas, conforme vimos anteriormente, ou a proposição da passagem do 
“amor à sabedoria”, para o “amor ao próximo” carrega uma série de nuan-
ces que necessariamente precisam ser constantemente retomadas pelos 
desafios pertinentes que carregam em si. Isso não significa necessaria-
mente o que o postulado de Vattimo, quando afirma que “o pensamento 
que, ao abrir-se ao para além, à alteridade, refuga a lógica da violência que 
caracteriza a ontologia (ou metafísica) da tradição”.117  

Costa118 recorda que Vattimo argumenta contra Lévinas, afirman-
do que este “incorpora” em sua ética “a experiência radical de alteridade 
que, assumida como ponto de partida, situa desde o princípio [...] em um 
horizonte teórico original e irredutível ao prevalecente teoreticismo da 
metafísica tradicional”.119 

Portanto para Vattimo, Lévinas “eleva o Outro, em sua altura e em 
sua semelhança com Deus, é violento. A ética de levinasiana, para ele, 
não supera a violência da ontologia, o mais que consegue é trocá-la por 
outra violência: a metafísica em sentido ético”120. Ele argumenta que “se a 
ontologia é violenta no sentido em que o entende Lévinas, tampouco ele, 
com sua filosofia da alteridade, pode subtrair-se de todo a essa violência” 
(VATTIMO, 1992b, p. 78). Isso significa entender o postulado ético le-
vinasiano como uma teologia, ele “aparece como alguém que, para refugar 

117 VATTIMO,  1992b, p. 76.
118 COSTA, 2000, p. 206.
119 VATTIMO, 1992b, p. 77.
120 COSTA, 2000, p. 206.



117   

a metafísica em seu primeiro sentido como ontologia, simplesmente en-
contra a metafísica em seu segundo sentido como teologia” (VATTIMO, 
1992b, p. 79). 

Parece que Vattimo não entendeu passagens em Lévinas como “re-
ferir-se ao absoluto como ateu é acolher o absoluto depurado da violência 
do sagrado [...] só um ser ateu pode relacionar-se com o Outro e dispen-
sar-se já dessa relação. A transcendência distingue-se  de uma união com 
o transcendente, por participação”121. E, 

Deus invisível, não significa apenas um Deus inimaginável, mas um 
Deus acessível na justiça. A ética é a ótica espiritual. A relação sujeito-
-objeto não a reflete [...] o ideal não é apenas um ser superlativamente 
ser, sublimação do objetivo ou, em uma solidão amorosa, sublimação 
de um Tu. Faz obra de Justiça – a retidão do frente a frente para que se 
produza a abertura que leva a Deus – e a visão coincide aqui com essa 
obra de justiça [...] a metafísica tem lugar onde se joga a relação social 
– nas relações com os homens (LÉVINAS, 2000, p. 65).

Embora muitas expressões religiosas consigam separar de modo 
abrupto a relação com Deus e a relação com o Outro, para Lévinas não é 
possível fazer essa dissociação. Como observou Gandhi, há uma diferença 
entre o que Cristo viveu e pregou e o que os cristãos, em seu nome, fazem. 
A religião é religação do ser humano com seu âmago, com seu ôntico fontal. 
No entanto, quando a doutrina não é bem estudada por inabilidade epistê-
mica ou propositalmente por negligência intencional, desvio ético e moral, 
a relação com Deus e o Outro não possuem o mesmo viés. Para o cristão, 
amar o Outro é condição ética decorrente do amor que Deus tem por si 
primeiro. Nesse caso não temos a teologia do Outro, mas o sentido teoló-
gico do Outro enquanto possibilidade de ser irmão. Como vivenciou São 
Francisco de Assis, em toda sua vida, não precisamos ter a determinação aos 
moldes da Fenomenologia do Espírito de Hegel, na qual Senhor e Escravo 
são categorias necessárias para o progresso humano e social. São Francisco 
de Assis quebra essa lógica, antes séculos antes do postulado de Hegel. Para 
o pobre de Assis, o Outro não precisa ser Escravo e tampouco Senhor, pode 
ser um irmão (terceira via). Já para Lévinas,

121 LÉVINAS, 2000, p. 63.
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não pode haver conhecimento de Deus, separado da relação com os 
homens. Outrem é o próprio lugar da verdade metafísica e indispen-
sável à minha relação com Deus [...] Outrem não é a encarnação de 
Deus, mas precisamente pelo seu rosto em que está desencarnado, a 
manifestação da altura em que Deus se releva [...] a relação ética  de-
fine-se, contra toda a relação com o sagrado, excluindo toda a signi-
ficação que ela tomaria sem o conhecimento daquele que a mantém 
[...] o estabelecimento do primado da ética, isto é, da relação homem 
a homem – significação, ensino e justiça – primado de uma estrutura 
irredutível na qual se apoiam as outras (LÉVINAS, 2000, p. 65).

Para Lévinas a “metafísica tem lugar nas relações éticas. Sem a sig-
nificação tirada da ética, os conceitos teológicos permanecem quadros va-
zios e formais”122. Do ponto de vista moral, Deus faz sentido enquanto o 
fundamento relacional123 que condiciona ao Eu diante do Outro, estabe-
lecer uma relação de fraternidade e de justiça, pois, sem isso, não há paz. 

Nessa direção Vattimo, Ricoeur, Jacques Derrida124 pretenderam 
avaliar a proposta filosófica levinasiana, propõem-se bem mais a apro-
fundar a visão sobre a alteridade, do que a objetá-la. Mas Costa observa 
que, são praticamente duas, as grandes objeções feitas a Lévinas por 
Derrida. Uma “se refere à centralidade da alteridade na metafísica le-
vinasiana e se enuncia do seguinte modo: a centralidade da figura do 
outro ou da alteridade é tão forte em Lévinas que sua metafísica-ética 
acaba se reduzindo a um empirismo que submete o Eu à inevitável e 
dura realidade empírica do outro”125. A segunda objeção derridariana é 
a de que “a escrita levinasiana é ambígua e até certo ponto contraditória 
porque propõe a evasão ou saída da ontologia em um enunciado cons-
truído sobre uma linguagem eminentemente ontológica”126. E depois de 
apresentá-las Costa afirma que,

A Derrida também responderemos a partir da não originalida de da 
alteridade. Se a alteridade não é originária, então aquilo a que a crítica 

122 loc. cit.
123 Rodrigues, 2013. 
124 Violence et métaphysique, essai sur la pensée d´Emmanuel Lévinas, publicado em L´Ecriture 
et la différence.
125 COSTA, 2000, P.207.
126 loc. cit. 
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derridariana denomina submissão inevitável à reali dade empírica do 
outro não é suficiente para acusar de empirismo à totalidade do pen-
samento de Lévinas. Se na escrita levinasiana é possível encontrar mo-
mentos de intensa argumentação em favor da preeminência do Outro 
sobre o Mesmo (COSTA, 2000, p. 216).127 

E essas observações precisam ser avaliadas na ótica levinasiana, de 
como ele compreende essas duas vias, e que não podem ser apreendidas 
de forma empírica apenas. Pelas razões apresentadas no capítulo anterior, 
que afirmam que a ética é de outra ordem da relação sujeito-objeto. Uma 
reflexão semelhante a essa, Lévinas faz na obra Da existência ao existente, 
na qual critica a proposta dualista de Heidegger que define o nada pelo 
ser ou vice versa; para Lévinas nessa matriz da Ontologia, de definir, por 
exemplo, o nada pelo ser, está presente o conflito filosófico de definir o 
diferente pelo Mesmo. Definir o ser pelo não ser. 

Quando João Paulo II, no encontro das religiões mencionou que 
cristão e não cristãos deveriam se unir pela paz e para promover o bem 
comum, Dalai Lama interviu e alertou que, enquanto budista ele não era 
um não cristão. Mesmo em nossos mais célebres, nobres e indubitáveis 
esforços para a promoção da paz, precisamos estabelecer uma relação de 
justiça com a alteridade. Ser budista é ser budista e não ser não cristão. 
Sem notarmos, temos esse resquício histórico de que definimos o Outro 
pelo Eu, e a diferença precisa ser diluída para que possamos estabelecer a 
paz. A paz requer equidade, justiça, igualdade de oportunidade, reverência 
e respeito ao Outro. Negar ao outro a sua própria identidade, em si, tam-
bém é uma forma abrupta de violência. 

A ideia que parece presidir à interpretação heideggeriana da existência 
humana consiste em conceber a existência como êxtase — possível, 

127 As duas razões são: Em primeiro lugar, porque os argumentos estão sendo manejados rio 
nível da interpelação, de modo que a subjeti vidade eticamente constituída como sensibilidade 
está sendo in terpelada pela alteridade que aparece como rosto no face a face. Em segundo lugar, 
porque o nível da interpelação é tematizado por Lévinas no interior do diálogo de seu pensa-
mento com a filosofia ocidental moderna. Para enfrentar os efeitos de uma filosofia fun dada no 
pólo único de uma subjetividade tematicamente consti tuída como pensamento, como consciência, 
como autoconsciên cia, como autorreferência e como sujeito sujeitador e objetivador de tudo que 
lhe aparece pela frente, Lévinas reforça argumenta tiva e estrategicamente a preponderância da 
alteridade na rela ção do face a face com a finalidade de apontar para uma subjetividade constituída 
como sensibilidade (COSTA, 2000, p. 216).
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portanto, unicamente como êxtase para o fim; e, como conseqüência, 
em situar o trágico da existência nessa finitude e esse nada no qual o 
homem se lança à medida que existe. A Angústia, compreensão do 
nada, só é compreensão do ser na medida em que o próprio ser de-
termina-se pelo nada. O ser sem angústia seria o ser infinito — se, 
todavia, essa noção não fosse contraditória. A dialética do ser e do nada 
continua a dominar a Ontologia heideggeriana em que o mal é sempre 
defeito — isto é, deficiência —, falta de ser, isto é, nada (LÉVINAS, 
1998, p. 18).

Voltando à questão anterior, temos essas contradições em afirma-
ções e expressões linguísticas já bem menos difundidas, como cristãos e 
não cristãos, entre outras. Transparece aqui que o outro não é respeitado 
naquilo que é, mas definido e nominado por aquilo que ele não é em re-
lação ao Eu. Esse consenso linguístico e terminológico torna-se redução 
conceitual, e por que não dizer, de consequências ontológicas muito peri-
gosas. O Outro que me olha em sala de aula, não é um não Eu, é Outro. 

Isso remonta a velha questão do espelho, onde não partimos para 
um acolhimento da alteridade como enquadramento da mesma ou de 
definição comparativa com o Eu. É a situação da paixão narcísea. Para 
Lévinas, o Outro não é um não Eu. É simplesmente Outro. E mais, um 
totalmente Outro. Um outramente Outro, para expressá-lo linguistica-
mente de modo mais adequado.

Não raramente a palavra também é uma forma de enquadramen-
to, isso porque no ato de dizer, nunca se diz tudo o que o ser do Outro 
realmente é. A ação do dizer, para Lévinas, sempre deveria carregar um 
desdizer, ou pelo menos uma revisão deste dito, para não reduzir o ser que 
aí se apresenta. A pretensão de definir o ser e o Outro sempre é risco. A 
definição dita carrega intrinsecamente em si, uma forma pretensiosamen-
te redutiva, tendo em vista que dizer sobre algo ou alguém, sempre deixa 
algo a dizer, nunca diz tudo e do modo certo sobre esse algo ou alguém. 
Pois o Outro, no caso desse mesmo algo, sempre é convite a facticidade da 
transcendência, no sentido do Eu e no sentido da sua própria constituição.

A clarificação e o esclarecimento tornaram-se uma forma de anu-
lação da res, em virtude do subjetivismo. E além do mais, para Lévinas, a 
alteridade presente e expressa pelo rosto, no caso do discurso ético, não é 
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res, como na sugestão da pretensa razão moderna instrumental que tende 
a reduz tudo a objeto ou coisa. O Ensino nada mais é do que incitar a 
resistência teórica e prática de que não se pode considerar o saber e, mais 
ainda, o saber residente do Eu, como único e último critério da verdade. 
Ensinar não é uma vanglória do Eu diante do espelho, é um serviço ético 
aos outros, como já foi dito anteriormente. E mais, quando adentramos no 
espaço sagrado do Ensino que é a sala de aula marionetizados pela razão 
instrumental moderna, não estaremos oportunizando o conhecimento do 
conhecimento, despertando a sabedoria, mas entortando e lesando a capa-
cidade de visão sistêmica, crítica e criativa das novas gerações. 

2.3 Ensino: a espiritualidade e a mística

A modernidade visou abolir a concepção medieval de espírito, da 
lógica e metafísica sacralizando da visão cristã. Também atacou a pers-
pectiva aristotélica, para superar a thauma, o pathos, enfim, o espanto e 
maravilhamento da beleza que incide no humano, como convite à con-
templação e a reverência ao que existe em nossa volta. A razão iluminista 
não apenas tentou acabar, abolir e dizimar a contemplação do kósmos 
(theoria) e a mística medieval (ascese) atingiu no núcleo a própria espiri-
tualidade humana. Por espiritualidade, entende-se aquilo que é essencial 
(spiritualis), não necessariamente a prática de uma determinada crença. A 
espiritualidade, é um élan vital e não é propriedade de uma religião, é ca-
tegoria do ser humano. Portanto, não ficou claro para a razão clarificante 
dos iluministas que a forma de conceber uma ideia, coisa ou ser, precisa 
levar em conta a dimensão de sua exterioridade transcendente, não é uma 
realidade que põe em questão a subjetividade no sentido de desconsti-
tuição ou ameaça, mas por outro lado, não cabe integralmente em nossos 
conceitos e subjetividade. 

A exterioridade, como essência do ser, significa a resistência da multi-
plicidade social à lógica que totaliza o múltiplo. Para esta lógica, a mul-
tiplicidade é uma degradação do Uno ou do Infinito, uma dimi nuição 
no ser que cada um dos seres múltiplos teria de superar para regressar 
do múltiplo ao Uno, do finito ao Infinito (LÉVINAS, 2000, p. 272).
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A razão tem poder de perceber, entender, construir e desconstruir; 
não o poder de objetivamente criar instantaneamente uma realidade ob-
jetiva de tudo só pelo fato desta ser pensada. Nesse caso, Lévinas reflete 
incansavelmente sobre o resgate de um conceito de Outro, que pode ser 
perfeitamente Deus, não como termo, mas como princípio terceirizante 
das relações com o Outro. Aquele que, mesmo que o finito se esforce, não 
o abarcará em discurso e cognição. 

Em Descartes tivemos a principal expressão de que o Finito é abar-
cado no finito, nele temos “a fenomenologia da ideia de Infinito”.128 E 
muito embora Husserl tenha criticado a postura cartesiana, nessa temáti-
ca, afirmando que ele tenha colocado no cogito, a alma, isto é, “uma parte 
do mundo, quando o cogito condiciona o mundo”129. Para a concepção 
husserliana a certeza cartesiana reside na satisfação com “a clareza e a 
distinção matemáticas das ideias, mas cujo ensinamento sobre a anterio-
ridade da ideia do Infinito em relação à ideia do finito é uma indicação 
preciosa para toda fenomenologia da consciência”130. Essa forma de pen-
sar o Infinito em mim, ou a “ideia do infinito em mim – minha a relação 
Deus vem a mim na concretude de minha relação ao outro homem, na 
sociabilidade que é minha responsabilidade para com o próximo”131. 

Talvez o embate filosófico com a modernidade resida no fato de que 
para a filosofia cartesiana “do sensível, consiste em afirmar o caráter irracio-
nal da sensação, definitivamente ideia sem clareza nem distinção, tendo a 
ver com a ordem do útil e não do verdadeiro”132, portanto , algo de relevância 
menor. Para Lévinas, a sensibilidade é o próprio ato da fruição, e não como 
um momento de representação. Esse ato e operação que deve ser entendido 
na hora da relação com o Outro e não o modelo objetivante. É a exteriori-
dade do Outro que põem todos os meus sentidos em questão, até mesmo o 
sentido de minha existência como responsabilidade frente a ele. 

A metafísica, a re lação com a exterioridade, ou seja, com a superiori-
dade, indica, em contrapartida, que a relação entre o finito e o infinito 

128 LÉVINAS, 2002, p. 14.
129 loc. cit. Nota de rodapé, que explicita a fronteira entre a ideia racionalista de Deus e a feno-
menologia husserliana. 
130 LÉVINAS, 2002, p. 14
131 Ibid., p. 15.
132 LÉVINAS, 2000, p. 120.
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não consiste, pa ra o finito, em diluir-se no que lhe faz frente, mas em 
permanecer no seu ser próprio, em ater-se a ele, em atuar cá em baixo. 
A felicidade austera da bondade inverteria o seu sentido e perverter-
-se-ia, se nos confundisse com Deus (LÉVINAS, 2000, p. 272).

A estranheza do rosto do Outro carrega esse aspecto de uma as-
cese maior, que poderia ser comparada com a dimensão e o termo Deus. 
Diante da dimensão misteriosa do Outro que se apresenta rosto, a nossa 
subjetividade é confrontada pela exterioridade, e,

Compreender o ser como exterioridade - romper com o existir pa-
norâmico do ser e com a totalidade em que ela se produz - permite 
compreender o sentido do finito, sem que a sua limitação, no seio do 
infinito, exija uma incompreensível decadência do infinito; sem que a 
finitude consista em uma nostalgia do infinito, em um mal do retomo. 
Pôr o ser como exterioridade é encarar o infinito como o Desejo do 
infinito e, desse modo, compreender que a produ ção do infinito apela 
para a separação, para a produção do arbitrário absoluto do Eu ou da 
origem (LÉVINAS, 2000, p. 272).

Quando Lévinas retoma e articula a noção de Deus e do Outro, não 
é no sentido de propor, como já dito, uma teologia do Outro ou teologi-
zação do Outro. Mas, é de problematizar a razão como potencialidade 
que lida com o inabarcável, que também tem limitações e condiciona-
mentos. Deus foge de todas as definições, é um exemplo de infinito que 
desafia o finito. Do ponto de vista cognitivo, nada dá conta do que é Deus, 
de modo absoluto. O Ensino não pode ser prosélito, nem precisa incutir 
cosmovisões religiosas, nem mesmo precisa levar à experiência da religio-
sidade. Mas, quando falamos de mística e espiritualidade estamos falando 
do Pasmo Essencial sugerido por Fernando Pessoa. 

Se na proposição de Sócrates é o desejo a primeira condição para se 
chegar a sabedoria, como bem disse Lévinas somos seres de Desejo (Lé-
vinas, 2000, p. 21),  no entanto não é qualquer desejo e tampouco desejo 
de qualquer coisa. Desejo no sentido metafísico. De modo muito similar 
ao que Boécio enunciou na Consolação da Filosofia. Todo ser humano 
aspira a um bem, mas não qualquer bem, é o Sumo Bem. Ou como pos-
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tulou Santo Agostinho nas Confissões. Todo ser humano, independente 
de raça, nacionalidade ou crença deseja em seu âmago ser feliz, mas não 
é qualquer felicidade, é a felicidade Plena. Escrevendo isso, parece que 
está sendo feita uma apologia à mística cristã unicamente. Não. Mística e 
ascese são movimentos que remetem a duas facticidades. No caso da as-
cese, remonta o sentido grego de askésis (exercício) que é um movimento 
incessante para se chegar a perfeição. Um bom exemplo disso é o espor-
te, sem treinamento, não se chega a um resultado de excelência. Mesmo 
para quem tenha inclinação ou talento inato, sem o devido treinamento, é 
preciso exercitar, treinar exaustivamente. No caso da mística, poderíamos 
trazer como exemplo o Itinerário da Mente para Deus de São Boaven-
tura, pensador do século XIII. A mística é um movimento de busca por 
Deus, mas ao mesmo tempo é certeza de sua inabarcabilidade. Para São 
Boaventura a contemplação plena da face divina não será resultado do 
esforço racional, mas uma fruição, um presente, uma graça concedida. A 
contemplação plena da face de Deus, nesse sentido, para esse pensador é 
dádiva, não prêmio por um esforço merecido. 

Não se sabe de onde: não como se este rosto fosse uma imagem que 
remetesse a uma fonte desconhecida, a um original inacessível, resíduo e 
testemunho de uma dissimulação e, na pior das hipóteses, uma presença 
falhada; não como se a ideia de infinito fosse a simples negação de toda 
a determinação ontológica que alguém se obstinaria a procurar na sua 
essência teorética [...], mas como se o rosto de outro homem, que ao 
mesmo tempo me suplica e me ordena, fosse o nó da própria intriga da 
superação por Deus, da ideia de Deus e de toda ideia em que Ele seria 
ainda visado, visível e conhecido e onde o Infinito seria desmentido pela 
tematização, na presença ou na representação. Não é na finalidade de 
uma visada intencional que penso o infinito (LÉVINAS, 2000, p. 15).

Lévinas, nesse sentido, sugere que responsabilidade com o Outro 
não visa reciprocidade. A questão de Deus, aqui, fundamenta o que ele 
afirma ser a via do afeto e da responsabilidade, sem a expectativa do retor-
no. Como um pai e uma mãe que criam o filho ou a filha para o mundo 
e não para si. Como um docente que leciona em sala de aula, não para 
sua realização e satisfação apenas, mas por se sentir responsável e legar 
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uma vida melhor, em todos os sentidos para os seus discentes. A mística 
e a ascese praticadas no Ensino não seriam uma apologia infantilizada 
ao obscurantismo. É o despertar, antes de tudo, de uma atitude filosófica 
diante do mistério da toca do coelho, do probabilismo (Morin) e do fali-
bilismo (Kuhn) de nossas teorias e crenças. É antes de tudo, de repassar 
preceitos e conceitos, teorias e autores, fórmulas e leis, problematizar de 
onde vieram, como foram pensadas, à luz de uma sociologia da ciência, 
filosofia da ciência e da história da ciência, remetendo as novas gerações 
ao âmago do mistério que é conhecer, e não apenas condicionando-os ao 
tédio. Ensinar é antes de tudo, assumir a nossa responsabilidade frente o 
futuro da humanidade. 

Responsabilidade sem preocupação de reciprocidade; tenho de res-
ponder por outrem sem me ocupar da responsabilidade dele para co-
migo. Relação sem correlação ou amor do próximo que é amor sem 
Eros. Pelo outro homem e por esse caminho a-Deus. Assim pensa um 
pensamento que pensa mais do que pensa (LÉVINAS, 2002, p. 16).

A mística e a ascese tratam da imposição da ideia do Infinito. Uma 
condição não condicionante de algo que se instaura diante do Eu, como 
que uma constituição inspiradora e remete ao acontecimento profético da 
relação ao novo que é o Outrem. Lévinas postula não apenas a vinda de 
Deus à ideia, mas que a ideia do Infinito significa. “Deus vindo-a-ideia, 
como vida de Deus”. (LÉVINAS, 2002, p. 16) 

O pensamento ocidental marcado pelo exercício da razão em definir 
e separar a verdade do obscuro criou um modo de relação entre o Eu e o 
Outro. Essa pretensa forma de conexão, fundamenta-se na simples hori-
zontalidade ontológica. A exterioridade do Outro e, sua realidade em si, 
não  podem ser reduzidas a abstchattungen, ou seja, uma das coisas ilumina-
das por mim. Para Susin, 1984133, a relação Eu e Outro, Eu e Tu, deve ser 
mediada por uma terceira pessoa tem que ser entendida com eleidade. E, 

Não é um sinal para alcançar a ele, e que tornaria a eleidade obsoleta 
quando Ele se tornasse um tu. É, ao contrário, o vestígio de quem não 

133 SUSIN, Luiz Carlos. O Homem Messiânico: uma introdução ao pensamento de Emmanuel Lévi-
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deixou sinais, ou melhor, de quem apagou os sinais, pois seu desígnio 
se revelará diverso de um jogo de absconditus-revelatus. [...] é vestígio 
em sinal, vetando assim a relação direta a si – o bem não se importa 
consigo mesmo – não me pondo na possibilidade de relação com o 
outro [...] o desígnio de Ele permanecer Ele é que Ele é o bem, e a 
bondade sem egoísmo e sem interesses é a relação ao outro é a essência 
do drama a três no reino do bem. Transcendência absoluta e bem se 
reclamam” (SUSIN, 1984, p. 243). 

Vale lembrar que esse vestígio ou horizonte da terceira pessoa não 
pode ser entendido como fundamento, é antes de tudo um firmamento 
no sentido de abertura e infinitude, onde se firma e brilha o olhar. “Le-
vantar o olhos para a eleidade é encontrar não a Ele, mas o Olhar na 
eleidade”134. A reflexão sobre o Outro, a alteridade, a eleidade escapa dos 
esquemas de enquadramento da razão clarificante, Susin alerta para o 
entendimento de que, 

A relação que vai do Olhar ao Ausente está fora de toda revelação e 
de toda dissimulação, e assim, de toda fenomenologia. Por isso mesmo 
o Olhar vem “não sei de onde”, como mandamento de alguém que 
escapa do meu domínio de conhecimento. Eu não sei qual o segredo 
da ligação entre o Olhar e Ele. Apenas sei que se revela a mim deste 
modo como bem e bondade (SUSIN, 1984, p. 244).

O posicionamento levinasiano insiste em afirmar que a morte de 
Deus na visão do neocientismo e do neopositivismo que imperam no pen-
samento ocidental, tem em primeira instância, como configuração central: 
a imanência. Que inclusive reside nos aspectos pertinentes aos valores, e 
que legou uma forte inversão entre meios e fins, como no caso do próprio 
valor que foi subvertido ao desejo como necessidade apenas. Para ele, é 
o desejo que suscita valores. O rompimento com a transcendência tem 
uma consequência filosófica  prática que é a condição dos homens como 
máquinas desejantes, mas não mais no sentido metafísico. É um dese-
jo subvertido e transformado em busca incessante (mística negativa) por 

nas. Porto Alegre, Vozes, 1984, p. 243.
134 SUSIN, 1984, p. 243.
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coisas e objetos. Enquanto a mística remete ao humano em um movimen-
to ascendente de busca pela transcendência e a realização de um Desejo, a 
mística negativa é peso que conduz ao imediatismo e ao tédio. 

A atividade científica do sujeito interpreta-se como desvio pelo qual 
se arrimam em sistema e se mostram as diversas estruturas às quais a 
realidade se reduz. O que se chamava, antigamente, esforço de uma in-
teligência na invenção, nada mais seria que um acontecimento objetivo 
do próprio inteligível e, de alguma maneira, um encadeamento pura-
mente lógico. A verdadeira razão, contrariamente aos ensinamentos 
kantianos, não teria interesse. O estruturalismo é o primado da razão 
teórica (LÉVINAS, 2002, p. 24).

A dominação conceitual e de esclarecimento clarificador torna tudo 
sem graça, sem encanto. Como disse Bloom, torna a vida deserotizada.  A 
vida em sala de aula, sem a problematização mística do mistério, sem a 
pergunta filosófica pela causa primeira de tudo, como no sentido da etio-
logia, torna a vida humana das diferentes gerações uma tensão ao vazio, ao 
absurdo, ao tédio existencial, o qual os estudantes não aguentam mais serem 
massacrados pelas verdades clarificadas e os docentes discípulos da moder-
nidade não conseguem mais ver graça e sentido em quase nada, e, ao mas-
sacrar a sua própria existência sem sentido, transformam a vida acadêmica 
dos discentes em algo massificante, torturante e entediante. Não é à toa, que 
Michel Foucault reclamou na obra Vigiar e Punir que as instituições que 
não compreendem o seu papel de ensinar para a Enkrateia, tendem apenas 
ao reducionismo da vigilância, do controle e da punição. 

Notamos nas escolas de nosso tempo, não apenas o desencanto 
pelo saber, mas até mesmo pela própria vida. O índice preocupante de 
adoecimento dos docentes por problemas decorrentes de seu ofício, e 
que são cotidianamente alardeados pelos pesquisadores e pelos próprios 
órgãos responsáveis pela gestão do Ensino Formal, não foram ainda de-
vidamente refletidos. A sociedade da imanência tende a reduzir tudo 
ao imediato, ao produtivismo, a desconsiderar as pessoas, a minimizar a 
importância das relações interpessoais e focar apenas em dados, metas 
e números.  

O Ensino em sala da aula deve conduzir ao novo, ao interesse 
pela transcendência, pela problematização das causas, pelo despertar do 
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interesse pelo olhar contemplativo da realidade, incitar a curiosidade 
e não o tédio. A lua antes de ser pisada pelo homem era um mistério 
insondável, magia no sentido metafórico e poético. Pisada, é chata, en-
tediante, igual ao que tem na terra: apenas substância homóloga a tudo 
o que existe aqui. Não é mais novidade porque o Ulisses captou dela a 
sua novidade, dominou-a e agora ela é só mais uma metáfora da terra, 
mesmo não sendo. 

Será que a ciência produziu o além do ser descobrindo o todo do ser? 
Será que ela deu a si mesma o lugar ou o não lugar necessário a seu 
próprio nascimento, à manutenção de seu espírito objetivo? (LÉVI-
NAS, 2002, p. 24).

Quando o astronauta Gagarin enunciou que de lá no espaço sideral 
não viu Deus, portanto, Deus seria tolice, para Lévinas a tolice é de Gaga-
rin. Ao afirmar que não encontrou Deus no universo, ou no vácuo sideral, 
Gagarin afirma a maior bobagem científica. Salvo brincadeira sem graça 
da parte dele, a alteridade divina, não teria uma verdadeira alteridade, se 
pudesse ser encontrada e dissecada em um espaço físico qualquer.  

Infinito e Transcendência como atributos de Deus se reserva sem 
lugar. Essa pretensão de um incidiria em uma determinação apenas fi-
nita. Tolice é pensar que a Transcendência plena fosse imanência plena. 
Portanto, somos racionais e capazes de criar sistemas que representam de 
alguma forma uma pretensão ou uma construção de Infinito, embora que 
seja em termo somente como implicam os nominalistas. Podemos então, 
não definir ou tentar representar o Infinito, mas torná-lo imanência é uma 
grande patologia pretensiosa, segundo Lévinas.

Não consiste em reconstituir, como no mito do Banquete, o todo do 
ser perfeito, de que fala Aristófanes: nem ao mergulhar de novo no 
todo —  abdicando  dele no intemporal —, nem ao conquistar o todo 
pela história. A aventura que a separação abre é absolutamente nova 
em relação à beatitude do Uno e à sua famosa li berdade, que consiste 
em negar ou em assimilar o Outro para nada en contrar. Um Bem para 
além do Ser e para além da beatitude do Uno é algo que anuncia um 
conceito rigoroso da criação, que não seria nem uma negação, nem 
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uma limitação, nem uma emanação ao Uno. A ex terioridade não é uma 
negação, mas uma maravilha (LÉVINAS, 2000, p. 272).

Isso posto para comprendermos a visão levinasiana sobre a diferen-
ça inabarcável da diferença. No caso da exterioridade, exposta no Outro 
e pela sua própria condição que se apresenta como um em si, ao mesmo 
tempo em que se dá como conteúdo, não é conteúdo. É uma dação no 
sentido de gratuidade e não só um dado no sentido empírico. 

O infinito tornado finito reside na redução do pensamento que pai-
ra e não transcende. Lévinas sugere que é estranho o fato de que a mo-
dernidade tenta suprimir a ideia de essência e transcendência teológica 
clássica e medieval, e não se dá conta de que “o pensamento do além 
do entendimento é necessário ao próprio entendimento”135. Ou seja, para 
subsistir a razão necessita de uma operação que dê conta do rompimento 
das estruturas consideradas ultrapassadas, mas que tenha ao mesmo tem-
po o devido cuidado, de que, ao transpassar as estruturas, a própria ideia e 
ato de transposição, com o tempo, ou mesmo pelo método, não se tornem 
ultrapassadas. Dito de outra forma, a própria busca da desalienação pode 
acabar se alienando sem a devida e necessária reflexão. Toda crítica, para 
ser coerente, necessita em si, uma autocrítica. 

O saber absoluto, tal como foi pro curado, prometido ou recomendado 
pela filosofia, é um pensamento do Igual. O ser é abrangido, na ver-
dade. Ainda que se considere a verdade como jamais definitiva, há a 
promessa de uma verdade mais completa e adequada. Sem dúvida, o 
ser finito que somos não pode, no fim de contas, levar a bom termo a 
tarefa do saber; mas, dentro dos limites em que esta tare fa fica cumpri-
da, ela consiste em fazer que o Outro se tome o Mesmo. Inversamente, 
a ideia do Infinito implica um pensamento do Desigual (LÉVINAS, 
2000b, p. 82-83).

Para os homens medievais a relação com o Outro era mediada por 
um terceiro que representava e justificava a alteridade, o respeito, o amor 
ao próximo etc. Esse terceiro para os grandes expoentes medievais é Deus, 

135 LÉVINAS, 2002, p. 26.
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Santo, Onipotente, Onisciente e Onipresente. Deus (re)funda uma forma 
normativa das relações entre os humanos e dos humanos com a natureza. 
A dimensão relacional, mesmo contendo o risco apontado por Spinoza 
trazia em seu bojo uma constituição clara, não só no sentido de lingua-
gem, mas da Teologia de uma legitimidade ética. 

A inspiração divina, portanto, impelia para agir como de tal modo, 
acolher, amar, reverenciar, respeitar e viver conforme a inspiração da fé. 
Isso para que as relações entre as pessoas pudessem evitar o caos relacional 
do episódio midráxico de Caim e Abel. No qual por amor à imanência, 
pela valoração tirânica das coisas (Qayin/qanah, que poderia significar 
o uso da força, da lança para adquirir, obter) é capaz de matar o próprio 
irmão (Abel, que pode significar ‘com, ao lado’ de Deus). A violência de 
toda sorte que assola nossa sociedade não é necessariamente porque as 
pessoas não sejam mais tão religiosas, porque não participam do culto, 
da sessão, da missa, enfim, de algum ritual de religiosidade. Até porque 
muitas religiões, inclusive a Igreja Católica na idade média, como no caso 
da simonia, abandonou a transcendência pela imanência, temos o caso 
da inquisição e das cruzadas que desnudam o fato de que a crença em si, 
não nos afasta da imanência. Em nosso tempo, é comum várias crenças de 
apresentarem como resumo da transcendência, mas materializam em sua 
prática um culto doentio à imanência, defendendo a ostentação material 
como distinção qualitativa, tirando parte do pouco que os pobres têm 
para seus líderes viverem na luxúria em nome do sagrado. Líderes esses 
que impõe aos seus seguidores austeridade de vida, abnegação material e 
adiamento dos prazeres, na linguagem de Foucault que eles mesmos não 
praticam. Ou como bem disse Nietzsche, há alguns líderes religiosos que 
se contentam apenas em impingir a culpa e a alienação moral aos seus se-
guidores, tornando-os ovelhas submissas e massa acrítica e alienada como 
postulou Marx. Esses desvios de conduta, que ocorreram e irão continuar 
ocorrendo nas instituições religiosas, não devem ser falaciosamente admi-
tidos com uma generalização apressada. O mau uso da mística e da ascese 
não as invalida. Do ponto de vista prático, como bem alertou Popper, por 
honestidade intelectual crer em Deus não prova sua existência, para os 
agnósticos e ateus a descrença também não prova a sua inexistência. O 
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importante é manter a senda da transcendência sempre no plano da con-
trovérsia e da abertura ao mistério. Crer ou não crer em um ser superior, 
em si, não prova maior ou menor capacidade cognitiva.  

A ideia de um terceiro, no que propõe Lévinas remete a uma ideia 
de abertura e acolhimento, de solidão que gera solidariedade, de um olhar 
para o Eu que seja possibilidade de acolhimento ao Outro. Essa é, segun-
do ele, a base para a constituição de uma eticidade universal e que não 
é propriedade das religiões e de nenhuma forma contradiz os grandes 
clássicos filosóficos sobre o assunto. Na ética semítica e também na ética 
cristã, o movimento de acolhimento e responsabilidade, dá-se sobretudo 
com as categorias mais desprezadas e excluídas, como o pobre, o estran-
geiro, a viúva, o leproso, a criança, os doentes etc. 

Se voltarmos ao conceito judaico-cristão da fundamentação das re-
lações humanas, a grande evocação ética é “não matar”. O Deus bíblico, 
sobretudo o do Novo Testamento é eminentemente um Deus da vida.  O 
Totalmente Outro que legitima e ordena a relação com o próximo respei-
tando as devidas diferenças, e oportuniza a mística religiosa como lingua-
gem ética. Lévinas na obra Do sagrado ao Santo136, sugere a hermenêutica 
de textos sagrados que visam ritualizar e sacralizar a relações interpessoais 
como uma forma de reconstituir a proposta do Deus da vida, da Torá de 
um povo, escolhido para a vida, e vida plena. 

Escolhido não só naquela velha perspectiva henoteísta, de um Deus 
que tudo corrobora e autoriza em nome Dele. A fé deve estimular relações 
afetuosas, sobretudo com quem mais precisa. A crença em um ser superior 
deve elevar a piedade e a comiseração, o amor entre os homens de todos 
os tempos, uma crença que incita o ódio e legitima a violência conceitual 
e física ao Outro, é apenas a deificação da egolatria humana, não tem nada 
ver com Deus. Em todo e qualquer Ensino, a ética é anterior a técnica, a 
ciência e a tecnologia. Isso porque, mesmo com a mais elevada ferramenta 
ou a mais avançada ciência, a decisão humana é que conta em último plano. 

O mundo produz uma quantidade grande de alimentos, mas a vonta-
de política ainda faz com que poucos comam demais e muitos não comam 
o necessário. O Rio Grande do Sul, em termos agrícolas, já está produzindo 

136 LÉVINAS, Emmanuel. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2001. 201 páginas.
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mais utilizando menos área plantada, porque a ciência e a tecnologia auxi-
liam e quando é feita a melhor escolha política, de fato, tudo anda melhor. 
Por melhor escolha não significa ideologia de direita ou de esquerda, ou 
mesmo de qualquer outro lado, a questão é que não basta conhecimento 
científico, alta desempenho tecnológico, se a escolha política que é o poder 
do seu uso, não for utilizada da maneira adequada. E é aí que entra a ética, 
a base onde se assentará a motivação justa de tais escolhas. 

A mística não é refém de nenhuma crença, pois se o fosse seria apenas 
código ou regramento moral. A Mística é esse espaço de exercício con-
tínuo, no mesmo sentido e papel do atleta que treina para se aperfeiçoar 
fisicamente, no caso da ascese ou da mística, o plano do exercício é mental, 
espiritual, da ordem da problematização e aperfeiçoamento do Desejo. 

A legitimação ética carece de uma dimensão maior que a relação 
dual e inerte do Eu para o Outro. O Outro não significa só o fato do Ter-
ceiro, no sentido objetivo ou subjetivo, conforme os preceitos modernos. 
Implica em uma nova relação, em uma busca de significância e significado 
que não residem apenas na razão aniquilante, mas em uma capacidade 
de acolher pelo menos, a possibilidade intelectual de uma transcendência 
além do que estamos acostumados a perceber. 

A estranheza proposta por Lévinas é algo significativo. Como na 
imagem da lua citada anteriormente. O outro é como a lua antes de ser 
visitada. Permanece mistério. E, mesmo visitando com a linguagem que 
nos une, ele vai permanecer mistério infindável, pois ele é Infinito em seu 
mistério existencial, mesmo sendo finito. Hannah Arendt em sua obra 
Condição Humana menciona essa dimensão incognoscível do humano à 
luz da compreensão de Santo Agostinho. Por isso, transformar o Outro 
em um Mesmo, é reduzi-lo a um não Outro. Não só no sentido lógico, 
mas no sentido prático. Não só no sentido conceitual, mas como em sua 
primeira morte. Primeira violência. Reduzir conceitualmente o Outro a 
mesmidade, em primeiro lugar é uma ação que não faz sentido, porque 
não é possível do ponto de vista cognitivo, é mera pretensão da razão. Em 
segundo lugar, se isso fosse possível, seria um empobrecimento do Eu, 
tendo em vista que o Outro é garante a expansão do Eu, sua ampliação 
como solidão que faz saída para a solidariedade. 
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A proposição de um terceiro, quer seja Deus, ou seja a linguagem é um 
modo de impedir a violência, pois a violência é a inabilidade de lidar com a 
diferença que cobra acolhimento e responsabilidade. O estrangeiro que vem, 
como total alteridade e bate em minha porta, chega em nossa cidade com seu 
olhar de apelo à solidariedade do Eu, não apenas ganhará uma nova chance 
com o acolhimento, o Eu também ganha porque enriquece a sua possibilida-
de de relação ao inserir um outrem em seu universo humano. 

Parto da ideia cartesiana do infinito, no qual o ideatum dessa ideia, 
isto é, o que esta ideia vi sa, é infinitamente maior do que o próprio ato 
pelo qual eu o penso. Há desproporção entre o ato e aquilo a que o ato 
dá acesso. Para Des cartes, reside aqui uma das provas da existên cia de 
Deus: o pensamento não pode ter produ zido algo que o ultrapassa; era 
necessário que esse algo tivesse sido posto em nós. Logo, há que admi-
tir um Deus infinito que pôs em nós a ideia do Infinito (LÉVINAS, 
2000b, p. 83).

O problema da tríade, do Terceiro aparece em Descartes, mesmo tra-
tando-se de uma forma dualista entre o res extensa e o res cogito, não descarta a 
ideia de Deus, como um elemento de fundamento da verdade, de uma espé-
cie de julgamento e legitimação. De uma fundamentação racional da própria 
razão. Partindo da dúvida, não duvida de Deus. Até lhe reserva um papel 
muito preponderante em sua teoria. Na afirmação de Lévinas: “não é prova 
procurada por Descartes que aqui me interessa. Reflito aqui no espanto pe-
rante a desproporção entre o que ele chama a “realidade objetiva” e a “realidade 
formal” da ideia de Deus, perante o próprio pa radoxo - tão antigrego - de uma 
ideia “posta” em mim, quando Sócrates nos ensinou que era impossível pôr 
uma ideia em um pensamento, sem aí a já ter encontrado”137.

Na relação espelhada, sem a intermediação de um terceiro, o Outro 
é simplesmente um espelho do Eu. O Eu não vê o Outro. Vê a si mes-
mo expresso no Outro. Em Kant, da mesma forma, embora o seu modus 
vivendi lhe impeliu para a formulação de uma tese baseada no dever, e 
na exacerbação do eu, a figura divina não sai de cena. Serve como um 
princípio orientador e normativo. Embora o imperativo categórico seja 

137 LÉVINAS, 2000b, p. 83.
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uma espécie de transcendentalização do Eu, no sapere aude, Kant, reserva 
também um espaço para o terceiro como referência última. 

Em Hegel, também temos uma espécie de terceira via, quer pela 
síntese como resultado da dialética, ou mesmo a ideia de absoluto que 
instaura um movimento dialético-histórico como transcendência da tran-
sitoriedade que permite o historicismo. Na Dialética do Espírito tudo con-
verge para o absoluto. Portanto, o nosso espírito em contato com o meio 
não representa tudo. Entra aqui o elemento do Absoluto como uma con-
vocação, como um terceiro elemento que conduz e orienta o processo todo 
de todas as relações, é a historicidade sendo regida pelo Absoluto.

Em nossa cultura tendemos a morte ocidental e talvez acidental, 
da Terceira via. Não há sentido ético em uma relação de espelho. O Eu 
olha-se no Outro. Se essa relação for extremada, por um lado, temos o 
narcisismo e o solipsismo. Se ela for conjugada entre o Eu e o Outro, 
como tensão dual temos a paranoia. Eu e Outro precisam de mediação, 
não podemos existir enquanto civilização humana se não recuperarmos a 
capacidade de convivermos de modo relacional, tecendo nós relacionais 
para manter a teia e a rede da vida no mundo.  

Diante do Outro, vendo-o como única via, teremos a comparação 
ou a insignificação, ou ainda o fraternismo. Se o Outro passar a ser única 
referência temos a teologização do Outro. O Eu e o Outro sem uma fun-
damentação de relação, sem mediação, não tem sentido. O grande desafio 
é compreender conceitualmente o Outro no lugar que lhe é devido, res-
peitando o critério da diferença, do espaço e da identidade entre o Eu e o 
Outro. No Ensino essa é uma regra milenar básica, se o Eu prevalece em 
relação ao Outro temos o narcisismo. Se teologizarmos o Outro e negar-
mos o Eu, temos um endeusamento inadequado do Outro. E, por con-
sequência quando a mediação entre o Eu e a alteridade for considerada 
o mais importante, estaremos de algum modo, confundindo meios e fins. 

A relação com Outrem não anula a separação. Não surge no âmbi to 
de uma totalidade e não a instaura integrando nela Eu e o Outro. A 
conjuntura do frente a frente já não pressupõe a existência de verdades 
universais, na qual a subjetividade possa incorporar-se e que bastaria 
contemplar para que Eu e o Outro entrem em uma relação de co-
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munhão. E preciso, sobre este último ponto, defender a tese inversa: 
a relação entre Mim e o Outro começa na desigualdade de termos, 
transcenden tes um em relação ao outro, onde a alteridade não deter-
mina o outro formalmente corno a alteridade de B em relação a A que 
resulta sim plesmente da identidade de B, distinta da identidade de A. 
A alterida de do Outro, aqui, não resulta da sua identidade, mas cons-
titui-a: o Outro é Outrem (LÉVINAS, 2000, p. 229).

Lévinas aponta a linguagem como ponte para a interação, na tercei-
ra seção de sua obra Totalidade e Infinito. Isso significa que mesmo sendo 
a linguagem a Terceira via para instaurar uma possível relação de não 
violência, ela não pode ser mais que mediação. Há muitas patologias em 
nosso tempo, fundadas na imposição do Eu sobre o Outro. O machismo, 
a misoginia, a homofobia, a transfobia, o ódio social, e tantas expressões 
autoritárias decorrem de uma visão intelectiva deficitária sobre a riqueza 
da diferença. Não precisamos ser todos iguais para vivermos em paz, basta 
sermos justos e não visarmos a violência conceitual ou física como modo 
de reduzir o Outro ao universo micro do Eu. 

Enquanto humanos não conseguimos relações pacíficas e justas, sem 
a mediação de uma via que instaure, justifique e fundamente a relação. A 
terceira via suprime a violência, não como uma anulação de qualquer um 
dos envolvidos na relação, mas na fundamentação dessa relação enquanto 
eticidade. Se não tivermos solidariedade o suficiente para acolher a dife-
rença, pelo menos enquanto humanos devemos basear nossas ações e ati-
tudes no respeito mútuo e produção da harmonia relacional. O Ensino se 
produz como resultado central pessoas dispostas a dialogar, a reverenciar 
a diferença, a ser solidária com os que mais precisam, pode calcar todos os 
demais conhecimentos em cima dessa base que a humanidade será melhor 
a cada geração. 

Outrem enquanto Outrem situa-se em uma dimensão da altura e do 
abaixamento - glorioso abaixamento; tem o semblante do pobre, do 
estrangeiro, da viúva e do órfão e, ao mesmo tempo, do se nhor chama-
do a bloquear e a justificar a minha liberdade. Desigual dade que não 
aparece ao terceiro que nos contraria. Significa preci samente a ausên-
cia de um terceiro capaz de abraçar-me a mim e ao Outro, de maneira 
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que a multiplicidade original é constatada no próprio frente a frente 
que a constitui. Produz-se nas múltiplas singula ridades e não em um 
ser exterior a esse número e que contaria os múl tiplos (LÉVINAS, 
2000, p. 229).

Como vimos anteriormente os sistemas éticos - grego e cristão - 
não representam uma linguagem de impacto do ponto de vista ético, pois 
estão vinculados a uma conotação natural do homem. E há uma espécie 
de convencimento da verdade absoluta como propriedade etnocêntrica, 
não no sentido de origem dessa dinâmica, mas na aplicação da mesma. 
Não se pretende aqui discutir o valor e teor e da proposta desses sistemas, 
apenas o papel da ética.

 A formulação da eticidade como discurso e proposta retórica que 
constitui uma proposta de vida. Para Lévinas, a própria linguagem tem 
uma conotação personificante no embate conceitual entre o nós, pois ela 
legitima esse encontro, no sentido de que há uma valorização de cada uma 
das partes envolvidas.

A desigualdade está na impossibilidade do ponto de vista ex terior, que 
seria o único a poder aboli-la. A relação que se estabelece - relação de 
ensino, de domínio, de transitividade - é linguagem e só se produz no 
falante que, consequentemente, faz frente ele próprio. A linguagem 
não se acrescenta ao pensamento impessoal, que domina o Mesmo e o 
Outro; o pensamento impessoal produz-se no movimento que vai do 
Mesmo ao Outro e, consequentemente, na linguagem interpessoal, e 
não apenas impessoal. (LÉVINAS, 2000, p. 229).

No século XXI, estamos vivendo uma época de virtualismo, plas-
malidade e do simulacro. A concepção do ser humano sobre o próprio ser 
humano, não é mais unívoca, é pluriversal. Polissêmica. O sentido do agir 
humano torna-se cada vez menos palpável e mais complexo. O homem 
produz altas tecnologias, a cibernética, a comunicação instantânea, a li-
berdade de expressão, a ciência com descobertas a cada instante, e mesmo 
sem querer, acaba sendo construído, configurado e até desfigurado pelas 
invenções que produz. A cultura produz tecnologia e a tecnologia repro-
duz inevitavelmente a cultura. Tornou-se impossível conceituar a ética em 
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tempos de mudanças tão aceleradas. E a própria identidade do humano 
fica imersa em uma confusão conceitual que tende não mais para o ser, 
e mesmo para o ter, mas para a Imagem, para o aparentar. Esse é o lado 
mais perverso da sociedade líquida refletida por Bauman. Não há mais um 
único caminho que levam à Roma. A salvação da alma humana não é mais 
exclusividade da Igreja Católica, enfim, existem múltiplos caminhos para 
todas as questões do humano, exceto para a facticidade da morte. 

O lado menos complicado da vida líquida teorizada por Bauman 
pode ser a capacidade de resiliência e a agilidade mental diante das mu-
danças do mundo. No mundo do trabalho, extingue-se a todo tempo vá-
rias profissões e ocupações e surgem incontáveis outras formas de trabalho 
e ocupação humana. Por isso mesmo o Ensino não pode preparar ape-
nas para os ditames do Mercado, dentro de um reducionismo da ideia de 
competências. Isso em si é desastroso tendo em vista que a vida líquida 
muda e dita novas regras e formas de relação do homem com o mundo e 
com a economia. Nesse sentido, a fixidez da formação por competência, 
formar para um determinado fim, seria assíncrona e anacrônica. 

2.4. O ensino como reconstituição do humano

A caracterização do humano pela interlocução vem de seu sentido 
etimológico. Húmus, terra fértil, em hebraico significa possibilidade. Isso 
porque em uma perspectiva relacional, somos possibilidade e não môna-
das divinizadas, que não precisam se constituir no contato com o Outro. 
O ser humano nasce frágil e precisa de cuidados, e esse cuidado vai para 
além da dimensão física. A fala e não a força física é que constitui um 
espaço de ampliação de nosso universo enquanto humanos.  

Uma relação que se estabelece – relação de ensino, de domínio, de 
transitividade – é linguagem e só se produz no falante que, conse-
quentemente, faz frente ele próprio. A linguagem não se acrescente ao 
pensamento impessoal, que domina o Mesmo e Outro; o pensamento 
impessoal produz-se no movimento que vai do Mesmo ao Outro e, 
consequentemente, na linguagem interpessoal, e não apenas na impes-
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soal (LÉVINAS, 2000, p. 229).

O Ensino nada mais é do que espaço de treinamento e interlocução 
de nossa natureza dialogal. A conversa entre pais e filhos, professores e 
estudantes, não apenas aproxima o horizonte de suas subjetividades, mas 
garante a possibilidade de interação, e por isso, da produção do conheci-
mento. Uma aula de qualquer compontente curricular não pode ser um 
monologium, precisa ser um proslogium. 

Uma ordem comum aos interlocuto res e estabelece-se pelo ato posi-
tivo que consiste, para um, em dar o mundo, a sua posse, ao outro; ou 
pelo ato positivo que consiste, para um, em justificar-se da sua liber-
dade perante o outro, isto é, pela apo logia. A apologia não afirma ce-
gamente a individualidade, mas já faz apelo a Outrem. E o fenômeno 
original da razão, na sua bipolaridade insuperável. Os interlocutores 
como singularidades, irredutíveis aos conceitos que eles constituem ao 
comunicar o seu mundo ou ao seu apelar para a justificação de Outrem 
presidem à comunicação (LÉVINAS, 2000, p. 229).

A mídia com uma gama de ferramentas auxiliadas pela inteligência 
artificial, somadas a instrumentalização de logaritmos, impõe propaganda 
bem feita em todos os recantos e meios de comunicação. Com o advento 
da internet o marketing, muitas vezes, propõe um princípio de discurso 
subliminar de fraternidade fundada no fetiche das marcas, ou na negação 
da identidade pela adequação ao meio. A adesão massiva das novas gera-
ções aos multimeios de comunicação não como produtores de linguagens 
e discursos, mas apenas como consumidores de informações e produtos 
tornam a comunicação e as próprias redes virtuais, não um meio de comu-
nicação, mas um fim da existência. Esse acesso ilimitado a tantas informa-
ções, em tempo real, em velocidade instantânea também pode servir como 
incitação ao tédio intelectual e volitivo. 

Diante de tantas informações e tantas possibilidades os jovens não 
conseguem mais usar a comunicação para interagir, mas são atropelados 
pelo excesso de interação que os desconecta do mundo da vida. Nunca a 
raça humana teve tantas possibilidades de se comunicar, em todos os âm-
bitos e nunca se comunicou tão mal. As aulas não precisam ser uma usina 
de eletrônicos e os nossos laboratórios não precisam ser réplica da NASA, 
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para termos uma aula problematizadora, reflexiva, crítica e não entediante. 
Também nesse sentido, os docentes ética e tecnicamente precisam educar 
o olhar, primeiro o próprio, depois o olhar discente sobre o que precisa ser 
ensinado e a necessidade de porquê precisa ser apreendido. 

Vivemos no Ensino e na sociedade tecnológica um atropelo da sin-
gularidade e da identidade, e sem isso a razão humana não se estabele-
ce como possibilidade. Essa distância mediada pela linguagem apontada 
por Lévinas, como necessidade de manter a identidade de cada um, é 
distorcida e até destruída pelos mecanismos de massificação de gostos, 
preferências, linguagens impessoais, marcas, símbolos, que universalizam 
todos não em função de uma eticidade ou linguagem, mas na possibili-
dade do consumo a partir de uma comparação com o Outro, por simbo-
lismos mercadológicos, por uma falsa ideia de identificação com o Outro. 
Não mais por identificações humanas, mas identificação massiva com as 
coisas que todos devem ter e consumir. Como bem disse Bauman, na ética 
da contemporaneidade o grande desafio é incutir nas novas gerações a 
desconfiança mínima para que as novas gerações não sejam apenas con-
sumidoras, que não apenas existam para satisfazer a vontade monetária de 
Outrem. Mas que possam superar a massificação rumo ao acolhimento da 
alteridade de Outrem, mesmo que esse Outrem não consuma as mesmas 
marcas e coisas. 

A própria produção industrial em série carrega um misto de anoni-
mato e uma projeção de identificação. Torna-se quase uma uniformização. 
Aquilo que Nietzsche profetizou afirmando que o homem do porvir seria 
tão independente que seria facilmente massificado. A identidade de quem 
consome não importa para as leis do mercado. Qualquer pessoa que puder 
induzir os demais a consumir marcas e coisas, independente do que seja 
e para que sirva, é considerada alguém relevante para o mercado. Porque 
pode ser o canal direto de comunicação com quem é potencialmente con-
sumidor. É nesse universo que o Ensino deve problematizar o problema 
da identidade e da linguagem. Estimular o senso crítico não é ensinar a 
ojeriza ao mundo tecnológico, tampouco estimular a alienação diante dele. 

Sobre o nosso tempo, não é à toa que Einstein defendeu que entre 
os seus três maiores medos138, o mais terrível seria a anulação e a unifor-

138 Guerra atômica, fome e massificação pela mídia.
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mização midiática.  A contra partida ao anonimato é a identidade. Nietzs-
che e Einstein estavam certos sobre a intensa busca por emancipação que 
incorre na massificação. A desmedida busca por autonomia e indepen-
dência que gera a diluição na massa. O postulado levinasiano sugere que 
a melhor  resistência aos embates midiáticos é o fortalecimento das iden-
tidades. Para assim fazer frente à coisificação do ser humano. Embora as 
coisas tenham sentido próprio e sejam importantes, elas não são o sentido 
de nossa existência. Embora sejamos bombardeados por infinitas ofertas 
e promessas em forma de hino das sereis, como sugeriu Adorno devemos 
resistir a tentação de dormência e anestesia por esse canto. Ensinar é pro-
blematizar o apelo e não estimular a adesão. 

As coisas manifestam-se como respondendo a uma pergunta em relação 
à qual elas têm um sentido, a pergunta: quid? Tal pergunta procura um 
substantivo e um adjetivo - inseparáveis. A tal procura corresponde a 
um conteúdo, quer sensível, quer intelectual, uma compreensão de con-
ceito, o autor da obra, abordado a partir da obra, só se apresentará como 
conteúdo. Esse conteúdo não poderá des ligar-se do contexto, do sistema 
em que se integram as próprias obras e responde à pergunta através do 
seu lugar no sistema. Perguntar o quê é perguntar enquanto quê: é não 
tomar a manifestação por ela mesma (LÉVINAS, 2000, p. 159).

Essa manifestação única da condição carnal e visível do humano, 
como uma linguagem tácita e crua, faz uma recusa ao nivelamento dos 
entes. É uma forma conceitual de resistência que cada um seja apenas um 
dado ou um figurante virtual. E se de um lado a Mídia com seus sistemas 
e instrumentos pressupõe uma ruptura com um sistema ético do humano, 
vale-se profundamente de esquemas universalizantes139 para alavancar sua 
massificação para os sem rostos. Para contrapor essa dinâmica poderíamos 
afirmar que 

139 Religiosos, filosóficos, históricos, sociológicos – trabalhando com conceitos abstratos como o 
sucesso, a felicidade, o melhor, o Bem, sempre os subordinando aos seus produtos e serviços. Não 
mais com uma conotação de incentivo moral e ético, mas como uma exacerbação do ego, do eu, 
em virtude de uma falsa ideia de sobressair-se frente aos outros, ou de independência e destaque 
frente aos mesmos. Quanto acontece a ideia de interação ou diálogo, aproximação, não é entre 
entes humanos, mas identificação com a marca ou produto em questão.
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A pergunta que interroga sobre a quidade faz-se a alguém. Desde 
há muito tempo quem deve responder se apresentou, respondendo 
assim a uma pergunta, anterior a toda pergunta em busca de quida-
des. Na realidade, o quem é? não é uma pergunta e não se satisfaz 
com um saber. Aquele a quem a pergunta é feita, já se apresen-
tou, sem ser um conteúdo. Apresentou-se como rosto (LÉVINAS, 
2000, p. 159).

Portanto, a aplicação desse conceito para o momento atual caberia à 
medida que precisamos construir filosoficamente um processo de “rostifi-
cação” das pessoas. Não no sentido de dar-lhes um rosto, mas no sentido de 
que pudéssemos reconhecer a cada um pela particularidade de seu rosto. O 
antídoto mais eficaz contra a massificação e o totalitarimos é o reconheci-
mento da individualidade. Os meios de comunicação investem pesado em 
uma espécie de enquadramento, de aniquilação das diferenças; perto do que 
Lévinas chama de totalização da totalidade. Inserir o diferente no mesmo, 
eis o grande papel da propaganda. Ou fazer do diferente algo comum a 
todos e/ou pior ainda, fazer do que não tem nada a ver com o humano, um 
fator fundante nas relações entre os humanos.  A midiatização das relações é 
o meio mais eficaz de confundir meios e fins, desejo e necessidade, vontade 
e necessidade. A linguagem da mídia não respeita os espaços entre o Eu e o 
Outro, apresenta ambos na simetria, portanto em uma Mesmidade, em uma 
anulação de um ou de outro, ou mesmo de ambos. 

A mídia geralmente trabalha o diferente como uma referência ou 
como adversidade. No sentido humano, o diferente é convite ao avanço 
de conceitos, de transcendência, convocação para a interação, saída de si 
e estabelecimento de relação assimétrica. Não uma proposição impositiva 
de esvaziamento do Eu ou do Outro ou mesmo de nivelamento dos dois. 
O Ensino precisa ser resistência aos modos de subjetivação que fomentam 
consumidores e não cidadãos, com bem sugeriu Bauman. 

Quando acontece a massificação conceitual, Mesmidade, seguindo 
esse mesmo raciocínio, a relação entre o Eu e o Outro se torna descar-
tável. Não porque a exterioridade do Outro tenha perdido significado, 
mas porque a subjetividade do Eu anulou a sua importância primeiro. A 
matriz ideológica da sociedade de consumo trabalha com horizontes on-
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tológicos muito definidos. A fixação de uma perspectiva fictícia de que o 
humano precisa chegar ou então ter determinadas coisas para ser mais, ou 
melhor, faz da pessoa humana contemporânea um ativismo sem sujeito, 
uma vontade sem critérios, uma busca de sentido, mas sem sentido em si. 
Isso porque o sentido de tudo, sempre estará fora, nas coisas é o que Marx 
chamou de fetiche. 

A própria ânsia por liberdade foi eclipsada. E a autarquia que subs-
tituiu a liberdade responsável por autonomismo oportuniza a experiência 
ser tão livre, mas tão livre entre nós, que gestamos um individualismo des-
conexo. Uma solidão sem sentido, entediante. Falta-nos um horizonte, “a 
Roma” para onde tudo converge. Vivemos em sociedade com um número 
nunca antes visto de pessoas, mas nos anulamos, vivemos sós, crescem as 
doenças como depressão, estresse, porque a ligação valorativa que nos co-
necta de modo interhumano não é mais a solidariedade, e sim a suspeição 
ao Outro. 

Com tantos meios de comunicação, com tantos recursos, estamos 
perdendo a capacidade e o interesse pelo diálogo. A sociedade industrial 
incutiu uma falsa ideia de autonomia, independência e identidade; quan-
do na verdade a identificação que temos é com simbólicos mercadológi-
cos. Não com o logos que ordena, mas com a logística que faz comprar 
e desordena. A linguagem que nos une é a metáfora do consumo e não 
o sentido do humano como responsabilidade de uns para com os outros. 

O simbolismo da propaganda gesta uma linguagem distorcida e 
desfaz o papel da mesma, pois reduz e extrai o sentido do sentido. A 
relação entre as pessoas passa ser, não mais de convivência, e sim de con-
veniência. Não mais de gratuidade, mas de interesses convencionais. O ser 
humano não é mais do que a possibilidade de adquirir: consumidor. Ser 
consumidor é ser o Mesmo que todos. O dinheiro, a moeda passa ser a 
linguagem da referência e da assemelhação. Quem por ventura não tiver, 
não é, no sentido ontológico do mercado. Mas essa tentativa de resistência 
conceitual ao anonimato mercantil faz-se presente no rosto que questiona 
e impõem-se como um soco no ar, como um grito de apelo.

Essa transcendência, em si, é convite para um passo a mais na reflexão 
sobre a massificação e a intolerância gentil e carinhosa proposta e imposta 
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pelo monetarismo capitalista. Lévinas aponta o rosto novamente como um 
contraponto a esse modelo de desvirtuamento da fisionomia ontológica. 
Novamente na obra Totalidade e Infinito, p. 152, ele postula que:

O rosto não é uma modalidade da quidade, uma resposta a uma per-
gunta, mas o correlativo do que é anterior a toda a pergunta. O que 
é anterior a toda a pergunta não é, por sua vez, uma pergunta, nem 
um conhecimento possuído a priori, mas Desejo. O quem correlativo 
do Desejo, o quem ao qual a pergunta se faz é, em metafísica, uma 
noção tão fun damental e tão universal como a quidade, o ser, o ente 
e as catego rias.

Lévinas insiste com isso que o próprio conceito de Desejo, como 
vimos no último capítulo, foi distorcido por uma falsa noção de desejo 
como mera satisfação de necessidades. Essa busca por uma dialogicidade 
entre os seres humanos tem gerado grandes discussões, pois é um empre-
endimento repleto de desafios de interpretações e construções de saberes. 
A grande pergunta é como revertemos esses processos de desaceleração 
do humano e da aceleração do processo de anulação das pessoas? 

Habermas sugeriu na Teoria da Ação Comunicativa que façamos das 
diferentes esferas sociais uma tentativa de inclusão de todos na elabora-
ção do ético. E que o próprio dinheiro, nesse caso, fosse uma forma de 
linguagem universal de integração. Dito de outra forma, não lutarmos 
para a extinção do capitalismo, mas fazer de seus mecanismos e de sua 
linguagem uma forma de reversão do processo instaurado. Com relação à 
modernidade e a proposta capitalista,  ele propõe um diálogo que reserve e 
preserve os elementos que podem oportunizar uma nova compreensão do 
humano, a partir de uma nova forma de apropriação desses meios.

Mas esse consenso habermasiano é perigoso, se não for bem enten-
dido. Por exemplo, a própria mídia universaliza sonhos, mas não dá o di-
nheiro para realizá-los. E essa violência do desejo incutido sem propósito 
ontológico, ou de um falso propósito ontológico, algo que chega ser pato-
lógico, também deve ser denunciada pela ética da morada interior, pois ela 
acaba migrando para o externo e legitima muitos tipos de violência. Que 
começa pela desconstituição do humano em si, e depois exerce o papel da 
desconstituição do humano no Outro. 
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Por exemplo, a atrocidade nazista contra os judeus, só foi possível 
na medida em que primeiro criou-se um consenso em torno do conceito 
de que o povo judeu era uma ameaça à Alemanha, e não possuía hu-
manidade. Ou seja, o judeu não era humano, portanto qualquer tipo de 
tortura ou violência era permitido. Pois não se tratava de pessoas, mas 
de apátridas.

Lévinas insiste que para a violência e a injustiça acontecer é preciso 
primeiro desconstituir o valor humano do Outro. E, ao mesmo tempo, 
para a construção de uma eticidade é preciso que o ocidente aprenda a 
devolver esse sentido conceitual a alteridade.

Ao falarmos em responsabilidade com o Outro, devemos pensar 
que tendências simples como aquela que afirmamos como sociedade que 
alguém será melhor, ou então será, no sentido de ser, a partir da aquisi-
ção de uma coisa, devemos como coletividade arcar com as consequências 
dessa afirmação. A violência urbana, física e moral, é primeiro gestada de 
forma conceitual por posturas equivocadas pelo mau uso da publicidade e 
da propaganda. Isso porque  os entes que não têm o dinheiro, vão querer 
fazer parte desse modo de existir e ser da ficção ilusionária.

Uma das grandes patologias da linguagem e significação reside no 
fato, de que, grande parte da população não pode fazer parte do jogo do 
ter, para considerar-se ser. Ou do ilusório ter para ser algo mais do que 
se é. Se a felicidade para muitos está nas coisas, no material, não tê-las 
significa não ser, ou pelo menos não ser feliz. Daí nasce o desejo de conse-
gui-las não importando os meios, pois ser eu está intrinsecamente ligado 
ao fato da posse de objetos e ou marcas e/ou simbolismos impostos pelo 
mercado e são mais “conhecidas”.

Para Lévinas, em Totalidade e Infinito, precisamos fazer do nosso 
Desejo, da nossa sensibilidade uma fruição ao Outro, um encontro gratui-
to, amoroso. Uma postura que implica certa transcendência, não apenas a 
mesma relação de sujeito objeto. Presentes na dinâmica cartesiana.

A felicidade não é feita de uma ausência de necessidades cuja tirania 
e caráter imposto se denuncia, mas satisfação de todas as necessidades 
[...] A felicidade é realização: está em uma alma satisfeita e não em 
uma alma que tenha extirpado as suas necessidades, alma castrada. A 
necessidade é o primeiro movimento do Mesmo; a necessidade é tam-
bém uma dependência em relação ao outro (LÉVINAS, 2000, p. 101).
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Para ele, essa inversão no sentido de necessidade, como sendo ela 
ruim ou mesmo feita somente para as coisas, pode causar o que ele cha-
ma de “suspensão ou adiamento da dependência, da possibilidade”140. Ou 
podemos afirmar á confusão entre desejo e necessidade. Boa parte da vio-
lência física e psíquica nasce fundamentalmente do monólogo passivo en-
tre sujeito e a Mídia. Invertendo assim as necessidades secundárias como 
primárias banalizando a vida e relativizando o Outro como pessoa, como 
humano. Confundindo fins e meios. Onde o fetiche das coisas, temática 
marxeana, fazem da moeda e dos meros produtos, um valor maior do que 
a vida. Subverte valores fundamentais a valores secundários. Subvertem-
-se assim valores fundantes da ética e da moral, a valores do mercado, 
portanto, secundários. 

A axiologia ôntica que subordina é subordinada aos produtos. Nesse 
caso, ser livre é fumar tal cigarro, ser esperto é comprar tal carro, ter su-
cesso é consumir amenidades etc. Há uma adequação ao Outro pela falsa 
irmandade unifórmica das coisas e das marcas dos produtos. A moda, entre 
outros, é uma excelente contribuição ao Mesmo. Não uma alteridade que 
impulsiona para uma transcendência, mas para uma imanência, em um 
conceito errôneo de identidade e diversidade. Ser diferente é ser igual, e 
negar-se é considerado identificação.

Lévinas aponta algumas perspectivas para essa dinâmica da socie-
dade pós-industrial. E, embora sugira que o pensamento ocidental precisa 
valer-se mais do amor ao ser humano do que simplesmente o amor à 
sabedoria, pura e simplesmente, não está propondo uma relação entre re-
ligião e filosofia, teologia como rainha da filosofia; tampouco está fazendo 
uma pregação de que precisamos voltar às religiões como forma de salva-
ção do humano desses mecanismos predatórios. Para ele não há incompa-
tibilidade entre o conhecimento filosófico e a dimensão da terceira via, ou 
da busca de Deus como iluminação das relações humanas. 

A própria Bíblia é, segundo ele, uma dimensão profética um grito 
contra a vida ofendida. Basta conferir na obra Ética e Infinito141, quando 
ele afirma que “os textos dos grandes filósofos, com o lugar que a inter-
pretação tem na sua leitura, pareceram-me mais próximos da Bíblia do 

140 LÉVINAS, 2000, p. 101.
141 Segunda Edição, p. 17.
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que opostos a ela, ainda que a concretização dos temas bíblicos não se 
refletisse imediatamente nas páginas filosóficas.”

Com efeito, a religião não é idêntica à filosofia, a qual não proporciona 
necessariamente as consolações que a religião sabe outorgar. A profecia 
e a ética não excluem de modo algum as consolações  da  religião; mas 
repito ainda: só  pode  ser   digna  destas consolações uma humanidade 
que pode passar sem elas (LÉVINAS, 2000b, p. 112).

A alteridade não é apenas um conceito religioso. Embora isso não 
possa ser considerado erro filosófico, a ética não pode ser considerada 
apenas uma pregação religiosa. O papel normativo das religiões para a 
vida das pessoas é inquestionável. Mesmo sabendo que um discurso éti-
co religioso universal é impossível, pretenso e desnecessário. Porque não 
respeitaria a pluriversalidade de culturas e teologias, revelações, etc tendo 
em vista que existem diferentes formas religiosas, assim como modelos 
econômicos, sociais, filosóficos e políticos. A diluição dessa riqueza, dessa 
diversidade é inexequível e, ao mesmo tempo, desnecessária. 

Como judeu Lévinas reforça a luta pelo direito à diferença e conco-
mitantemente alerta para o perigo do enquadramento no Mesmo. Tendo 
presente os campos de concentração e a atrocidade nazista. Além do mais, 
muitos discursos éticos das religiões, tornaram-se grandes esquemas to-
talitários, moralistas de uma transcendência e rituais exclusivistas e com 
uma pretensa forma de enquadramento à conversão, arrecadação de adep-
tos. Que permite matar e torturar de várias formas quem não se adequar 
aos seus moldes. 

A fraternidade universal, no sentido ético, portanto, não pode ser 
luta da concepção religiosa somente. E pior ainda, de uma única con-
cepção religiosa, mas um grande empreendimento da razão, da filosofia. 
Até mesmo uma teologia macroecumência ou inter-religiosa, pode ser em 
qualquer tempo, uma saída eficaz. 

O caminho deôntico perseguido por Kant, nesse aspecto parece ser 
salutar na medida em que centra a proposta em uma universalidade do 
dever como, por exemplo, no proposto pela Fundamentação da Metafísica 
dos Costumes, especificamente no imperativo categórico. Ou mesmo a 
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universalização ou cosmificação das consciências proposta por Teilhard de 
Chardin142 parecem ser mais plausíveis, naquilo que ele denomina de Lo-
gosfora, do que propriamente a tentativa de uma universalização partindo 
de costumes, quer religiosa ou não. 

O movimento de uma eticidade universal não pode ser uma pre-
tensão enquadrante, totalitária. Nem tampouco baseada apenas no mo-
vimento do consenso, como o proposto por Habermas. Para Lévinas o 
ponto de partida dessa eticidade, funda-se na ruptura com definições ou 
modelos. Em um movimento de acolhida e afeto incondicional. A cura da 
razão dar-se-á pela sua abertura, uma espécie de aggiornamento. Para que 
ela possa entender-se como possibilidade e não como finalidade. Como 
meio de constituição do humano e não como fim.

O risco da pregação religiosa é que ela pode carregar um horizonte 
de apropriamento ético, enquadramento muito semelhante aos grandes 
sistemas totalitários. Fato esse levantado já em Baruch de Spinoza, quan-
do critica a teocracia, ou a leitura de Deus como monarca, um juiz que 
castiga os infiéis e privilegia os fiéis. Para Lévinas, a valorização do huma-
no no Outro, parte de uma profunda convicção ética, a ponto de colocar 
o meu ser em questão para salvá-lo. Mas quando a convocação parte de 
uma anulação do eu, de uma evocação que nega o humano em mim para 
vê-lo somente no Outro, temos o fraternismo, alien (outro), evasão do eu, 
imposição de uma norma externa.

 Eis outro grande desafio conceitual a ser resolvido. Ele apresenta 
nesse sentido a ideia de intersubjetividade. Ou dito de outra forma, da 
constituição da alteridade no sentido conceitual como uma ponte para 
a construção da minha subjetividade. Uma lógica inversa ao comumente 
visto em termos éticos no ocidente. Não é o Eu que dará sentido ao seu 
próprio existir, mas o Outro será o balizamento da constituição ética e 
humana do Eu.

Esses conceitos também foram trabalhados por Nietzsche, Feuer-
bach e Marx. A acolhida do Outro e o respeito por ele, não pode ser, de 
nenhum modo a negação ou anulação do Eu. O respeito ao Outro não 
deve ser fruto de uma imposição teológica simplesmente, seja qual for a 

142 Fenômeno Humano, Editora Cultrix, 1988.
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sua matriz ou doutrina. A religião pode propor o não matarás com o parâ-
metro para as ações humanas, pode propor que a vida tem um valor ines-
timável, mas não pode negligenciar a importância do amor fati proposto 
por Nietzsche. A religião tem papel importante para o comportamento 
moral como sugeriu Kant, no entanto, não podemos confundir as bases 
valorativas como modo de incentivar a harmonia nas relações humanas, 
com a doutrinação e a imposição de crenças e normas a todos, mesmo sem 
isso ser de seus desejos e necessidades. 

A epifania da exterioridade, que acusa o defeito da interioridade sobe-
rana do ser separado, não situa a interioridade como uma parte limita-
da por uma outra em uma totalidade. Entramos na ordem do Dese jo e 
na ordem das relações irredutíveis às que regem a totalidade. A contra-
dição entre a interioridade livre e a exterioridade que deveria li mitá-la 
concilia-se no homem aberto ao ensino. O ensino é discurso em que o 
mestre pode trazer ao aluno o que o aluno ainda não sabe. Não opera 
como a maiêutica, mas continua a colocação em mim da ideia do infi-
nito. A ideia do infinito implica uma alma capaz de conter mais do que 
ela pode tirar de si (LÉVINAS, 2000, P. 163).

Lévinas propõe uma forma de acolhida ao que se apresenta diante 
de mim, não apenas por um princípio religioso ou pela noção deôntica, 
ou mesmo teorética, mas como uma determinação do humano. Não cabe 
aqui uma crítica às religiões, mas a resistência de que a ética não pode ser 
reduzida a um discurso religioso e nem ao legalismo do Direito; além do 
mais, o pensamento levinasiano propõe o amor ao próximo como regra 
maior. O amor, sobretudo aos menos favorecidos, é um apelo ético ante-
rior a qualquer lei ou preceito moral ou religioso. 

E sabemos que o autoconhecimento e o amor ao próximo são pila-
res das grandes religiões. E o ser humano de hoje pode chegar a ter uma 
subjetividade que, 

desenha um ser interior, capaz de relação com o exterior e que não 
toma a sua interioridade pela totalidade do ser. Todo este trabalho 
procura apenas apresentar o espiritual segundo a ordem cartesiana, 
anterior à ordem socrática. Porque o diálogo socrático supõe já seres 
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decididos ao dis curso e, por consequência, seres que aceitaram as suas 
regras, ao passo que o ensino leva ao discurso lógico sem retórica, sem 
bajulação nem sedução e, por isso, sem violência e mantendo a interio-
ridade do que acolhe ( LÉVINAS, 2000, p. 163).

Amor como serviço de promoção mútua, e não como exploração 
mútua. Um serviço desprendido que carrega o pensamento evangélico do 
“ama ao próximo, como a ti mesmo”, no sentido hebraico do versículo ka-
mokha143. As duas vias são fundamentais. Embora saibamos que compre-
ender sem exageros essas duas vias é uma arte extremamente minuciosa.

143 Cf. LÉVINAS, 2002, p. 129.
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Capítulo 3 
Alfabetização ética: o rosto do outro como letra 

3.1 Exterioridade e sentido

A linguagem é a garantia da comunicação. Mesmo diante dos múl-
tiplos sentidos e significados da realidade e dos seres, da disseminação de 
sinais verbais, a razão humana é capaz de oportunizar a relação entre os 
humanos à luz do lógos. Para Lévinas, o rosto do indigente, da viúva, do 
órfão, do Outrem que estão presentes na nudez de um rosto epifânico 
que timidamente denuncia sua rejeição, seu esquecimento, sua condição 
de negação da humanidade presente. São signos denunciantes de um não 
retorno do Eu em relação a eles.

É como se olhássemos a terra da lua. A desfiguração do rosto que 
não recebe seu significado é súplica que anuncia a visão que temos do 
planeta desabitado, desumanizado, prolixo. Sem sentido.

O rosto é significação, e significa ção sem contexto. Quero dizer que 
Outrem, na retidão do seu rosto, não é uma personagem em um contex-
to. Normalmente, somos persona gem: é-se professor na Sorbona, vice-
presiden te do Conselho de Estado, filho de fulano, tudo o que está no 
passaporte, a maneira de se ves tir, de se apresentar. E toda a significação, 
no sentido habitual do termo, é relativo a um con texto: o sentido de 
alguma coisa está na sua re lação com outra coisa. Aqui, pelo contrário, o 
rosto é sentido só para ele. Tu és tu. (LÉVINAS, 2000b, p. 78-79).

Lévinas evidencia o paradoxo entre a linguagem como limitação, 
mas também como possibilidade. Parece estar interessado em enunciar o 
caráter corrompido da linguagem ou da possibilidade de corrupção dessa, 
pela razão instrumental. Heidegger de algum modo, já havia denunciado 
essa defasagem. A proposição levinasiana remete à reflexão sobre a fun-
ção relacional da linguagem, na esteira do que apresentou Martin Buber, 
embora esse se fixe no sentido relacional do próprio Eu e do Tu dispostos 
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em uma perspectiva simétrica, na qual a linguagem é o principal desafio. 
Lévinas intuiu que há assimetria entre o Eu e o Outro, mediada pela lin-
guagem. Para Buber, “não há eu em si, mas apenas o Eu da palavra-prin-
cípio EU-TU e o Eu da palavra-princípio EU-ISSO”144.  No postulado 
buberiano quando “o homem diz EU, ele quer dizer um dos dois. O EU 
ao qual ele se refere está presente quando ele diz EU. Do mesmo modo 
quando ele profere TU ou ISSO, o EU de uma ou outra palavra-princípio 
está presente”145. Assim, a proposição do movimento entre Eu e Tu tem 
dimensão relacional.  Eu e Tu são fundamentos relacionais. 

Aquele que diz Tu não tem coisa alguma por objeto. Pois, onde há 
alguma coisa há também outra coisa; cada Isso é limitado por outro 
Isso; o Isso só existe na medida em que é limitado por Outro Isso. Na 
medida em que se profere o tu, coisa alguma existe. O tu não se confina 
a nada. Quem diz Tu não possui coisa alguma, não possui nada. Ele 
permanece na relação (BUBER, 1974, p. 4).

Esse encontro entre ambos está situado na linha da gratuidade, não 
é uma procura de ambos que oportuniza esse encontro. Quando há o en-
dereçamento da palavra-princípio do eu para o tu, há o ato de constituição 
do ser. O Ensino é encontro entre Eu e Tu, onde o Tu se torna a porta do 
Eu. Mas, não existe um Tu que seja sempre Tu, ele ocupa alternadamente 
a posição de Eu, porque relação é interatividade e construção mútua. 

O tu encontra-se comigo por graça; não é através de uma procura que 
é encontrado. Mas endereçar-lhe a palavra-princípio é um ato de meu 
ser, meu ato essencial. O tu encontra-se comigo. Mas sou eu quem 
entra em relação imediata com ele [...] o ser escolhido e o escolher, ao 
mesmo tempo ação e paixão [...] a palavra-princípio EU-TU só pode 
ser proferida pelo ser na sua totalidade. A união e a fusão em um ser 
total não pode ser realizada por mim e nem pode ser efetivada sem 
mim. O eu se realiza na relação com o tu; é tornando eu que digo tu. 
Toda vida atual é encontro (BUBER, 1984,  p. 12-13).

144 BUBER, Martin. Eu e Tu. São Paulo: Editora Moraes, 1984. p. 4.
145 loc. cit.
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Para o conceito buberiano de encontro não existe mediação, ou me-
lhor, ela pode tirar o sentido da imediatez da relação.  Nesse caso, todos os 
meios são sem significado.

A relação com o tu é imediata. Entre o eu e o tu não se interpõe ne-
nhum jogo de conceitos, nenhum esquema, nenhuma fantasia; e a 
própria memória se transforma no momento que passa dos detalhes 
à totalidade. Entre eu e o tu não há fim algum, nenhuma avidez ou 
antecipação; e a própria aspiração se transforma no momento em que 
passa do sonho à realidade. Todo meio é obstáculo. Somente na medi-
da em que todos os meios são abolidos, acontece o encontro (BUBER, 
1974, p. 13).

Para Lévinas o fato de a linguagem ter uma conotação de mediação 
não é um problema. Aliás, ela tem uma função em si de evitar o choque 
direto entre o eu e o tu, evitando assim qualquer tido de sobreposição. 
Essa distância que existe e deve ser mantida entre o eu e o Outro é pre-
enchido pela linguagem. Ela é que aproxima e legitima a relação. O rosto 
como linguagem, apresentado pelo postulado levinasiano é uma espécie 
de letra que interdiz.

Neste sen tido, pode dizer-se que o rosto não é visto. Ele é o que não se 
pode transformar em um conteúdo, que o nosso pensamento abarcaria; 
é o incontí vel, leva-nos além. Eis por que o significado do rosto o leva 
a sair do ser enquanto correlativo de um saber. Pelo contrário, a visão 
é procura de uma adequação; é aquilo que por excelência absorve o ser 
(LÉVINAS, 2000b, p. 78-79).

As semelhanças entre o conceito levinasiano e o buberiano residem 
no sentido de que ambos encaram o Eu e o Outro. Para Lévinas, a relação 
salva o Eu e o Outro dos extremismos e essa operação é constituída pela 
linguagem. Já para Buber a relação,

é reciprocidade. Meu tu atua sobre mim assim como eu atuo sobre ele. 
Nossos alunos nos formam, nossas obras nos edificam. O mau se torna 
revelador do momento em que a palavra-princípio sagrada o atinge. 
Quanto aprendemos com as crianças e com os animais! Nós vivemos 
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no fluxo torrencial da reciprocidade universal, irremediavelmente en-
cerrados nela” (BUBER, 1984, p. 18).

Dentro desse contexto a relação, ou mesmo a determinação rela-
cional acontece como uma ação inevitável. Se observarmos o que afirma 
Buber (1984) em “Eu e Tu” vamos perceber claramente que a função da 
aproximação do Eu e do Tu, tem uma conotação um pouco diversa do 
conceito levinasiano.

O Eu da palavra-princípio Eu-Tu é diferente do Eu da palavra-princí-
pio Eu-Isso. O Eu da palavra-princípio Eu-Isso aparece como egótico e 
toma consciência de si como sujeito (de experiência e de utilização). O 
Eu da palavra-princípio Eu-Tu aparece como pessoa e se conscientiza 
como subjetividade, (sem genitivo dela dependente). O Egótico apare-
ce à medida que se distingue de outros egóticos. A pessoa aparece no 
momento em que entra em relação com outras pessoas. O primeiro é a 
forma da diferenciação natural, a segunda é a forma espiritual do vínculo 
natural. A finalidade da separação é o experenciar e o utilizar, cuja fina-
lidade é, por sua vez, a vida, isto é, o contínuo morrer no decurso da vida 
humana. A finalidade da relação é o seu próprio ser, ou seja, o contato 
com o tu, toca-nos um sopro da vida eterna (BUBER, 1984, p. 73).

Para Lévinas, há a necessidade da remontagem do papel da relação 
e da função da linguagem nesse aspecto. Isso ocasionará uma reelaboração 
da perspectiva racional que não salve apenas a ânsia de saber ou dominar 
conceitos, mas a capacidade intelectual de compreender o humano no 
homem e identificar toda a dinâmica envolvida nisso. Ressalvando aqui o 
que foi dito antes, para o postulado levinasiano o Eu e o Outro são sepa-
rados, distintos, assimétricos a aproximação sem proximidade é feita pela 
linguagem. Embora em Lévinas possamos conceber um Tu146, no sentido 
teológico de um Deus incontaminado. 

146 Com efeito, apesar de uma noção de diferença que não é ontológica, a descoberta do Tu 
interpelado no mal se interpreta pela recorrência ao ser: “Deus que aparece no Tu tem por ser o 
ser um Tu” O Tu em Deus não é um “outramente que ser”, mas um “ser outramente”. A reflexão 
sobre o Tu não se arrisca até a pensar nele um além do ser. (LÉVINAS, 2002, p. 178). Segundo a 
nota na mesma página em Buber não há essa audácia de pensar Deus como Tu, como um desinte-
ressamento em Lévinas, como um caminho para a lei ética. Essa obrigação com Outrem não está 
presente na discussão da técnica.
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Segundo Fabri, “o sentido da linguagem que Lévinas [...] mani-
festa envolve e embala o existente através do ritmo e da musicalidade. A 
linguagem quebra, rompe com o ritmo imposto pela dimensão poética 
da palavra”147. A função da linguagem é justamente romper com todos os 
sistemas. “Ela vai quebrando a cada momento o encanto do ritmo e im-
pede que a iniciativa se torne uma função. O discurso é ruptura e começo, 
ruptura do ritmo que arrebata e enleva os interlocutores – prosa”148.  

O sentido do rosto como letra também é visível, pois segundo Fabri, 
“para Lévinas, a santidade do texto é essencialmente ética, pois pressupõe 
o respeito pela vida e pela vinda do outro no coração da linguagem. O 
texto funda o social, permite a comunicação dos homens entre si”149.  A 
própria bíblia150, ou no caso o Talmude carrega um recado universal de 
“não matarás”. Esse princípio ético universal vinculado ao sagrado, mas 
não só no sentido teológico faz a mediação entre os humanos, ou deveria 
fazer, no sentido da linguagem. 

Para o senso levinasiano, a Torá contém uma dívida impagável do 
humano para com o divino. Como lei, ela abre sempre a possibilidade 
de recomeço, de pluralidade de interpretações. E essa relação com a lei 
sagrada, muito bem descrita no livro Do Sagrado ao Santo, pode ser feita 
no sentido de que o sentido do valor reside na permanência desse, na ele-
vação. Nesse caso a vida, como resistência é o sagrado e a santidade é uma 
possibilidade humana; fruto da eterna vigilância como no caso de Israel.

Fabri lembra que “o sentido metafórico de Israel é o de uma per-
manente vigília, de uma recusa de dormir que indica uma vida espiritu-
al como retorno regular dos instantes soberanos”151. Essa mesma atenção 
deve ser dada ao Outro no que se diz respeito a sua apresentação como 
algo que está mais para a transcendência do que ser apenas um dado, ou 
componente relacional. Nesse caso, a subjetividade é entendida como uma 
santidade possível.

147 Desencantando a Ontologia, p. 98.
148 FABRI, citando Totalidade e Infinito, p. 181.
149 LÉVINAS, 2000, p. 140.
150 No sentido de texto sagrado, Lévinas refere-se a lei judaica, Torá.
151 Desencantando a Ontologia, p. 141. Citando L´Au-delá du Verset.



155   

Lévinas “fará o resgate da vocação da subjetividade (e sujeito falan-
te) como Dizer”152. Valendo-se dos princípios talmúdicos para lembrar 
que “as orações não podem penetrar o céu, pois todas as portas celestes 
estão fechadas, salvo aquela na qual passam as lágrimas dos ofendidos”153. 
Claramente esse postulado nos remete a um conceito de que o sentido da 
vida humana não está na salvação do eu por si mesmo, mas na relação com 
o outro, de modo especial com os que de alguma forma são desconectados 
brutalmente de seu sentido, e também pela falta de reconhecimento por 
parte dos outros, sofre uma exoneração do seu sentido humano. 

Dito de outra forma, o dizer-se como humano, e falar do Dizer “é 
falar da referência da subjetividade em uma significação primordial, como 
responsabilidade ou como drama da criatura assignada pelo Infinito. Dra-
ma ético, como excedente de sentido a ser rastreado na diacronia que rom-
pe o tempo de manifestação: ou seja, estamos diante da ruptura na stase do 
Mesmo, a partir da subjetividade como fala, olhar, corpo, sensibilidade e 
proximidade ou passibilidade (receptividade)”154. E citando Etienne Féron, 
“o Dizer é a instância original em que se tece a comunicação”155. Dizer é 
sentir-se humano. É constituir-se como uma passividade expositiva, como 
vulnerabilidade e não como casulo. Essa humanização está na capacidade 
de sentir o humano no Outro e perceber a capacidade “ser-para-o-outro” 
e não ser um ser para si mesmo, como propõe a modernidade.

O Dito como mostração e o dizer como abertura do ser ao encontro 
do Outro. Essa imposição operacional da linguagem e do diálogo é capaz de 
refazer o aspecto conceitual do humano, como tal. Pois o “homem enquanto 
outro nos chega de fora, separado – ou santo – rosto. A sua exterioridade, 

152 TIMM DE SOUZA, Ricardo. E OLIVEIRA, Nythamar Fernandes de. Fenomenologia hoje 
II, Significado e Linguagem.  Porto Alegre, Edipucrs, 2002, p. 370.
153 Lévinas citando o Tratado Berakhoth 32 b; Tratado Baba Metzia 59 b. Os dois textos devem 
ser lidos conjuntamente.
154 TIMM DE SOUZA, 2002, p. 372.
155 Ibid., p. 371, no qual Pelizzoli elenca, citando Fabri, que para Féron o Dizer pode em primei-
ro lugar extrair a significação fundamental e original da linguagem; ele não se reduz a uma mera 
transmissão de mensagens; em segundo lugar, o Dizer fornece a orientação, a profundidade e a 
transcendência da linguagem. Ele permite o para Outrem, para além da relação do significante 
a um significado; Em terceiro lugar o Dizer é pólo que condiciona a função de significação do 
signo anima a própria comunicação. É como se Dizer fosse a energia, um pneuma que dá a vida a 
linguagem. Por isso ela é uma tensão Permanente.
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– quer dizer - o seu apelo a mim – é a sua verdade. A minha resposta não 
se junta a um núcleo de sua objetividade como um acidente, mas produz 
apenas a sua verdade”156. Somos, portanto, nós humanos, seres relacionais 
pela própria constituição da imposição humana em si. Não é a razão que 
nos torna humanos, é a humanidade em nós que nos possibilita fazer o uso 
da razão para tomarmos consciência de nós mesmos e do Outro.

Historicamente temos muitas experiências duras de violência ao 
humano, para defender os sistemas, entendido por Lévinas como a Tota-
lidade. Mas essa violência é primeiramente conceitual. Tem a ver com o 
sentido e não apenas com a práxis. A práxis nada mais é do que uma de-
corrência do que concebemos, isso se tratando de eticidade. Para que a lin-
guagem tenha a conotação de superação, de fissão da violência, ela precisa 
carregar o sentido de abertura e mediação. O sentido e papel do Ensino 
em nosso tempo é que o docente possa assumir a condição de mediação 
e não mais de centralidade do saber e do ato de ensinar. Não se produz a 
autonomia do discente centralizando e cooptando o discurso como uma 
propriedade exclusiva do docente, não estamos mais no século IX, onde o 
professor era o único capaz de ler e escrever e ter acesso ao conhecimento, 
por isso, justificava-se naquele tempo a centralidade do discurso, em nosso 
tempo, a fala e o discurso precisam ser compartilhadas e refletidas, não em 
proposição monocrática. 

Que a expressão não se produz como a manifestação de uma forma 
inteligível que ligaria termos entre si para estabelecer, através da dis-
tância, o lado a lado das partes em uma totalidade, em que os termos 
que se defrontam vão buscar o ser sentido à situação criada pela sua 
comunidade que por sua vez, deve o seu aos termos reunidos. O círculo 
da compreensão não se impõe como o acontecimento original da lógi-
ca do ser. A expressão precede os efeitos coordenadores visíveis a um 
terceiro (Lévinas, 2000, p. 180).

Em Totalidade e Infinito, Lévinas insiste que “acontecimento pró-
prio da expressão consiste em dar testemunho de si, garantindo esse tes-
temunho”157. O rosto como letra significa aqui o início da inteligibilidade, 

156 LÉVINAS, 2000, p. 271.
157 LÉVINAS, 2000, p. 180
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ele aparece como palavra, como princípio, “o principado, a soberania real, 
que comanda incondicionalmente”158. Mas a comunicação segundo ele, só 
é possível pela originalidade da expressão. 

Se no fundo da palavra não subsistisse a originalidade da expressão, a 
ruptura com toda a influência, a posição dominante do falante, estra-
nha a todo compromisso e a toda a contaminação, a retidão do frente a 
frente, a palavra não ultrapassaria o plano da atividade da qual, eviden-
temente, ela não é uma espécie, embora a linguagem possa integrar-se 
em um sistema de atos e servir de instrumento. Mas a linguagem só 
é possível quando a palavra renuncia precisamente à função de ato e 
quando volta à sua essência de expressão (LÉVINAS, 2000, p. 180).

A discussão ética a partir disso é pensarmos que a “expressão não 
consiste em dar-nos a interioridade de Outrem”159, pois ele exprime-se e 
não se dá. Essa expressão da verdade que se exprime e não se dá, portanto, 
foge da lógica da mentira e veracidade, a letra rosto é “estranho à alterna-
tiva da verdade e não verdade”160. E, segundo Lévinas, “frustrando a ambi-
guidade do verdadeiro e do falso que arrisca toda a verdade, ambiguidade 
essa onde se movem, aliás, todos os valores. A apresentação do ser no rosto 
não tem estatuto de um valor. O que chamamos rosto é precisamente a 
excepcional  apresentação  de si por si, sem paralelo com a apresentação de 
realidade simplesmente dadas, sempre suspeitas de algum logro, sempre 
possivelmente sonhadas”161.

Por isso que os “modelos” ou sistemas éticos propostos por qual-
quer que seja o sistema filosófico, político ou religioso, é sempre ambíguo; 
pois carrega a possibilidade de atender as expectativas de uma parcela da 
questão humana, apenas. Assim foi o nazismo, o fascismo, o comunis-
mo etc. Assim é o capitalismo e o liberalismo. Até mesmo o humanismo 
determinou a morte dos homens; para não falar que em nome do Deus 
da vida, muitas mortes foram instauradas em nome de verdades e reve-
lações incontestáveis quando na verdade são representações produzidas 

158 loc. cit.
159 LÉVINAS, 2000, p. 180
160 LÉVINAS, 2000, p. 180
161 Ibid.,  p. 181.
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pela racionalidade humana. E para corrigir esses excessos do sentido das 
representações ou da expressão ditatorial das totalidades acima citadas, é 
que se apresenta essa proposta levinasiana de discutir ética, não o conceito 
pelo conceito, a expressão pela expressão, a palavra como um fim em si 
mesma, mas na possibilidade da leitura ética do rosto como uma proposta 
de rompimento com até mesmo com a racionalidade dual que restringe 
ao verdadeiro e ao falso, certo ou errado, ser ou não ser.  Essa lógica para 
além da própria lógica remete a noção de que “toda a linguagem, como 
troca de signos verbais, se refere à palavra de honra original. O signo ver-
bal coloca-se onde alguém significa alguma coisa a algum outro. Supõe já 
autentificação do significante”162.

3.2 Sentido e verdade

O ser humano carrega uma dinâmica paradoxal. Buscamos o senti-
do para a nossa vida, mas não temos e nem somos, o sentido para ela. Por 
outro lado,

o sujeito cognoscente não é parte de um todo, porque não é limítrofe 
de nada. A sua aspiração à verdade não é a forma vazia do se que lhe 
falta. 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, em um certo sentido, não temos falta de nada (LÉVINAS, 
2000, p. 49).

Lévinas reflete sobre a realidade existencial que somos e devemos 
ensinar. De modo similar ao que Edgar Morin sugere nos Sete Saberes 
Necessários para a Educação do Futuro, devemos ensinar efetivamente a 
condição humano. 

Procura da verdade é um acontecimento mais fundamental que a te-
oria, embora a pesquisa teórica seja um modo privilegiado da relação 

162 LÉVINAS, 2000, p. 181.
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com a exterioridade, que se chama verdade. Porque a separação do ser 
separado não foi relativa, não foi um movimento de afastamento em 
relação ao Outro, mas se produziu como psiquismo, a relação com o 
Outro não consiste em refazer em um sentido oposto o movimento 
de afastamento, mas em caminhar para ele através do desejo, ao qual a 
sua própria teoria vai buscar a exterioridade de seu termo (LÉVINAS, 
2000, p. 49).

Segundo nosso autor, a busca da verdade como sentido para a vida, 
e como sentido para a busca do ser humano reside em uma realidade 
para além da minha necessidade ou da falta que algo me faz pelo vazio, a 
busca da verdade tem a ver com a ideia de infinito. A busca pela verdade 
é de modo muito similar ao que propôs Santo Agostinho e Boécio sobre 
a Felicidade e a ideia de Bem, estão na ordem do Desejo, como propôs 
Lévinas (2000) em Totalidade e Infinito, p. 21. 

Uma possível interpretação sobre a tensão entre Totalidade e Infi-
nito, é que embora a razão humana sempre tente abarcar o infinito, trans-
formando-o e incorporando-o na totalidade, na mesmidade, essa é uma 
tarefa praticamente inútil. Semelhante ao empreendimento de Palomar 
ao querer medir o mar com algumas estacas e barbantes na sugestão de 
Calvino. O infinito é facticidade que tenciona a sede da mente humana 
em incorporá-lo.

O infinito não é objeto de um conhecimento – que o reduziria à medi-
da do olhar que contempla – mas o desejável, o que suscita Desejo, isto 
é, o que é abordável por um pensamento que a todo o instante pensa 
mais do que pensa. O infinito não é por isso um objeto imenso, que 
ultrapassa os horizontes do olhar. É o Desejo que mede a infinidade do 
infinito, por que ele constitui a medida pela própria impossibilidade da 
medida. (LÉVINAS, 2000, p. 49)

Na proposta ética levinasiana, essa ordem de um Desejo tem um pa-
râmetro mínimo que o rosto de Outrem é discurso ético. Diante do olhar 
do Outro, a decência convoca a docência. Diante do olhar de indigência 
do Outro, o Eu sucumbe em acolhimento. 
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A desmedida medida pelo Desejo é rosto. Mas desse modo encon-
tramos também a distinção entre Desejo e necessidade. O Desejo  é 
uma aspiração animada pelo Desejável; nasce a partir do seu objeto, é 
revelação. Em contrapartida, a necessidade é um vazio da Alma, parte 
do sujeito. (LÉVINAS, 2000, p. 49)

A verdade entendida como algo que procuramos no Outro, mas não 
como falta que temos. O postulado levinasiano entende que precisamos 
estender e expandir a subjetividade, não como estratégia de incorporação 
da infinitude do mistério que o Outro é. Até mesmo a convicção mais 
objetiva da objetividade subjetiva sucumbe no ato de ensinar ao apelo do 
Outro que clama outra resposta que não a da mera transmissão de infor-
mações e conceitos. No plano ético, a ética é sempre anterior a verdade. 

A verdade surge justamente onde um ser separado do outro não se 
afunda nele, mas lhe fala. A linguagem que não toca o outro, ainda que 
tangencialmente, atinge o outro o interpelando ou dando-lhe ordens, 
ou obedecendo-lhe com toda a retidão dessas relações. Separação e 
interioridade, verdade e linguagem – constituem as categorias da ideia 
do infinito ou da metafísica. (LÉVINAS, 2000, p. 49)

 E ao analisarmos a própria globalização econômica que se acentuou 
no século XX, com a hegemonia do capital sobre o humano, percebemos 
que esse movimento carrega uma pretensão de nivelação das diferenças, 
na corrupção da subjetividade e na confusão entre o real desejo de sentido 
da vida com o desejo criado para dar sentido estrito ao consumo, como as 
necessidades criadas e construídas para ludibriar o sentido da vida.

Nesse caso, os mecanismos e jogos de linguagens confundem os 
meios como fins, e os fins como meios. O corpo, por exemplo, que é me-
diação no sentido linguístico como a posição levinasiana defende, passa 
ser, por razões mercadológicas um fim. Deturpando o sentido de morada 
do humano, apresentando-se apenas como posse do humano. Ou seja, 
para o pensamento ocidental nós temos um corpo e não somos um corpo. 
Se falarmos que meu corpo é minha propriedade quem diz isso e basea-
do em quê? Como é possível pensarmos a ideia de corpo como posse, se 
somos unidade em relação, física e mental, e não uma mente que conduz 
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o corpo com fios imaginário como se a nossa parte física, fosse apenas 
marionete da subjetividade. 

 Isso inverte a conotação ética de que habitamos o nosso corpo sub-
jetivamente, pois, se temos um corpo ele, de alguma forma, é objeto exter-
no à subjetividade como sentido e o próprio sentido dele não está em nós. 
Não estamos em casa, e nesse caso, há a aplicação do princípio baconiano 
ao indivíduo que tem a posse, inclusive do seu corpo. 

Partindo dessa ótica o ser humano não se vê em si, como a morada 
do ser. E a sua própria corporeidade passa a ser entendida como uma pro-
priedade do ser. O homem está fora do mundo, para além de si mesmo.  
Hardt e Negri apontam para essa dinâmica alegando que 

no humanismo da renascença, a tríade esse-nosse-posse (ser-saber-ter 
poder) representava o coração metafísico desse paradigma filosófico 
[...] tendiam a colocar a posse no centro da dinâmica ontológica: posse 
é a máquina que costura conhecimento e ser em um processo expan-
sivo, constitutivo. [...] posse é o que o corpo e a mente podem fazer 
(Hardt e Negri, 2002, p. 431).

Essa ideia de posse, difundida para a cultura européia, e depois esten-
dida para outros povos, carrega alguns aspectos filosoficamente complexos. 
Essa forma de pensar e pensar-se faz do ser humano um conquistador, mas 
no sentido narcíseo e não no sentido prometeico. Por que a relação estabele-
cida com a natureza e com o Outro e os outros, a partir disso, tornou-se algo 
predatório no sentido conceitual. Embora ainda houvesse a postura preda-
tória na práxis, o pior foi a postura conceitual. O pensamento de domínio 
e de subjugar tomou dimensões mais subliminares e muito mais nefastas 
ao humano. A totalidade conceitual presente na globalização atual carrega 
junto consigo uma fogueira inquisitiva que torra quem ousa contestá-la. 
Vivemos tempos de ortodoxias extremas em vários campos, muito ligados 
ao fato da tentativa de nivelamento e a resistência. A falta de clareza entre 
ambos, somados ao resistir de forma violenta fez das últimas décadas perí-
odos de maiores totalitarismos de todos os tempos.

O liberalismo norte-americano, por exemplo, é um modelo de li-
berdade que não aceita questionamento. A tentativa da implantação desse 
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modelo, protótipo da sociedade que resume a postura grega e a razão ilu-
minista elevada ao quadrado, tem provocado reações desastrosas em todos 
os campos. Estamos, como humanidade perdendo o controle do embate 
entre cultura e resistência, paz e violência. 

A hermenêutica quando apropriada pela lógica confusa do sentido 
ideológico faz da paz uma violência e da violência conceitual e física a paz. 
Faz da resistência uma agressão e da cultura um mecanismo etnocêntrico 
de tentativa de posse e ou salvamento do Outro. E em Lévinas, podemos 
buscar o subsídio de que é o Outro que me salva, não o inverso. O pri-
meiro passo para o assassinato conceitual e operacional é termos certezas 
de que temos o melhor para o Outro. Para começar não experimentamos 
conceitualmente e humanamente o que o Outro tem de melhor.

Lévinas reage contra essa concepção de uma verdade dada, que te-
nha caráter de definição definitória. Pois qualquer definição em si já é um 
enquadramento. Para ilustrar, as duas grandes guerras mundiais do século 
passado são as expressões máximas e empíricas dos totalitarismos filosó-
ficos, políticos, religiosos e sociais do século XIX e XX. A dificuldade de 
aceitar o Outro como tal, ou melhor, como Outrem, de ver o diverso como 
riqueza. Esse é, sem dúvida, um dos maiores entraves culturais que temos. 
É um tema que movimenta a discussão ética contemporânea. Porque a 
modernidade, pelo racionalismo nos legou um auto-centramento, uma 
autonomia que não consegue acolher o diferente, o Outro.

Para Manfredo de Oliveira, em sua recente obra, Correntes contem-
porâneas de Ética163, todas as propostas éticas atuais são importantes, mas 
precisam ser vistas como perspectivas de discussão filosófica e não como 
propostas definitivas, como verdades absolutas. Nesse sentido é que Lévinas 
tenta resgatar a questão humana a partir do rosto. Ele é uma expressão da 
exterioridade identificativa do ser humano. Todos o possuímos, pois todos 
somos humanos. Mas cada um carrega em si uma unicidade que salva da 
totalidade. Por isso a importância de uma leitura ética, partindo do Rosto 
como linguagem. Assim, se um Ensino não problematiza primeiro a Ética, 
em qualquer componente curricular ou disciplina, não está cumprindo o 
seu papel primeiro que é tocar a humanidade com a luz do conhecimento. 

163 Editora Vozes, 2002.
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Ao discutirmos a questão ética em uma perspectiva de verdade, e 
também o realismo, bem como o idealismo entramos em um patamar de 
discussões diferente do puramente analítico. Embora expressando um con-
ceito ainda, analítico, a metaética indica o significado das expressões éticas, a 
fundamentação das normas morais e a própria fundamentação das questões 
éticas. Nem mesmo os analíticos que retomaram o conceito sobre a verdade, 
os conceitos lógicos, éticos e morais, o fazem sem um respeito maior aos 
nós, no sentido de entraves, que existem entre eles e os continentais.

Partindo disso, já entramos em uma problemática proposta mais 
complexa e, ao mesmo tempo, bastante central: “Como conceber a ins-
tância última da temática ética e moral?” E como expressar em termos 
lingüísticos, sem apropriação ou mesmo distorção da linguagem e de seu 
papel. Lévinas admite que em Kant, Hegel e Heidegger, temos boas no-
ções de verdade, mas que todas são definições questionáveis. Mas que 
principalmente a partir de Kant, 

nos acostumamos como a ideia de que as coisas tomam sentido pela 
linguagem, como se o sistema linguístico por si só, fosse portador 
de sentido. A linguagem é querigma: proclama o sentido. As coisas 
entram pela linguagem em uma narração, em uma fábula ou confa-
bulação, onde toma sentido. A realidade se torna fenômeno, mundo 
significativo graças à força proclamadora da linguagem” (BUCKS, 
1997, p. 148)164.

Ao nos remetermos a Aristóteles, temos dentro do conceito de filo-
sofia, a via do objeto e a do conceito, isso para remontar o realismo, nessa 
mesma direção, ao discutirmos as sentenças éticas temos que ter presente 
como o próprio Aristóteles entendia quando afirmava a ética ser uma 
ciência de ordem diferente, por exemplo, da matemática etc. Portanto, a 
alegação levinasiana de que na ética não podemos nos valer dos princípios 
objetivantes da ciência moderna, ele não está inventando algo novo.

Ao discorrermos, por exemplo, sobre a expressão “proibido ma-
tar”, ou mesmo “não matarás”, percebemos que esse tipo de enunciado 

164 BUCKS, 1997, p. 148. Referindo ao conceito de linguagem em Descobrindo a Existência 
com Husserl e Heidegger de Lévinas.
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é uma expressão prática. Enquanto a luta, como no caso, a causa dos 
direitos humanos, mesmo sendo um movimento quase universal, não 
tem muito nexo e carrega uma enorme ambiguidade. Não tem uma 
consistência argumentativa. 

A discussão sobre a verdade parece ancorar-se em uma proposta 
muito próxima ao que chamamos de “cognitivismo ético”, em uma espécie 
de cisão entre cognitivismo e não cognitivismo. Nesse sentido, podemos 
falar de normatividade. Aquilo que é lógico pode ter uma definição, ser 
normativo. Embora vale a ressalva de que a lógica formal não dá conta 
totalmente do que é o sentido da vida e o sentido da ética.

Ao distinguirmos as sentenças “deônticas” das “valorativas”, perce-
bemos que as sentenças deônticas partem de uma noção imperativa. Ou 
melhor, são imperativas, não são verdadeiras ou falsas, nem uma coisa 
nem outra. Elas dizem como as coisas devem ser, e no caso das afirmações 
expõem como as coisas são. Ao analisar sob esse prisma a regra universal 
“não matar”, podemos chegar à sentença “deves não matar” (p) e “com-
porta-se de uma aceitação geral que é proibido matar” (t). Dentro des-
se aspecto, grandes pensadores como Heidegger, para Lévinas, acabaram 
confundindo fundamento de verdade, com o conceito de verdade. Isso 
para reafirmar o que foi dito anteriormente, o “que é verdadeiro deve ser 
aplicado à ética”. 

Já as sentenças valorativas são teoréticas e ontológicas, elas dão o as-
pecto “basal” ontológico, e isso está fundamentado na constituição do ser 
(ontologia). São as bases para a elevação de um valor ontológico à norma 
moral. Fundamentar e mostrar a base, não é deduzir. Ou seja, as sentenças 
valorativas questionam automaticamente: como mostrar a passagem da 
dimensão do valor ontológico à dimensão moral? Mas incorremos tam-
bém no perigo da supremacia da Ontologia que para Lévinas também é 
uma totalidade.

Enfim, essa ânsia de construirmos os preceitos éticos como verdade 
universal, dá-se a partir da mediação de uma vontade racional, pois só 
uma vontade que tem uma autoridade absoluta é capaz disso. Embora a 
discussão chave, das pesquisas e experiências questionadas pelos éticos,  
acabam sempre incorrendo na discussão sobre a base ontológica do as-
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sunto em questão. No caso, por exemplo, da pesquisa com embriões, quem 
é contra afirma que o feto “já é gente” e quem é a favor afirma, nesse caso, 
afirma que “o feto não é gente”. 

Para os valores basais ontológicos não existe o “sollen”. ‘O juízo’, 
portanto, é uma atividade mental; e, a ‘sentença moral’ é o instrumen-
to para a elaboração de um conceito. Para muitos seguidores do realis-
mo a verdade sempre é um predicado de uma sentença. Já autores como 
Rawls, semelhante a Habermas, trabalha com uma proposta definida ou 
um grande logos, um absoluto a ser alcançado. No primeiro, a justiça, no 
outro, o consenso.  

Para Lévinas, a filosofia, em si mesma tem o caráter de não consen-
so, de questionamento. Sendo assim, a ideia de consenso e/ou de uma sen-
tença que imponha dever pelo dever, não tem sentido nenhum. Portanto, 
partindo dessa concepção a proposta kantiana baseada em uma vontade 
transcendental é mera ficção, sem uma argumentação consistente, assim 
como é pretensa uma dialogicidade ideal, um consenso, em Habermas.

Quando tratamos de ética e de verdade, temos dois aspectos primor-
diais que precisam ser considerados. O aspecto prático e o teórico. Para isso 
devemos perceber a importância da ética como uma fundamentação mais 
condensada do que o simples discurso de engajamento ou o sentimentalis-
mo. Isso faz-nos rever a chamada “ética de situação”, pois a fundamentação 
teórica visa elevar, em se tratando de teleologia, o homem como ponto cen-
tral. A ética trata dessa finalidade. A visão de verdade como clarificação, ou 
como adequação da coisa à razão, ou vice-versa está presente em expressões 
do tipo: “verdade significa correspondência aos fatos”. Dito de outra forma 
“as coisas são como as sentenças afirmam que elas são”. Habermas trata, 
dessa questão, com certa dificuldade, pois se refere ao conceito de verdade 
como não tendo validade na ética (retidão), e ao mesmo tempo tenta impor 
a ideia de consenso como conceito ou critério de verdade. 

Lévinas relê a postura dos modernos, mas ao mesmo tempo ques-
tiona a ideia de desalienação, proposta por alguns críticos da modernida-
de. Ele reitera que a própria razão é insegura, ou deveria fundar-se não 
em uma pretensão de verdade inquestionável, mas na certeza do risco da 
própria certeza em questão.
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A fenomenologia husserliana intervém no nível humano, lá onde razão 
significa a manifestação dos seres a um conhecimento verdadeiro, ciosa 
de sua presença em original, de sua presença em sua identidade de seres 
ou sua presença enquanto ser. Que os seres possam aparecer sem perma-
necer em seu ser – que aí possa haver, por meio de sinais ou de palavras, 
seres aparecendo sem seu ser, que, nas imagens, os seres só ofereçam sua 
semelhança em lugar da identidade; que as imagens os recubram ou deles 
se destaquem como peles; que aí possa haver semelhança e, consequente-
mente, igualdade, que de todos os regimes do aparecer, a aparência seja o 
inverso sempre possível – tudo isso, desde os primeiros passos da filosofia, 
estaria a significar uma insegurança racional (LÉVINAS, 2002, p. 33).

Segundo o nosso autor, não se pode dormir em cima das certezas. 
Assim como a Filosofia tem o caráter de vigilância sobre as atividades da 
razão humana, só vai conseguir anular ou lidar bem com as ilusões, ao se 
manter vigilante. No entanto, alerta para o grande embate entre a vigilân-
cia e o dogmatismo, citando Kant como portador de uma vigilância,

Interpretada como atividade, isto é, como permanecer o mesmo ou 
como um voltar à sua identidade sob toda afecção (como uma ima-
nência) e, assim, como invulnerabilidade, não-fissibilidade, individu-
alidade sob os golpes da afecção: invulnerabilidade no sofrer que se 
chamará unidade do “eu penso”, solidez que significará eu “quero” 
(LÉVINAS, 2000, p. 35).

Esse ativismo carrega uma reação, pois a razão é a “identidade que 
se põe como eu”. Uma espécie de sistema egocêntrico contínuo, no qual  
tudo teria que passar pela guisa da consciência enquadrante da raciona-
lidade da razão. Ao afirmarmos que “a verdade é a correspondência com 
os fatos”, também temos o grande desafio de devolver à linguagem um 
papel diferente do proposto pelo realismo ou pelo idealismo. E mesmo 
na crítica aos dois sistemas, como na proposta heideggeriana, corremos 
sérios riscos filosóficos. Retornando à ideia de fenomenologia de Husserl, 
Lévinas a critica como algo pretenso, nesse sentido.

A fenomenologia é um método filosófico, mas a fenomenologia – 
compreensão através da iluminação – não constitui o acontecimen-
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to último do próprio ser. A relação entre o Mesmo e o Outro nem 
sempre se reduz ao conhecimento do Outro pelo Mesmo, nem sequer 
à revelação do Outro ao Mesmo, já fundamentalmente diferente do 
desvelamento (LÉVINAS, 2000, p. 15).

Se estendermos a busca da verdade para uma ideia de consenso, na 
ética vamos ter sérias dificuldades. Entendendo que as “normas morais” 
são corretas ou incorretas, as sentenças éticas também só podem ser cor-
retas ou incorretas, mas não “verdadeiras” ou “falsas”. Essa foi justamente a 
preocupação de Sócrates, Platão e Aristóteles ao ponderarem sobre o risco 
do relativismo no plano ético. Enquanto para os sofistas as leis e regras 
morais são apenas convenções, para os clássicos gregos a lei e a virtude 
devem ser levadas a sério pela razão de que são naturais e não apenas con-
venções como um mal necessário. 

Habermas diferente de Lévinas pode ser muito pressupositivo; não 
expressa claramente os critérios e/ou condições para os discutintes ideais 
(ou disputantes de um discurso) e enfim, o que é um disputante ideal?  
Pois no dia a dia há a comunicação e não discurso (cotidiano). Nesse sen-
tido, a proposta habermasiana entende que os dois disputantes, visantes do 
consenso já sabem de antemão a simetria de chances. Mas, mesmo assim, 
há aspectos como a igualdade de chances, a vontade de chegar a verdade 
e também as pressuposições de cada interlocutor que podem alterar ou 
mesmo quebrar essa intenção. A validade de uma norma ética estaria no 
consenso, se pudéssemos levar em conta que os participantes de uma roda 
de discurso ideal, consigam alcançar sempre um nível “x” de conversação.

Tal concepção é semelhante ao conceito de verdade transcedental 
reduzido à egologia kantiana. A proposta habermasiana de linguagem e 
consenso atende de certa forma, uma expectativa de resolução do proble-
ma ético universal. Mas não responde, por exemplo, o que é uma proposi-
ção verdadeira? Já na postura kantiana de ética, temos o desaparecimento 
da ontologia, e que hoje reaparece, inclusive na filosofia analítica, como 
uma insurreição filosófica. 

Dentro dessa discussão, convém fazermos uma distinção entre a se-
mântica e a ontologia. A primeira determina a linguagem a partir dela 
mesma, e na segunda, a sentença verdadeira se adequa a um fato do mun-
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do. Segundo Heidegger a linguagem fala. Mas o que significa dizer que 
algo é verdade? E quando tratamos da alteridade qual é o melhor caminho 
para o reconhecimento dela enquanto tal? De que natureza é o discurso 
do rosto que precisamos acolher? Até que ponto se sustenta uma proposta 
fundada no rosto apenas como discurso ético? Lévinas nos sugere com 
certa humildade que o caminho é diverso do racionalismo e do empiris-
mo. Isso já é uma grande pista.

Não sei se podemos falar de feno menologia do rosto, já que a feno-
menologia descreve o que aparece. Assim, pergunto-me se podemos 
falar de um olhar voltado para o rosto, porque o olhar é conhecimento, 
percepção. Pen so antes que o acesso ao rosto é, em um primeiro mo-
mento, ético. Quando se vê um nariz, os olhos, uma testa, um queixo 
e se podem descre ver, é que nos voltamos para outrem como para um 
objeto. A melhor maneira de encontrar ou trem é nem sequer atentar 
na cor dos olhos! Quando se observa a cor dos olhos, não se está em 
relação social com outrem. A relação com o rosto pode, sem dúvida, ser 
dominada pela per cepção, mas o que é especificamente rosto é o que 
não se reduz a ele (LÉVINAS, 2000b, p. 77).

O grande problema aqui é resolver: o que é verdade na ética levi-
nasiana? E qual é o papel da linguagem na expressão dessa verdade? Para 
resolver esse desafio, temos o aspecto lógico e o estrutural que abarcam 
as formulações éticas. Somando os dois aspectos primários chegamos a 
complitude. Mas o valor epistemológico não comprova o valor verídico. 
A verdade tem a ver com prova, à medida que o teorema, status definiti-
vo de um sistema comprova. Para o conceito platônico a verdade está na 
proposição, mas para Lévinas o maior desafio é a aplicação do conceito de 
verdade na ética. 

Pois, ao partirmos de uma afirmação do “não matarás”, ou que “não 
se deve matar” (p) e isso deve valer de maneira universal (t), temos ain-
da um problema semântico, pois desse ponto de vista, essa sentença não 
significa nada. Semanticamente falando, “não se deve matar” é algo total-
mente vazio. Portanto, a verdade tem a ver com uma diferença que deve 
ser superada.  Essa mesma verdade pode ser encarada como uma sentença 
valorativa; essa é uma sentença com caráter e status valorativo, definido e 
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definitivo. Nesse caso, a proposição passa ser verdadeira se coincide com o 
fato real. Mas, ainda assim, temos o grande problema da desontologização 
dos valores morais. 

Mas, fora tudo isso, o que está evidente na concepção levinasiana de 
linguagem, e na expressão da verdade, é a capacidade da linguagem como 
mediação relacional no mundo. 

E Lévinas adverte para isso em Ética e Infinito.

Sempre distingui, com efeito, no discurso, o Dizer e o Dito. Que o 
Dizer deve implicar um Dito é uma necessidade da mesma or dem que 
a que impõe uma sociedade, com leis, instituições e relações sociais. 
Mas o dizer é o fato de diante do rosto, o eu não fica simples mente a 
contemplá-lo, responde-lhe. O Dizer é uma maneira de saudar Ou-
trem, mas saudar Outrem é já responder por ele. E difícil calarmo -nos 
diante de alguém; esta dificuldade tem o seu último fundamento na 
significação própria do dizer, seja qual for o dito. E necessário falar de 
qualquer coisa, da chuva e do bom tempo, pouco importa, mas falar, 
responder-lhe e já responder por ele (LÉVINAS, 2000b, p. 80).

O Dizer como abertura do ser e como interlocução é constituição 
do discurso. O rosto do Outro que se apresenta é interpelação que precisa 
de uma resposta, senão temos um monólogo solipsista. O Dizer como 
fenda do ethos do eu, como constituinte do bem para além do ser do eu é 
que vai aos poucos tecendo o conceito de verdade em Lévinas.

 Mas, o conceito de ethos não é só costume; como na Politéia de 
Platão – 509b (percebemos que não há o dualismo), o bem, nesse caso, 
é plenitude do ser (absoluto), em Tomás de Aquino, o bem é posto em 
relação com homem (relativo). Já em Kant, a chave para solucionar o pro-
blema é a vontade. E esta deve seguir os imperativos da racionalidade 
prática (natural). O bem, nesse caso é uma descoberta da razão prática, o 
bem moral, mas a vontade não o cria, senão que o segue. Com isso Kant 
afirma a autonomia natural da vontade, mesmo não fazendo da vontade a 
construtora da moral.

Para Lévinas, em Kant, embora haja uma boa constituição do con-
ceito de vontade e liberdade, há um exagero no conceito de autonomia, 
e talvez o ocidente tenha se equivocado na aplicação do sapere aude. No 
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senso levinasiano, o discurso ético também é de outra ordem, assim como 
a compreensão e a elaboração dos pressupostos éticos. 

O discurso condiciona o pensamento, porque o primeiro inteligível 
não é um conceito, mas uma inteligência cuja exterioridade inviolável 
o rosto enuncia, ao proferir o tu não cometerás assassínio. A essên cia 
do discurso é ética. Ao enunciar esta tese, rejeita-se o idealismo. O 
inteligível idealista constitui um sistema de relações ideais coe rentes, 
cuja apresentação diante do sujeito equivale à entrada do mes mo su-
jeito nessa ordem e a sua absorção nessas relações ideais, o su jeito 
não tem em si mesmo recurso algum que não se esgote sob o sol in-
teligível. A sua vontade é razão e a sua separação, ilusória (ainda que 
a possibilidade da ilusão ateste a existência de uma fonte subjeti va, 
pelo menos subterrânea, que o inteligível não pode secar) - (LÉVI-
NAS, 2000, p. 194).

Se para Lévinas o discurso ético é a exterioridade do rosto, para 
Kant, razão prática é a vontade. A concepção kantiana visa a pureza abso-
luta da moral. Nessa visão, nada de alheio pode intervir na vontade, a lei 
moral deveria ser determinada pelo gozo. Dessa maneira, percebemos que 
há, em sua concepção, duas vontades. A primeira – transcendental - que 
legisla e a segunda - a empírica - que obedece. Para Lévinas, dizer “eu” é 
hipostasiar algo de ficção e criar um altar sacro em torno de algo abstrato, 
é uma figura de linguagem. E insiste que esse não é um problema somente 
em Kant, o idealismo alemão também se equivoca. 

O idealismo levado até ao fim reduz toda a ética à política. Eu e Outrem 
funcionam como elementos de um cálculo ideal, recebem des se cálculo o 
seu ser real e assimilam-se mutuamente sob o domínio das necessidades 
ideais que os atravessam de todos os lados. Desempenham o papel de 
momentos em um sistema e não de origem. A socie dade política aparece 
com uma pluralidade que exprime a multiplici dade das articulações de 
um sistema. No domínio dos fins em que as pessoas se definem, sem 
dúvida, como vontades, mas em que a vontade se define como o que se 
deixa afetar pelo universal, em que a vontade se pretende razão embora 
prática, a multiplicidade assenta de fato apenas na esperança da feli-
cidade. O princípio pretensamente animal da felicidade, inelutável na 
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descrição da vontade, ainda que razão prática, mantém o pluralismo na 
sociedade de espíritos (LÉVINAS, 2000, p. 194).

Mas afinal, os valores valem? Até que ponto eles valem? Para quem 
eles valem?  Em que podemos nos basear para valorá-los? Para Kant, é 
preciso deontologizar. Mas Heidegger critica duramente tal postura. Ha-
bermas sempre considerou a própria ontologia como algo obsoleto, embo-
ra hoje, nos seus mais recentes escritos, reassume-a. Como ficamos diante 
desse impasse?

Podemos remontar Santo Tomás de Aquino, que na Suma Teológi-
ca – prima II – entende a bondade do ato moral – bondade do ato natural 
reside no fato de ser como uma busca da própria realização em algo que 
é fora de si mesmo, mas ao mesmo tempo é completude desse vazio. O 
desejo presente no humano remete a uma noção de uma falta que tem a 
ver com uma espécie de busca existencial. Embora a ciência e o pensa-
mento contemporâneo tentem extinguir isso, essa dinâmica faz parte da 
constituição humana.

O termo desse movimento - o outro lado ou o outro - é denominado 
Outro em um sentido eminente. Nenhuma viagem, nenhuma mudança 
de clima e de ambiente podem satisfazer o desejo que para lá tende. O 
Outro metafisicamente desejado não é outro como o pão que como, 
como o país em que habito, como a paisagem que contem plo, como, 
por vezes, eu para mim próprio, este eu, esse outro. Dessas realidades, 
posso «alimentar-me» e, em grande medida, Satisfazer-me, como se 
elas simplesmente me tivessem falado. Por isso mesmo, a sua alteridade 
incorpora-se na minha identidade de pensante ou de possuidor (LÉ-
VINAS, 2000, p. 21).

Essa busca do que não temos e não somos é que abre o nosso ser 
para a transcendência, e, permite a subjetividade se relacionar com a al-
teridade de modo reverente. Aliás, essa é a constituição da própria ideia 
e possibilidade da transcendência. A realidade para além da realidade. 
Portanto, além de ansiarmos pelo que não somos e temos, podemos ir 
além do que realmente somos pelo desejo que nos remete para uma vasão 
dos conceitos e definições. Nisso reside na constituição não de um desejo 
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qualquer, imposto por alguém ou pela cultura, mas em um Desejo metafí-
sico. Da ordem da felicidade, da realização, da humanização. 

O Desejo metafísico tende para uma coisa inteiramente diversa, para o 
absolutamente outro. A análise habitual do desejo não pode triunfar da 
sua singular pretensão. Na base do Desejo co mumente interpretado 
encontrar-se-ia a necessidade; o desejo mar caria um ser indigente e in-
completo ou decaído de sua antiga grandeza. Coincidiria com a cons-
ciência do que foi perdido e seria essencialmente nostalgia e saudade. 
Mas desse modo nem sequer suspeitaria o que é o verdadeiramente 
outro. (LÉVINAS, 2000, p. 21).

O sentido do Desejo, desse modo, não é apenas uma simples fal-
ta semelhante às outras necessidades que precisam ser satisfeitas para a 
subsistência da vida. Ele é de outra ordem, é como uma determinação 
antropológica e um condicionante ético, acolher a alteridade como pri-
meira verdade, anterior a qualquer outra noção ou conceito. O Ensino 
deve justamente, em primeiro lugar, remontar essa noção de verdade que 
é anterior a própria noção de verdade.

O Ensino baseado nas competências, vítima do modelo tecnicista ten-
de a reduzir as relações humanas às meras operações restritivas e específicas, 
típicas da razão instrumental moderna. Um Ensino que compreende o dis-
cente como tábula rasa (empirismo) em que o docente entende que ensinar 
é escrever em um papel em branco, não há interação, não há relação, não há 
educação. E mesmo quando o estatuto epistêmico se baseia em outro modelo 
de pensamento, como o cartesiano, onde a dimensão intelectual, cognitiva é 
a única potencialidade que precisa ser constituída, temos a base do dualismo 
que separa o mundo da vida dos discentes dos conteúdos ensinados.

Ou pior ainda, na perspectiva do modelo positivista onde há sabe-
res hierárquicos, superiores aos demais, e o docente embevecido por seu 
saber, compreende o discente como um cliente que precisa ser doutrinado. 
Como bem observou Dermeval Saviani, em sua História das Ideias Peda-
gógicas. O Ensino no Brasil começou com a doutrinação dos jesuítas aos 
nativos, depois mesmo, com a laicização, continuou doutrinação, de algum 
modo. E, mesmo com a evolução da legislação sobre educação, os passos 
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seguintes, que culminaram com a Escola Nova, juntado Descartes, Smith, 
Fordismo, Taylorismo, e Toyotismo e com o guindaste de Comte. Assim, 
a escola formal passa a ser um espaço de doutrinação, de expropriação da 
autonomia, tédio intelectual, avaliação como constituição da vigilância, 
controle e punição. O sucesso da hierarquização da Escola como braço do 
mercado elitista e conservador, produziu um movimento no qual aprender 
tem relação com se apropriar de determinadas coisas para um determina-
do fim. Antes, o Ensino era muito mais vinculado com a preparação para 
o vestibular, do que propriamente ensinar a cultura e o pensamento. De-
pois, migrou para o Enem, mas não problematizou de fato o que é ensinar 
e aprender do ponto de vista da ética e da cidadania. 

3.3 Desejo e vontade

Ao transferirmos esses princípios e conceitos para o campo da mo-
ral e da ética devemos estar atentos ao conceito de valor. Não como uma 
forma de enquadramento, semelhante aos que temem e lamentam a queda 
da tradição (conservadorismo) ou aos que tentam impor a novidade como 
paradigma (relativistas). 

Convém salientar que a palavra valor, no século XX é uma termino-
logia meramente econômica do herdada do século XIX. Portanto, vem da 
economia monetária e não representa de forma alguma o que entendemos 
e buscamos por valor, no sentido ético ou moral. Valor como resultado 
eletivo, axiológico, muito mais ligado à qualidade do que à quantidade. 

Precisamos rediscutir a dimensão da eticidade como um resgate de 
sua função valorativa de dar sentido e significado à existência. Não como 
uma pretensa forma de adequar o ser humano para essa ou aquela regra 
cultural, filosófica ou religiosa. Valor é eletivo, está muito condicionado 
ao substrato cultural de um povo. Portanto, não há regras e princípios 
valorativos que sejam mais importantes que os outros, em termos de com-
parativo cultural. 

Retomando Aristóteles, o homem, o espírito de certa forma é o 
todo. O espírito humano é intencionalmente coextensivamente ao uni-
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verso. Sendo assim, o homem que é um ser de inteligência, um ente com 
distinção total165, é referência para todos os outros. Um “fim em si”. Para 
Bacon, temos a rejeição da lei da causalidade final. Tomás de Aquino não 
usava essa terminologia, ele definia essa temática como “plenitude do ser”. 
Portanto, nos resta uma árdua missão de que “redescobrir é mais desafiador 
que descobrir”, que valor basal é a constituição ontológica do homem. Para 
o pensamento levinasiano a questão metafísica é importante, porque,

A verdadeira vida está ausente. Mas nós estamos no mundo. A metafí-
sica surge e mantérn-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 (LÉVINAS, 2000, p. 21).

A linguagem é a mediação para que os valores sejam ditos e pensa-
dos de modo que nada reduza a ética à ideologia. Para a ética kantiana, o 
dever está situado no dever-ser. Em Kant, a constituição racional da liber-
dade, isenta da heteronomia, resulta no seu esforço intelectual principal, 
em termos valorativos. Para Kant, o dever é mola propulsora que conduz 
a excelência. Ele visava a pureza da lei moral. Para Kant, uma ação moral, 
só é moral se é feita por nenhuma motivação material. Se nossa ação for 
baseada em uma recompensa material, não tem nenhum mérito. 

Nesse sentido, se a moral vale por si mesma, o que vale absoluta-
mente – vale para todo ser racional – o que vale, vale a priori. Essas são 
sentenças imperativas, portanto há uma ambiguidade no campo moral. 
Em Kant, não temos a certeza de que sua fala é no sentido do filósofo 
ético ou de filósofo moral. Na FMC166 temos  o imperativo “age de tal 
maneira, que tu reconheças cada homem com um fim em si mesmo, e 
não apenas um meio”. Mas essa afirmação em termos de linguagem pode 
reduzir toda a moral de Kant à pura formalidade. Como se a vontade hu-

165 Conceito heideggeriano.
166 Fundamentação da Metafísica dos Costumes.
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mana fosse além de si mesma, transcendental e/ou infinita além de finita. 
Lévinas aponta outros elementos que constituem a dinâmica da vontade 
e que precisam ser refletidos, que pretendem ter uma solução diferente do 
formalismo kantiano.

Ao afirmar que a vontade humana não é heróica, não optamos pela 
covardia humana, mas mostramos a precariedade da coragem, que se 
mantém à beira da  sua  própria  fraqueza.  E isso em  nome  da 
mortalidade essencial da vontade, que se trai ao exercer-se. Mas nes-
sa mesma fraqueza, apercebemo-nos da maravilha do tempo, fruição 
e adia mento desse desfalecimento. A vontade une uma contradição: 
a imu nidade contra todo o ataque exterior a ponto de se apresentar 
como incriada e imortal, dotada de uma força acima de toda a força 
quantificável (nada de menos é atestado pela consciência de si, em 
que o ser se refugia inviolável: não vacilarei para a eternidade), e a 
perma nente falibilidade dessa inviolável soberania a ponto de o ser 
voluntá rio se prestar a técnicas da sedução, da propaganda e da tortura. 
A vontade pode não resistir à pressão tirânica e à corrupção, como se 
só a quantidade de energia que desenvolve para resistir ou a quantida-
de de energia que se exerce sobre ela distinguisse covardia e coragem 
(Lévinas, 2000, p. 215).

Kant parte do aristotelismo em um modelo esquemático, no qual o 
paralelo entre razão prática e pura não deixa esclarecido o que seria uma 
vontade que se autolegisla. Segundo Lévinas, essa vontade transcendental 
kantiana é pretensa. Porque,

Quando a vontade triunfa das suas paixões, não se manifesta apenas 
como a paixão mais forte, mas como acima de toda a paixão, determi-
nando-se por si própria, inviolável. Mas quando sucumbiu, revela-se 
como exposta às influências, como força da natureza, absolutamente 
manipulável, decompondo-se pura e simplesmente nas suas compo-
nentes. É violada na sua consciência de si. A sua liberdade de pensa-
mento extingue-se: o impulso das forças inicialmente adversas acaba 
por apresentar-se como pendor. Em uma espécie de inversão, ela perde 
mesmo a consciência do declive das suas tendências. A vontade man-
tém-se neste limite movediço da inviolabilidade e da degenerescência 
(LÉVINAS, 2000, p. 215).
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O que significa fazer da vontade uma passagem do ontológico basal 
para o racional, por exemplo. Parece que seria mais convincente em Kant a 
capacidade de tratar a questão do bem, antes da questão da moral.  Como 
expressar a vontade mesma que interpreta a si mesma, a auto legislação 
moral kantiana postula-se como uma tese negativa e ambígua. Ao tentar 
excluir todos os fatores (matéria), pois, eles não podem ser o fator deter-
minante da vontade, só restou a razão pura, ela se autolegisla. 

Nesse mundo sem multiplicidade, a linguagem perde toda a signi-
ficação social, os interlocutores renunciam à sua unicidade não dese-
jando um o outro, mas desejando o universal. A linguagem equivaleria 
à constituição das instituições racionais nas quais se toma objetiva e 
efetiva uma razão impessoal que atua já nas pessoas que falam e sus-
tenta já a sua efetiva realidade: cada ser põe-se à parte de todos os ou-
tros, mas a vontade de cada um ou a ipseidade consiste desde o iní cio 
em querer o Universal ou o racional, ou seja, em negar a sua própria 
particularidade [...] ao completar-se como discurso universalmente 
coerente, a linguagem realizaria ao mesmo tempo o Estado universal, 
onde a multiplicidade se incorpora e onde o discurso se acaba, à falta 
de interlocutores (LÉVINAS, 2000, p. 194-195).

Algo que todos os seres racionais pudessem compreender, acolher 
e transformar em norma de vida. Eis um grande dilema para a filosofia 
em qualquer tempo: Como pensar uma verdade absoluta? Sendo que a 
própria ideia de gramática proposta por Wittgenstein, como uma espécie 
de logos grego, nunca foi definida por seus seguidores e bem entendida 
por seus seguidores, por exemplo. Dito de outra forma, a tentativa de fazer 
uma gramática da gramática é muito parecida com a ideia de criar uma 
verdade que dê conta de todas as outras verdades, se é que ela é necessária. 
De algum modo, parece sempre incorrer na proposição cartesiana de que 
o finito possa abarcar o infinito. 

Quando Heidegger responde às notas de seu mestre Husserl (às 
objeções de Ser e Tempo) ele distingue que Ser é um paralelo entre o eu 
e o mundo167. Para ele, a intersubjetividade é uma subjetividade coletiva, o 

167 Heidegger, Ser e Tempo, 1927.
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que pode, por perspectiva lógica, ser uma projeção de um egoísmo coletivo 
também. Os valores nesse caso têm validade para além dos sujeitos. 

Em Lévinas, a questão do rosto como apelo ético, não pretende 
parar no empirismo, no racionalismo e tampouco no ceticismo ou em um 
exercício espontâneo da vontade. Ou mesmo na dinâmica imposta pelo 
conceito de tempo ou pela vulnerabilidade constante ou limiar entre a 
violabilidade e degeneração, entre a possibilidade e a determinação. Entre 
a escolha e não escolha.

Essa inversão é mais radical que o pecado, pois ameaça a vontade na 
sua própria estrutura de vontade, na sua dignidade de origem e de iden-
tidade. Mas, ao mesmo tempo, tal inversão é infinitamente menos ra-
dical, porque ameaça apenas, adia indefinidamente, é consciência. A 
consciência é resistência à violência, porque deixa o tempo necessário 
para a prevenir. A liberdade humana reside no futuro, sempre ainda 
minimamente futuro, da sua não liberdade, na consciência-previsão da 
violência, iminente através do tempo que ainda resta. Ser consciente 
éter tempo. Não extravasar o presente, antecipando e apressando o fu-
turo, mas ter uma distância em relação ao presente: relacionar-se com 
o ser como com o ser que há de vir, manter uma distância em relação 
ao ser, suportando já ao mesmo tempo para antecipar-se à sua própria 
queda sob ameaça da violência (LÉVINAS, 2000, p. 215-216).

É sutilmente uma crítica a uma cultura que construímos sobre o 
mensurável. De que o único empreendimento válido é um eu que vai além 
de si mesmo. O próprio materialismo exacerbado em que vivemos advém, 
boa parte, de uma concepção equivocada que podemos tudo, a partir de 
uma manipulação, do mundo como um laboratório168, do mecanicismo 
matemático que desontologiza a ciência positiva e torna-a mero instru-
mento de domínio.

Até mesmo a linguagem se vê em uma armadilha de instrumentali-
zação da razão. Observações também feitas pela escola de Frankfurt. Por 
que a razão iluminista, além de reduzir todo o fenômeno que é o outro, ao 
rosto empírico e fisiológico, tem grande dificuldade de transcender para 
o infinito que é o Outro. Principalmente depois que Kant considerou a 

168 Francis Bacon.



178   

metafísica um projeto irrealizável. E fomos substituindo o conceito de 
Infinito pelo finito, no modo de pensar a ética e a moral.

Para Chalier, em a utopia do humano, é importante o fato do rosto 
humano ser uma forma de superação dessa discussão. Pois ele “poderia 
ainda destruir a rude casca que, demadasiadas vezes, faz de cada um ser 
para si”169. Afinal, o “rosto do homem excede toda a descrição possí-
vel, aquele que julga aproximar-se dele acumulando detalhes – cor dos 
olhos, forma do nariz e da boca, traços expressivos etc – não alcançaria 
senão uma imagem estranha ao rosto”170. Mesmo a ontologia para Lé-
vinas, não consegue transcender o dualismo do ser e do nada171. Daí, 
talvez que há a previsão de pensadores como, Habermas e Adorno, que  
insistem em afirmar que o século XXI será marcado por uma revolução 
estética, por uma reavaliação dos conceitos da razão dura. Essa missão 
cabe ao Ensino.

Nessa mesma linha Lévinas afirma que essa experiência do estético e 
do ético pode se dar na proposta do rosto, pois “o encontro do rosto consti-
tui um choque que nada, no contexto ou nas palavras trocadas no instante 
precedente, prepara. Ele não se anuncia, advém”172. Esse modo de pensar 
irrompe com o processo de estereotipação que de geração em geração, induz 
aos modelos externos, físicos e exteriores – objetivos - que são projeções 
quase irreais, medidas simétricas em que precisamos nos enquadrar. 

Nessa dinâmica da razão enquadrante e do conceito simétrico a dis-
cussão ética não passa nem perto. Olhemos para a sociedade do simulacro, 
que vivemos hoje, nós sabemos quem são as referências estéticas173 mas-
culinas e femininas, mas já encontramos grandes dificuldades para situar 
as discussões éticas: quem são os grandes personagens da discussão e da 
referência ética nessa mesma sociedade?

Estamos vivendo ainda o esteticismo superficial. Não o conceito de 
Belo proposto por Platão e de Estética proposto por Hegel. Partindo dis-
so, Lévinas postula uma nova forma do ocidente encarar essas temáticas. 

169 CHALIER, 1983, p. 112.
170 loc. cit.
171 Da Existência ao Existente, p. 18.
172 CHALIER, 1983, p. 113.
173 Reduzindo aqui estética somente a aparência física.
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“A existência para o Outrem, o desejo do Outro, essa bondade liberta da 
gravitação egoísta, nem por isso deixa de conservar um caráter pessoal”174. 

Na perspectiva de uma linguagem que reconstrua o humano de 
forma pedagógica, Lévinas aborda que a discussão ética e a noção de 
respeito ao outro fundam o melhor e o verdadeiro aprendizado, a etici-
dade é o conteúdo esquecido pelo saber positivista e empirista. Baseados 
nisso, podemos dizer que os diplomas acadêmicos, não garantem valo-
rização do ser humano ou mesmo da vida. Os campos de concentração 
eram coordenados por pessoas diplomadas em universidades laureadas. 
Eis um paradoxo. Ao reavivarmos as questões fundantes da eticidade, e 
aprofundarmos a investigação descemos aos princípios filosóficos para 
poder pensar o homem como ser de relações, de linguagem e de busca 
de significado para sua realização, não apenas na sua problemática exis-
tencial do ego ou do ente.

3.4 O rosto do outro como letra: ensino e transcendência

A possível chave de leitura para uma construção de uma superação 
da anarquia conceitual é a linguagem. A linguagem “visa o Outrem”. Ela 
nos socializa.  E falar tem a ver com significado, conversar com o Outro, 
foge de tudo, de todas as definições. “A palavra é janela”175. Abre-nos para 
o Outro, mas para compreendê-lo como tal, preciso transcender o eu. Esse 
desafio natural é acentuado, segundo Lévinas, pelo papel da autorreflexão 
ocidental, essa sempre teve a tendência de reduzir o Outro ao mesmo, 
neutralizando a diferença. Ele apresenta o rosto como expressão de algo 
que diz da metafísica. 

O termo desse movimento – o outro lado ou o outro – é denominado 
outro em um sentido eminente. Nenhuma viagem, nenhuma mu-
dança de clima e de ambiente podem satisfazer o desejo que para lá 
tende. O Outro metafisicamente desejado não é ‘outro’ como o pão 
que como, como o país em que habito, como a paisagem que contem-

174 LÉVINAS, 2000, p. 214.
175 Ibid., p. 184.
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plo, como, por vezes, eu para mim próprio, este ‘eu’, esse ‘outro’[...] o 
desejo metafísico tende para uma coisa inteiramente diversa, para o 
absolutamente outro [...] o desejo metafísico não aspira ao retorno, 
porque é desejo de uma terra onde de modo nenhum nascemos176 
(LÉVINAS, 2000, p. 184).

 A alteridade para Lévinas é o Desejo que não poderemos satisfazer. 
Pois o rosto põe-se em uma dimensão relacional que não faz desaparecer 
a distância, não é aproximação, ele tem sentido e significado na distância, 
na distinção, no afastamento. Nesse caso, o “Desejo é  desejo do absoluta-
mente Outro”177. 

Reafirma-se aqui que o sentido do Desejo não é da ordem da neces-
sidade, como já vimos, para o nosso autor 

a metafísica desejo o Outro para além das satisfações, sem que da parte 
do corpo seja possível qualquer gesto para diminuir a aspiração, sem 
que seja possível esboçar qualquer carícia conhecida, inventar qual-
quer nova carícia. Desejo sem satisfação que, precisamente, entende 
o afastamento, a alteridade e a exterioridade do Outro. Para o Desejo, 
alteridade, inadequada à ideia, tem um sentido. É entendida como al-
teridade de Outrem e como a do Altíssimo178. 

Essa capacidade de lidarmos com o infinito e com o invisível só 
pode ser resolvida e aberta a como perspectiva pela ordem do Desejo. Para 
Lévinas, viver e “morrer pelo invisível – eis a metafísica”179. 

O Desejo metafísico não dispensa os atos, só que aqui eles não são 
nem consumo, nem carícia, nem liturgia. Tem a ver com uma profunda 
liberdade e desinteressamento. A “liberdade consiste em saber que a li-
berdade está em perigo”180. Sempre que há o combate entre a abstração 
e a realidade dura das coisas, ameniza-se esse paradoxo valendo-nos da 
linguagem como meio. Para Lévinas, a epifania do rosto já é em si uma 
linguagem. “É formulação simbólica, expressão da visage como palavra 

176 LÉVINAS, 2000, p. 21.
177 Ibid., p. 22.
178 loc. cit.
179 Ibid. p. 23.
180 loc. cit. 
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que fala e evoca. 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” (LÉVINAS, 2000, p. 181).

A linguagem da fala significa um discurso de renúncia da soberania 
ou do domínio que eu possa exercer sobre alguém. Instaura-se com isso a 
igualdade entre os interlocutores. No item Outrem e os Outros,181 Lévinas 
afirma ser a linguagem expressão da própria Justiça.

A epifania do rosto como rosto abre a humanidade. O rosto na sua 
nudez de rosto apresenta-me a penúria do pobre e do estrangeiro; mas 
essa pobreza e esse exílio que apelam para os meus poderes visam-me, 
não se entregam a tais poderes como dados, permanecem expressões 
do rosto (LÉVINAS, 2000, p. 190).

A interação nasce do dizer, sem isso professamos a invisibilidade do 
infinito. A possibilidade da relação nasce da responsabilidade, e é esta que 
gera a ética. O outro sempre precisa ser considerado fato, rosto – inter-
locução – não apenas entidade na abstração. Essa reflexão remete-nos a 
não reduzir o Outro ao Mesmo, a conceito, a mera categoria da totalidade. 
Na comunicação há um processo diferente do partir do cogito cartesiano, 
pois para Descartes um cogito se poria de maneira absolutamente inde-
pendente de Outrem. 

Resgatando Husserl, o Outrem torna a comunicação possível; sem 
essa ponte a Filosofia encontraria uma barreira intransponível. Isso só é 
possível na medida em que nos comunicamos em função dos outros. O 
discurso ético da manifestação do rosto condiciona o pensamento, pois 
fenômeno deste não é um conceito, mas uma inteligência cuja exteriorida-
de inviolável enuncia “tu não cometerás assassínio”, essa afirmação anula 
o idealismo que funda sua tese ética na política e instaura um discurso 
que na sua essência é a própria ética. “A passagem ao racional não é uma 
desindividualização precisamente por que é linguagem, isto é, resposta ao 
ser que lhe fala no rosto e que apenas tolera uma resposta pessoal, ou seja, 
um ato ético” (LÉVINAS, 2000, p. 197).

181 LÉVINAS, 2000, p. 190.
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O rosto põe-me em relação com o ser, e esse com inadiável urgência 
exige uma resposta. O outro é exterioridade, não é negação do eu. Lé-
vinas afirma no item “o finito e o infinito”182 que a abertura ao outro não 
é limitação, nem reducionismo. É maravilha, um Bem para além do ser.  
Instauração de um discurso ético universal.

O rosto é letra inesgotável, porque o rosto do Outro humano man-
tém-se indestrutível em sua imagem apelativa do ‘não me mate’ ou ‘não 
me deixe morrer’. Em um sentido mais proativo, poderíamos dizer que 
o rosto do discente, como outrem, nos clama pelo ‘ensine-me a viver’, 
‘acolha-me em minha total alteridade’. A alfabetização ética se dá com o 
acolhimento do rosto do Outro que se faz discurso, presença e infinito em 
sua súplica. A transcendência do olhar que clama por justiça e paz deve 
ser a nossa principal motivação ao ensinar. A nossa contribuição para o 
Ensino é eticamente sensibilizar as novas gerações sobre a importância 
da sensibilidade, cumprir a alfabetização ética e acolher incentivando ao 
acolhimento, considerando que o bom governo de si e autonomia, estes 
devem ser precedidos pela consideração irrepreensível de que ensinar é 
promover o Outro e melhorar o mundo do porvir, priorizando a inteli-
gência emocional, a inteligência espiritual como resistência à prioridade 
do último século que foi o raciocínio lógico matemático, o cultivo da razão 
instrumental como ferramenta que instrumentalizou o humano. 

182 LÉVINAS, 2000, p.272.
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Considerações Finais

A questão do logos e do ethos são questões históricas que movi-
mentaram e movimentam a Filosofia. Aristóteles e Platão foram os pre-
cursores dessa discussão. Um defende que nascemos individuais e preci-
samos construir a nossa consciência coletiva, a sociabilização183. O outro, 
no entanto, o contrário. 

Para Aristóteles, nascemos universais, a experiência com a realidade 
e a coletividade  vai nos tornando individuais. De um lado, no conceito 
platônico, temos o risco do totalitarismo, já em Aristóteles, a tendência ao 
individualismo. Esses modelos estruturais de pensar as questões normati-
vas perpassaram todos os sistemas e ainda influenciam a nosso modo de 
ser e agir. Esse modo de ver o ser humano, a partir de um prisma do ethos, 
ou do surgimento da ética, nasce em Sócrates e depois toma dimensão 
maior na discussão elaborada pelos mestres que se seguem.

 Mas como tudo o que surge em ciência e filosofia, corre o risco de 
um efeito reacionário. A visão do homem como ser interior postulada pela 
visão socrática desemboca mais tarde no racionalismo e no antropocen-
trismo. Ou seja, essa é principal denúncia levinasiana. Não devemos negar 
o valor da razão como meio de realização do humano, contra os mitos 
escravizadores ou instituições de poder que fazem do próprio humano 
uma res(coisa). 

É importante revermos o conceito de Eu, de ethos, no ocidente  que 
está tão arraigado no culto ao Eu quase como que como uma egolatria.  
Essa denúncia não se refere somente à razão moderna, mas a todo o edi-
fício conceitual do ocidente. Intensificando-se ainda mais com a proposta 
do liberalismo e da livre iniciativa do mercado. 

Para o postulado levinasiano a dimensão do humano pode ser re-
constituída a partir da construção de uma ponte feita pelo Logos, entre o 
eu e o Outro. Ou seja, sem atropelo por nenhuma parte, mas que essa ga-
rantia deve ser dada pela Linguagem. Aqui está uma tentativa de respeitar 
os clássicos, mas acrescentar na pauta das discussões filosóficas uma nova 

183 Platão.
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maneira de entender o ser humano, não como quem tende a independên-
cia e a autonomia apenas, mas que precisa se constituir pela relação com 
os demais. Nesse caso, podemos claramente propor que Lévinas não ape-
nas remonta a discussão ética, mas lhe dá uma nova conotação. Ao invés 
de ver na relação com o Outro o maior desafio, vê a solução.

Heidegger insurgiu-se contra o pensamento ocidental por causa do 
esquecimento do ser. Mas o conceito de intencionalidade de Husserl e a pro-
posta heideggeriana, segundo Lévinas não contemplam todas as questões 
éticas. Essas tendências precisam ser avaliadas e profundamente investigadas. 

Para Lévinas, na Ontologia e na Fenomenologia não há lugar para 
o Outro, embora sejam grandes contribuições para a Filosofia, são for-
mas excludentes e ou totalitárias de pensar. Esse é um aspecto filosófico 
importante tendo em vista que Lévinas para da Fenomenologia e da On-
tologia para fazer a sua análise, mas aos poucos vai tentando fazer uma 
autocrítica da sua própria raiz e matriz filosófica. Isso é fundamental em 
se tratando da Filosofia, pois precisamos transcender o culto a nós mes-
mos e fazermos eternamente o caminho a Delfos. 

Essa metáfora da ida a Delfos é algo que passa quase despercebido 
pelo pensamento filosófico, ou pela história da Filosofia. Para os gregos 
de Atenas, ir a Delfos significa metaforicamente a saída de seus próprios 
horizontes em busca da sabedoria universal. É como falarmos de trans-
cendência, de controvérsia. Essa abertura está presente também na pro-
posta da cidade de Corinto. Ela possuía dois portos, ou seja, abertura para 
outras possibilidades, para a importância das relações e do retorno que 
isso representa para o humano. A imagem do Partenon, da Acrópole e 
do templo de Delfos não expressam somente a mística religiosa dos gre-
gos. Eles expressam que a Filosofia também é um diálogo com os deuses, 
ou seja, uma tentativa de estabelecimento do diálogo até mesmo com os 
imortais, não na busca de consenso, mas no arremesso de nossa capacida-
de de discorrer ao infinito. 

Para isso, devemos romper com o horizonte do eu, da cultura e do 
lugar onde estamos. Essa é uma dinâmica muito significativa para o en-
sino de Filosofia em qualquer nível. É uma postura fundamental de uma 
saída de si e do seu contexto, para atender as exigências do filosofar como 
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um devir do saber, e não como posse definitiva. A palavra Filosofia é mui-
to significativa porque expressa não a Sabedoria como conquista estática 
e eterna. Em Aristóteles, temos uma definição interessante. Na sua meta-
física, ele afirma que só chegaremos à condição de “amantes da Sabedoria” 
pelo caminho do “amor ao mistério”. Na verdade, ser amigo do saber é co-
locar-se na condição de quem não é sábio, e por isso precisa avançar rumo 
à Delfos e não se ancorar na metáfora das proezas de Ulisses, que sempre 
faz o caminho de volta para a Grécia (para si mesmo).

Para Lévinas, não há como construirmos uma coletividade legítima, 
sem descermos as questões básicas da convivência em grupo. De elaborar-
mos um conceito sólido de subjetividade, alteridade e intersubjetividade. 
Conceitos estes que se fundem em uma noção de justiça, responsabilidade 
e amor aos menos favorecidos, os excluídos, marginalizados, na versão de 
Lévinas, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro etc. O que precisamos retomar 
é a função antropológica da Filosofia não como um fim em si mesmo, mas 
como uma ferramenta para o redimensionamento do humano.

Do contrário, caímos no altruísmo, moralismo, egoísmo ou na anomia. 
Atualmente a ética corre o risco de ser reduzida a comissões, ou discurso si-
logistas, ou mesmo questões performativas. Não raramente ela é confundida 
com pietismo ou departamentos morais. Mas para o senso levinasiano a éti-
ca é uma questão de ótica. É uma espécie de divinização da Alteridade, pois 
“a dimensão do divino se abre a partir do Olhar humano. Uma relação com 
o transcendente é uma relação social. Não se trata de uma mística do outro, 
ou duma contemplação do olhar, ou de uma mediação para um êxtase em 
olhar, como vimos está na altura do firmamento, se revela na eleidade, mas 
não é sinal nem símbolo e nem mediação ao além. É Palavra que mandada 
de além que manda eticamente, é miséria que clama por justiça”184. 

Não se trata de teologia, porém da inauguração de um outro tipo de 
humanismo, como uma de suas obras muito bem descreve. É um huma-
nismo do outro homem, contrapondo-se ao antropomorfismo de Deus e o 
teomorfismo do outro homem.

A proposta ética de Lévinas é um caminho bastante distinto dos 
demais pensadores contemporâneos. Seu empreendimento visa remontar 

184 SUSIN, p. 248.
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os conceitos sobre a questão do eu e do Outro, isso não só na condição 
particular de cada um como entende Buber. Mas na interação destes, para 
a formação do nós. 

Nesse sentido, a sua forma de pensar parece ter uma relevância mui-
to grande por que não podemos mais insistir em qualquer uma das vias, 
quer seja o eu, quer seja o Outro, precisamos apostar em uma dinâmica 
relacional fundada em uma subjetividade que acolhe e que não encolhe o 
humano pelo enquadramento. É aqui que encontramos o cerne do pensa-
mento levinasiano: a reconstituição da subjetividade; não pela capacidade 
de clarificação da razão ou do domínio que o eu pode exercer sobre tudo, 
mas na capacidade de colocar até mesmo o próprio ser em questão, no 
sentido da Ontologia, para acolher o Outro enquanto Outro. 

O grande desafio para o pensamento filosófico e para a cultura 
ocidental é refazer o sentido do Logos como linguagem, mediação. A 
linguagem que enuncia o discurso ético da epifania do rosto, como cons-
trução da intersubjetividade, desembocaria naturalmente na conceituação 
da dimensão ética, pois se trata de um ethos mediado e não autocentrado. 
O caráter como morada do humano não tem sentido, se não existir para 
alguém, para ser melhor e acolher quem precisa. 

A dialogicidade que se faz tão necessária sempre, e mais ainda em tem-
pos de extremismos, pode nascer dessa fissão do ser e do eu para que o Outro 
possa ser o que ele é. Sem ser visto com desconfiança ou como alguém que 
precisa deixar de ser o que é, para ser mais interessante, mas algo que trans-
cende em-si e no para-com o modelo orbital de razão e verdade implantado 
pelo pensamento clássico e que desembocou no racionalismo moderno. 

É no frente a frente, olho no olho que se torna mais difícil negar 
a dignidade do outro. Pois, o meu Olhar depositado gratuitamente no 
Olhar do Outro é uma forma de apelo, denúncia e requisição humanitária. 
Por isso, para Lévinas, nós precisamos transcender a ética do discurso e 
da conceituação abstrata e aderirmos ao fenômeno do rosto, como ponto 
de partida conceitual. A manifestação do Outro se dá pela linguagem 
carnal, una e múltipla185, sendo a sua manifestação o próprio discurso que 

185 Para Lévinas o rosto carnal identifica o indivíduo com todo o gênero humano. Pois não existe 
dualismo entre corpo e alma. Mas ao mesmo tempo o rosto é uma linguagem ou então signo que 
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fundamenta o sentido do ético. O pensamento levinasiano questiona a 
banalização da própria vida como consequência da crescente onda de rela-
tivização da violência, a desresponsabilização social e individual. Ou seja, 
as proposições éticas não têm atingido o âmago do humano, lidam ainda 
somente com o aspecto conceitual e racional. 

Portanto, sempre é tempo de retomada da questão humana. Cons-
tantemente precisamos rever as orientações sobre as relações entre os seres 
humanos e os seus fundamentos. Nada mais apropriado, para esse tempo 
onde as evoluções tecno-científicas não correspondem a fundo todos os 
nossos anseios antropológicos. A contribuição levinasiana apresenta a e 
traduz a linguagem como a busca da transcendência, e a própria transcen-
dência como caminho que dinamiza conceitos que contemplem o respeito 
ao Outro, a diferença; enfim, os componentes básicos para um agir que 
não exclua ninguém e não permita a própria exclusão. 

Lévinas apresenta o próprio corpo humano como linguagem. His-
toricamente encontramos a concepção dualista sobre o corpo e a questão 
da porneia, do tabu, do Eros etc quando essa temática não é extrema-
da para o espiritualismo, cai no hedonismo extremo, uso do corpo como 
mero instrumento de prazer. Dentro da ética levinasiana, o corpo é mo-
rada do espírito, fundamentalmente a casa do humano e não cárcere da 
alma, como entendia Platão. Ao apresentar o Rosto como mediação, como 
linguagem ele nos dá a chave de leitura para uma desconstrução e supera-
ção da anarquia conceitual. Esse caminho é trilhado pela linguagem pois 
ela “visa o outrem”. Ela nos socializa.  

Falar tem a ver com significado, conversar com o outro foge de tudo, 
de todas as definições. O corpo, como mediação, foge do moralismo e da 
pornéia e de todos os outros reducionismos contemporâneos. Não fica preso 
nas malhas do esteticismo, das imposições patológicas e massificação pelos 
meios de comunicação que estereotipam as formas físicas e denigrem o sen-
tido do Belo. O corpo em Lévinas readquire seu papel de unidade, de fun-
dação e morada do ente e do ético. Signo da existência humana que assume 

tem sua particularidade carnal, com traços distintos e únicos que o distinguem dos outros rostos. 
Nesse sentido, a imagem do rosto é uma forma prática de discutir a questão do uno e do múltiplo 
sem cairmos em um dos extremos. Para Lévinas é muito forte a questão da vigilância, da atenção 
como forma de não enquadramento. 
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o papel de mediação, limiar do Eu e do Outro. Uma manifestação mais que 
física, que devolve o significado do significante que é o Outro; reconstituin-
do o papel da alteridade na elaboração subjetiva e objetiva da ética.

Diante dos desafios e agruras do mundo, da violência e da dor, a 
proposta levinasiana nos remete ao primórdio do humano e da filosofia. 
É como uma iniciação mística – temos nossa morte e o nosso renasci-
mento – uma metanóia, similar a quenosis de Cristo. Sua proposição não é 
a felicidade, mas, um ser que seja felicidade. Mesmo na dor nunca perca 
a capacidade de maravilhamento com o Infinito, com a Alteridade, como 
em Guerra e Paz de Tolstoi, “onde o Bolkonski contempla a pura altura 
do céu”, é o que Bloch chama de admiração. Falta-nos hoje é esse en-
cantamento contemplativo, a fruição, a admiração é sempre pergunta e 
resposta, é dinâmica, é de outra ordem do empirismo e do racionalismo 
que desembocam no positivismo. Do puro culto a razão e ao si mesmo. É 
não nos sentirmos preso nem a nós mesmos e nem ao mundo, é ser capaz 
de sofrer por alguém. O sentido da vida parece ser “a vulnerabilidade... O 
poder dizer adeus a este mundo. Diz-se adeus envelhecendo. O tempo 
dura à guisa desse adeus e do a-Deus” (LÉVINAS, 2002, p. 120). 

No Ensino, esse amadurecer psiquicamente significa sairmos da 
menoridade afetiva e egocêntrica para nos sentirmos responsáveis pelos 
outros, pelos excluídos, pelos que nos cercam, como na frase de Dostoie-
vski: “Cada um de nós é culpado diante de todos por todos e por tudo, 
e eu mais que os outros”. Uma subjetividade que acolhe precisa passar 
por uma experiência mística de contemplação, acolhida e responsabilida-
de. Os modos de subjetivação no Ensino devem conduzir à paz interior, 
à busca pelo mistério para além do dito, à busca do desconhecido para 
além da imanência. Remontando Platão, o Ensino deve oportunizar uma 
atitude de humanização, como letramento não apenas de letras, mas da 
possibilidade de ler e ouvir não apenas o escrito e o dito, mas o silêncio 
do rosto do Outro que se apresenta como ensinamento ético primeiro e 
mais fundamental e suplica acolhimento do seu ser em toda sua inteireza.

O Ensino na antiguidade, tanto na cultura romana, como na cultura 
grega, embora visasse formar cidadãos considerando as demandas físicas 
e psíquicas, não era uma ação social que incluía a todos. No caso grego, o 
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aristói, o nobre, era compreendido dentro da necessidade da Paideia (Edu-
cação Integral) enquanto as pessoas de classes sociais menos favorecidas 
recebiam como formação a duleia, que era uma formação mais imediatista 
e rasa do ponto de vista cultural, tinha um enfoque mais instrumental.

Com a criação da Escola no século IX, por Carlos Magno, intuída 
como instituição que pretendia humanizar as pessoas pelo letramento, em 
virtude da decadência da cultura romana, cultura grega e dos impactos do 
cristianismo que se tornava gradativamente cristandade. O professor, a es-
cola, o aluno, o Ensino, são derivações em latim, desse momento histórico. 
Professor tinha relação com a profissão de fé, de alguém que professava a 
fé cristã. Embora as escolas se dividissem entre palatinas, episcopais, mo-
nacais, entre outras, as escolas oscilavam com seus métodos e disciplinas 
dentro de uma lógica cristianizante (doutrina). 

As sete artes liberais não tinham esse nome por acaso, eram uma 
crítica ao modelo de servilismo ou escravocrata (artes mecânicas). No 
Trivium, ensinava-se dialética, retórica e gramática. Enquanto no Qua-
drivium, priorizava-se aritmética, geometria, música e astronomia. O que 
há de comum, nos movimentos pelo Ensino por meio da história, é a pos-
sibilidade de que mediante a retórica, da arte da argumentação, possamos 
“humanizar” as novas gerações. 

Lévinas nos provoca a pensar o Ensino como constituição de uma 
nova subjetividade, não a produção de um novo ser, mas a constituição de 
uma nova maneira de ser, resultado das relações tendo como balizamen-
to a ética como primeiro Ensino. Esse movimento é anterior a qualquer 
método ou metodologia de Ensino, até mesmo anterior a Epistemologia 
ou mesmo de todo e qualquer conteúdo. O Ensino deve ser sempre o en-
contro no campo da fruição, nunca pretensão de controle e do domínio, 
colonização do Outro. A alteridade não deve ser mesmificada, enquadrada 
ou vista como ameaça. O Ensino não é doutrinação, controle, vigilância 
ou castigo. Ensino não é monólogo, ele é ação solidária à alteridade. Ensi-
no é diálogo. Ensinar não é ilação narcísica para ensoberbar o pouco que 
sabemos ou deveríamos saber, ensinar é permitir com palavras e olhares 
a ascensão da alteridade rumo ao bom governo de si mesmo.  Ensinar é 
empoderar, é ressuscitar na alteridade a possibilidade de liberdade e não 
de servilismo e/ou aniquilação. 
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Capítulo 4 
Conceitos chaves na terminologia levinasiana186

SER – Rudemente comparável ao “Sein” de Heidegger. Contrasta 
com o existente “Seiendes”. Para ser entendido como a luz em cuja exis-
tência se torna inteligível.

DESEJO – Usado, exceto por trabalhos antigos, para designar um 
afeto que designa a outra pessoa e, entretanto é inadequado a este objeto. 
É um querer que permanece insaciável. 

ENTE – Comparado ao Seiendes de Heidegger, porém usado por 
Lévinas para designar a outra pessoa a quem alguém está conectado atra-
vés de pensamento anterior à compreensão do ser, o outro que é de nós o 
interlocutor. 

EXPRESSÃO - Manifestação da presença do ser, mas não como 
mero descobrimento de um fenômeno. Na face, um apelo, ensinando, ou 
entrando em relação, o que é imediata/pressentindo e o significado no 
melhor que o sinal ou o quê o sinal significa.

FACE – Presença desencarnada do outro. Ela previne da revelação 
do outro que não pode ser obtida por cognição. Chama-se ser separado, a 
própria questão interior.

HÁ/EXISTE – Há é a tradução de ‘es gibt’ do trabalho de Sartre 
é chamada questão interna, interior por Heidegger. Há não convém no 
sentido do ‘es’ e não a existência. Lévinas usa “há” para designar a exis-
tência que persiste em face da destruição do mundo, a presença apesar da 
ausência de coisas individuais, o puro fato de existir quando não há nada.

INTENCIONALIDADE – Entendido por Lévinas no sentido 
de Husserl: a característica fundamental do conhecimento interior (reco-
brar os sentidos), um ato animado que outorga sobre elementos ainda não 
animados pela intenção seu sentido transcendental. Para Lévinas, isso é o 
conhecimento interior (ciência), modo de ser no mundo a subjetividade 
do sujeito.

186  WYSCHOGROD, 2000, p. 243-244. Tradução livre da língua inglesa para língua portugue-
sa por Ricardo Antonio Rodrigues. 
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METAFÍSICA – Metafísica é um ir adiante de um mundo fami-
liar para o que está do lado de fora de nós mesmos. Descreve um desejo 
para o qual é absoluto, outro mais que si próprio, para o infinito. Um de-
sejo que permanece insaciável.

NECESSIDADE – Um querer capaz de satisfação que implica a 
dependência no mundo.

ONTOLOGIA – A compreensão, o abraço da existência. Omite 
em chamar questão interior a redução do Outro por si próprio para o 
mesmo. Entretanto conduz a filosofia de pode e justiça. 

ÓTICA – intermédia relação com o Outro. Descreve a condição 
espiritual da vida ética.

OUTRO – Reservado para a especial alteridade que pertence a outras 
pessoas que resistem à redução ao mesmo. O Outro fica em uma relação as-
simétrica consigo.  O Outro é sempre mais alto, domina, é o professor de si.

MESMO - A possibilidade de suspender a alteridade do mundo pela 
própria jornada contida nele, por existir em casa conosco nele. O que é o 
outro e tão somente relativo ao si próprio. A redução do Outro ao mesmo 
ocorre em uma relação concreta para o mundo e não meramente formal.

TOTALIDADE – Esta visão do todo que destrói a alteridade do 
Outro e é, entretanto o ato primeiro da violência.
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