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A alegria nunca reside no próprio trabalho. Felicidade da 

tarefa ou do dever cumpridos, heroísmo do sacrifício e da 

dificuldade, ela se nutre de outras considerações.(...) O 

esforço é a própria realização do instante. 

 

(Emmanuel Lévinas. Da existência ao Existente. p. 35.) 
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Resumo 
 
 
 
 

 
 

O presente trabalho procura problematizar a perspectiva da Ética da Alteridade proposta 

pelo filósofo franco-lituano Emmanuel Lévinas e uma possível contribuição da mesma para  

reflexões e  práticas educativas em nossa contemporaneidade. Para tanto, desenvolvemos os 

conceitos centrais do pensamento levinasiano, perscrutando o que esses conceitos apresentam 

para o entendimento das relações intersubjetivas e para o enfrentamento dos desafios postos em 

baila pelos processos educativos de nossa época que são avultados por questões de identidades 

minoritárias, diversidade étnica e religiosa, pluralismo cultural, violência e várias formas de 

desrespeito aos direitos da pessoa. A pesquisa, uma hermenêutica bibliográfica, propõe a 

pedagogia do Rosto como um itinerário possível e necessário para a constituição de uma 

Paidéia contemporânea. Desse modo, entendemos que  este trabalho quer ser um esforço na 

ampliação das discussões acerca da formação humana na sociedade atual. 

 

   Palavras-Chave: Ética, Educação, Alteridade, Filosofia e Formação Humana. 
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Résumé 
 
 
 

Ce travail vise problématiser la perspective de l'éthique des altérité proposé par le 

philosophe français-lituanien Emmanuel Lévinas et une contribution aux mêmes idées et les 

pratiques éducatives dans le présent. À cette fin, nous avons développé les concepts 

fondamentaux de la pensée levinasiènne, Sonder le terrain avec ce que ces concepts présentant à 

la compréhension des relations internationales et afin de faire face aux défis posés par les 

processus éducatifs de notre temps qui sont lourdes sur les questions de l'identité des minorités, la 

diversité ethnique et religieux, le pluralisme culturel, la violence et diverses formes de manque de 

respect pour les droits de la personne. La recherche, une herméneutique bibliographique, propose 

la pédagogie du visage, comme une voie possible et nécessaire pour la formation des pratiques 

éducatives contemporaine. Ainsi, nous pensons que ce travail soit une expansion de l'effort dans 

les discussions sur la formation dans la société humaine aujourd’hui.  

 

Mots-Clé: Éthique, Éducation, Altérité, Philosophie e Formation Humain. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. A ESCOLHA DE LÉVINAS 

                                                                           

 

Emmanuel Lévinas1, aparece hoje, para alguns pensadores como Enrique Dussel, Paul 

Ricoeur, Jacques Derrida e Bernard-Henri Lévy2, como um dos filósofos mais importantes do 

século XX, devido a sua reflexão em torno da Ética da Alteridade, termo este que perpassa por 

toda sua produção filosófica.  

                                                 
1 Emmanuel Lévinas nasceu na Lituânia em 1906 e morreu em Paris em 1995. É considerado o responsável pela 
elaboração perspectiva filosófica da ética da Alteridade. Para uma melhor compreensão da trajetória desse pensador 
e da gestação dessa noção veja adiante o capítulo 1 desse trabalho. 
2 Cf. DUSSEL, Enrique Filosofia da libertação. São Paulo: Paulus, 1995; DERRIDA, Jacques. A escritura e a 
diferença. São Paulo: Perspectiva, 2002; RICOUER, Paul. O Si-Mesmo como um Outro. Campinas: Papirus, 1991; 
LÉVY, Bernard-Henri. O século de Sartre. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
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Lévinas é detentor de um pensamento exigente, contumaz e inquietantemente singular. O 

pensamento ético de Lévinas se vale de um instrumental lingüístico próprio da Filosofia.  

 

A marca desse pensamento consiste em ser uma profunda crítica aos fundamentos da 

tradição filosófica do ocidente, que produziu uma razão desmedida, auto-suficiente e, por 

conseguinte, capaz de atos de violência contra o Outro. Em todo caso, o nosso contato com a 

problemática educacional possibilita uma contribuição Ética para esta discussão. 

 

A sensibilidade filosófica de Lévinas conduziu-o, em resposta, a um humanismo, mas um 

humanismo do outro homem. O Outro, a Alteridade, é para ele o começo do filosofar, o 

fundamento da razão, e mais, o sentido do humano e a possibilidade de realização da justiça e da 

paz. Sua questão é, por excelência,  uma questão ética. E a Ética é, para ele, a mola mestra por 

excelência da Filosofia. A Ética é a filosofia primeira, afirma Lévinas com todas as letras e com 

todas as forças de sua expressão. 

   

Partindo desses pressupostos e levando em conta que nossa época tem sido marcada por 

uma profunda indiferença para com a idéia do existir digno do Outro, cada vez mais nos 

deparamos com ocorrências de desrespeitos e violação aos direitos humanos e, em muitíssimos 

casos, chega-se até a eliminação das pessoas de forma banalizada. Desse modo, a necessidade de 

um horizonte ético que reponha a dignidade do eu e do outro emerge com força e urgência.  

 

  Diante desse contexto, nos questionamos em que a obra do filósofo lituano Emannuel 

Lévinas muito pode contribuir, no sentido de oferecer uma reflexão consistente em torno da Ética 
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como possibilidade de entendimento de uma realidade educacional fraturada3 e como um 

caminho de superação da mesma.  

 

  Assim, aqueles que lidam com a Educação, tendo presente que a escola4 é um importante 

espaço de humanização e de sedimentação de processos humanos, devem estar atentos para as 

diversas reflexões que possam contribuir para uma prática educativa que contemple a formação 

humana e que fomentem a possibilidade do diálogo. Deparamo-nos, portanto com a dimensão 

Ética da educação. 

 

  Estamos nos propondo a investigar uma possível contribuição da Ética da Alteridade 

proposta por Emmanuel Lévinas ao debate que vem ocorrendo quando se trata de Educação.5 

Como é possível resguardar nosso ego e promover uma ação educativa que parta do Outro?  

 

  É importante salientar que nosso trabalho está inserido em um movimento recente que 

procura articular a reflexão filosófica de Lévinas ao plano da educação. Podemos destacar dois 

                                                 
3 Na educação fraturada, o aluno é subjugado a ser como uma “coisa sem dono”, sem voz e sem vez na escola. É um 
ente passivo que recebe a ação do sistema através do professor. MARIA, Joaquim Parron. Novos paradigmas 
pedagógicos para uma filosofia da educação. São Paulo: Paulos, 1996. p. 89. “...o que se tem não é uma educação, 
mas uma verdadeira deformação intelectual e ética, onde o ser do estudante não é respeitado, formando 
inconscientemente pessoas para não valorizar a vida e assim não contribuir em quase nada para a dignificação da 
pessoa humana.”  
4 Idem, p. 89. “Milhões de crianças brasileiras são excluídas da escola, e a outra parte, que são estudantes das classes 
populares, é fornecida nas escolas públicas uma educação de baixa qualidade ao mesmo tempo contaminada pelo 
vírus ideológico da classe dominante.”  Não é uma educação, mas uma verdadeira deformação intelectual e ética, 
onde o ser do estudante não é respeitado, formando inconscientemente pessoas para não valorizar a vida e assim não 
contribuir em quase nada para a dignificação da pessoa humana. 
5A manifestação do outro se produz, certamente à primeira vista, de acordo com o modo pelo qual toda significação 
se produz. LÉVINAS, Emmanuel. Humanisme de L’autre homme. Paris: Fata Morgana, 1973. p. 59. “O outro está 
presente numa conjuntura cultural e dela percebe sua luz, como um texto do seu contexto... A compreensão do outro 
é, assim, uma hermenêutica, uma exegese...”. 
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trabalhos que seguem nessa trilha. A dissertação de Mestrado de Marcelo Pereira Fernandes6 está 

centrada na crítica levinasiana à queda do humanismo que é coincidente com o fim da metafísica. 

Em seu trabalho, Fernandes aponta a obra de Lévinas como uma tentativa de recuperação do 

humanismo perdido e a educação como o espaço de aprendizado desse humanismo. Em boa 

medida, concordamos com a perspectiva traçada por Fernandes, entretanto, acreditamos que 

nosso trabalho procurará avançar nessa articulação entre a Ética da Alteridade e educação porque 

não se restringe apenas ao procedimento conceitual do que vem ser a educação a partir de 

Lévinas, mas nos propomos a discutir questões da prática educacional, como o conteúdo e um 

possível itinerário pertinentes a uma pedagogia do Rosto que quer desenvolver um projeto de 

Formação Humana assentada na Ética. O outro trabalho também é uma Dissertação de Mestrado 

e tem por autor Rodolfo Stringari7. Stringari procede a uma exposição dos conceitos nucleares de 

Lévinas e Enrique Dussel para em seguida propor uma educação baseada na idéia de eco-

pedagogia. Essa passagem não resulta muito clara, em nossa ótica, justamente pelo fato do autor 

não se preocupar com em articular alteridade e um projeto de Formação Humana de forma mais 

ampla, ou seja, ele passa ao que chama de eco-pedagogia sem antes se deter em questões básicas 

que tocam essa problemática. Nesse sentido, nosso trabalho está interessado em avançar pontos 

que julgamos necessários ao problema que toca a relação Ética e Formação Humana pelo ângulo 

da Alteridade. 

 

  A opção por realizar uma pesquisa em torno da relação educação e Alteridade decorre, 

basicamente, de três razões. A primeira delas aponta para a compreensão de que a problemática 

                                                 
6 FERNANDES, Marcelo Pereira. A filosofia humanista de Emmanuel Lévinas e suas articulações com a educação. 
2007. 129 p. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. 
7 STRINGARI, Rodolfo. O Eu e o Outro na educação: uma abordagem filosófica a partir de E. Lévinas e E. Dussel. 
2007. 78 p. Dissertação (Mestrado e Educação). Fundação Universidade regional de Blumenau, Blumenau, 2007. 
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que envolve a Alteridade, ou seja, o Outro está inserida no contexto educacional e pedindo mais 

aprofundamento a seu respeito, sobretudo, em um tempo em que assistimos a uma crescente 

banalização de práticas de violação da dignidade das pessoas, chegando muitas vezes à 

eliminação de vidas. A segunda razão revela a compreensão da educação como uma dimensão 

cuja tarefa primordial se dirige para a formação humana e de entrecruzamento de valores éticos 

diversos. A terceira razão se desdobra em dois aspectos.  

 

Por um lado, queremos problematizar e enriquecer a relação posta acima a partir da obra 

de Lévinas devido ao fato de encontrarmos nela aspectos importantes para uma melhor realização 

dessa fundamental relação do Mesmo8 com o Outro. Filosoficamente, para Lévinas, o “Mesmo” é 

o eu, ou seja, nós em nossa condição limitada, acabada, de um sujeito que jamais terá quaisquer 

possibilidades de ser ou existir para além daquilo que lhe basta nele mesmo. Em uma simples 

frase podemos resumir, afirmando que, nunca serei você, sempre serei eu “mesmo” em toda 

minha existência.  

 

Por outro lado, em nosso curso de licenciatura em Filosofia, tivemos a oportunidade de 

estudar com certo grau de aprofundamento o pensamento levinasiano com o auxílio de uma bolsa 

                                                 
8 O “Mesmo” pertence a diversas categorias gramaticais da língua portuguesa e seu emprego é correto nas seguintes 
situações: como adjetivo/pronome (portanto variável), com o sentido de "exato, idêntico, tal qual, próprio, em 
pessoa": 1. Foi pelo mesmo caminho. 2. Sou sempre a mesma pessoa. 3. Eles mesmos redigiram o discurso; como 
advérbio (portanto invariável), com o significado de "justamente, até, ainda, realmente": 4. É lá mesmo que vendem 
o produto. 5. Estes remédios são mesmo eficazes. 6. Há mesmo necessidade disso?; como substantivo (expressão 
invariável, no masculino), significando "a mesma coisa": 7. Disse a ela o mesmo que disse a mim. O problema está 
em usar "mesmo" no lugar dos pronomes pessoais, sejam do caso reto (principalmente a terceira pessoa: ele/ela) ou 
do caso oblíquo (o/a, lhe etc.). Isso indica pobreza de linguagem, falta de familiaridade com os pronomes pessoais, 
desconhecimento da língua, enfim. Algumas vezes, imagino, a pessoa tem insegurança no trato com os pronomes 
mas ao mesmo tempo sabe que deve evitar a repetição de um determinado substantivo, então tasca-lhe um "mesmo" 
(ou "mesma", se for feminino) no seu lugar. Observe que nos exemplos 1 e 2 "mesmo" acompanha um substantivo – 
não o substitui. No exemplo 3 acompanha um pronome. Em 4, acompanha um advérbio. Em 5 e 6, um adjetivo. Em 
nenhum caso de boa redação a palavra "mesmo" toma a vez do substantivo. 
 



 14 

concedida pelo Pibic/CNPq, que muito nos estimulou a ir em frente no desdobramento daquela 

investigação. 

 Nosso objetivo será explicitar uma possível teoria pedagógica subjacente ao pensamento 

de Lévinas, ou seja, perceber na filosofia levinasiana um pensamento pedagógico mesmo que não 

exista nenhum trabalho em sua longa bibliografia que trate especificamente da problemática 

educativa. Compreendendo que, com isso, estamos aludindo às possíveis tarefas para a Filosofia 

da Educação: analisaremos os princípios que constituem o pensamento de um autor, no nosso 

caso, Lévinas; identificaremos os elementos básicos que constituem uma teoria educacional; 

localizaremos e sistematizaremos os momentos da Filosofia levinasiana que contribuem para um 

pensamento pedagógico. Focalizamos na mesma análise, principalmente, o conceito da 

Alteridade radical e seu possível significado para a educação. 

 

 O princípio metodológico adotado para essa pesquisa consiste em uma hermenêutica, ou 

seja, procuraremos traçar um caminho epistemológico que possa emergir da tradição 

hermenêutica mais importante que se desenvolveu ao longo do século XX, com Heidegger, 

Gadamer e Ricoeur. Sendo que tomaremos como metodologia o modelo hermenêutico 

gadameriano. 

 

 Hans-Georg Gadamer enfatiza a necessidade de se colocar o texto e não o autor como 

objeto de interpretação. O texto assume, assim, o status de objeto do filósofo. É o que se pode 

denominar de autonomia relativa do texto frente ao momento em que foi produzido e às intenções 

do autor. Mesmo tendo como base metodológica as propostas da hermenêutica gadameriana, em 

se tratando de interpretar Lévinas, necessariamente não precisaríamos nos dispor a uma 

hermenêutica que separasse autor de texto, ou seja, vida de obra. Portamos a convicção de que, 
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em  Lévinas não temos quaisquer ambigüidade ao tentarmos compreender o seu modo de estar no 

mundo e de descrevê-lo. Pois, sua vida e sua obra se integram de forma a termos como resultado 

o pensador judeu da Ética da Alteridade radical.  

 

Entretanto, para que possa efetivar esse momento de compreensão e interpretação de uma 

obra, Gadamer considera que é preciso previamente elaborar um projeto que permita conhecer as 

opiniões do intérprete, pois, quem lê o texto lê a partir de determinadas expectativas e na 

perspectiva de um sentido determinado. A compreensão do que está posto no texto consiste 

precisamente na elaboração desse projeto prévio, que, obviamente, tem que ir sendo 

constantemente revisado com base no que se dá conforme se avança na pretensão do sentido. 

 

 A tarefa hermenêutica consistiria primeiramente em compreender os preconceitos que 

cercam o texto. O preconceito é visto neste momento como uma opinião prévia que tanto pode 

ser negativa como positiva. Esses podem se originar em duas fontes: na autoridade ou na 

precipitação. A primeira fonte deve ser seguida como preconceitos válidos e necessários à razão, 

já a segunda fonte, ou seja, os preconceitos de precipitação devem ser descartados como inerentes 

a posições e opiniões subjetivas, e, conseqüentemente, como fontes de erro. 

Segundo Gadamer,  

o escrito tem a palpabilidade do que é demonstrável, é como 
uma peça comprobatória. Torna-se necessário um esforço 
crítico especial para que nos liberemos do preconceito 
cultivado a favor do escrito e distinguir, tanto aqui, como em 
qualquer afirmação oral, entre opinião e verdade.9 

 

                                                 
9 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 2002, v. II, p. 256. 



 16 

 Ou seja, temos muitas vezes que nos afastar da tradição, no que diz respeito, aos 

preconceitos de precipitação e de seu peso impositivo para compreender um texto em sua 

plenitude. 

 

 Como saber diferenciar os preconceitos positivos daqueles negativos ou seja, os de 

autoridade dos de precipitação? Para Gadamer, entretanto, a resposta a essa interrogação pode ser 

encontrada no reconhecimento da tradição e da sua produtividade hermenêutica, pois essa é uma 

pluralidade de vozes que ressoa o passado e que contém as medidas para avaliarmos corretamente 

uma obra. Vemos aí, uma possibilidade de introduzir o contexto na utilização do método 

hermenêutico na produção de nossa pesquisa. Onde temos como texto para ser interpretado 

gadamerianamente, a grande obra de Emannuel Lévinas. 

 

 Podemos ainda perceber nos escritos levinasianos, uma permeabilidade dessas propostas 

gadamerianas, onde podemos tomar como exemplo, a sua interação com o pensamento 

heideggeriano. Ao tomar como base a filosofia heideggeriana, ele separa autor de texto, 

reconhecendo assim, a grande importância da obra de Heidegger e a inflexão que a mesma trouxe 

à história do pensamento filosófico, ao tratar da ontologia, lhe dando uma inédita maneira de 

compreensão. Contudo, a proposta hermenêutica de Gadamer nos faz necessária para toda nossa 

compreensão dos textos a serem pesquisados.  
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2. QUESTÕES BÁSICAS DE UMA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

   

  Na história do pensamento filosófico, os grandes pensadores têm suas obras definidas e 

reconhecidas por um princípio, que podemos chamar de cerne do pensamento de cada um, ou 

seja, aquilo que demonstra sua principal contribuição ao pensamento. Assim, podemos dizer 

que, por exemplo, em Platão seria o mundo das idéias, em Marx o materialismo histórico, em 

Heidegger a ontologia, ou seja, o Dasein (o ser-aí). Ao partimos desses pressupostos, temos a 

possibilidade de afirmar que o tocante, ou seja, o cerne ou o princípio do pensamento 

levinasiano, é a Ética da Alteridade radical. Onde justificamos anteriormente a escolha desse 

princípio com o intuito  de trazermos à tona um novo olhar sobre a educação, cabe-nos levantar 

algumas questões básicas de uma Filosofia educacional. Se estamos tratando de teoria 

educacional, antes de iniciar a tentativa de problematizar uma, precisamos nos questionar até 

onde uma teoria educacional poderá nos abrir caminhos para algumas possibilidades de 

compreensão do processo educativo do indivíduo.  

 

  A preocupação com a educação remonta aos primórdios da filosofia. Já na Grécia 

encontramos duas das mais recorrentes perspectivas da filosofia da educação. Tanto Platão 

quanto Aristóteles se empenharam em desenvolver uma reflexão sobre a importância da 

educação. Os dois terminam formulando, respectivamente, a teoria idealista da educação e a 

teoria realista da educação. Embora existam muitas diferenças entre as várias propostas de 

teoria da educação, é possível afirmar que todas elas, de alguma forma, se relacionam a uma 

dessas duas.  
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A perspectiva idealista, seguindo Platão, acentua o aprendizado de valores duradouros, o 

apego a idéias verdadeiras e a formação do caráter como as tarefas primeiras de uma relação 

pedagógica. Assim, o núcleo do processo pedagógico se encontra em uma percepção idealista 

de qualidades espirituais e mentais do ser humano. Desse modo, temos uma predominância do 

eu na atividade educativa, dirigida para a auto-realização.  

A perspectiva realista, por sua vez, também está concentrada na aquisição de um bom 

caráter, por parte dos educandos. Todavia, sua ênfase não se encontra em pressupostos 

existentes idealmente. A educação é pensada a partir de um processo prático que leve os 

indivíduos a adquirir técnicas necessárias ao convívio social. Enquanto o idealismo pode levar a 

uma concepção mais abrangente de educação, a tendência realista desenvolve uma concepção 

mais especializada de educação. O desafio, talvez, esteja em estabelecer um equilíbrio entre 

ambas. Nos últimos cem anos muitas tendências foram criadas no intuito de refletir a 

problemática educacional à luz do horizonte filosófico. Dentre elas, podemos destacar: o 

pragmatismo, a filosofia analítica, o marxismo, a fenomenologia e o existencialismo.10 

 

  Podemos pensar que a principal tarefa da Filosofia da Educação consiste em analisar os 

conceitos fundamentais do pensamento educacional, tarefa indispensável para nos abrir 

caminhos com possibilidades de respostas às problemáticas que permeiam o campo da 

educação.  

 

  Poderíamos dizer que, uma Filosofia da Educação, busca como finalidade, levantar 

questões onde diz respeito a todas as dimensões de Educação do Homem, tais como, qual a 

                                                 
10 Cf. OZMON, Howard e CRAVER, Samuel. Fundamentos filosóficos da educação. Porto Alegre: Artmed, 2004.    
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imagem ideal do homem? Como e para quê educar o homem? O que nos apresenta realmente 

como uma educação humana? 

  Podemos pensar a educação como algo que perpassa  a formação existencial humana, e 

torna o homem humano, ou melhor, humaniza o homem. No entanto, a grande proposta de uma 

Filosofia da Educação é o de encontrar o humano, ou o sentido do humano via Educação. No 

cerne dos problemas que inquietam a Filosofia da Educação, encontra-se a relação entre o eu-

individual e o eu-coletivo, ou seja, uma relação entre o sujeito em si com a sociedade. 

 

  Nesse momento buscaremos aquilo que compreendemos por Filosofia, pois seria um tanto 

obscuro tratar de uma Filosofia da Educação sem possuirmos uma margem de esclarecimento 

do sentido da reflexão filosófica. Assim, precisamos deixar claro que, por sermos todos sujeitos 

possuidores de uma subjetividade, estamos compostos de dimensões onde todo nosso modelo 

de construção histórica, seja ele cultural, religioso, político, social, como também o racional, 

define quase por completo nossa capacidade de cogitar, ou seja, refletir sobre qualquer que seja 

a nossa investigação.  

 

Posto isso, não poderemos em nenhum momento fazer com que exista a possibilidade de 

que os leitores desta nossa pesquisa, em sua singularidade, fazendo parte de um determinado 

modelo de vivências, venham comungar com as propostas que serão levantadas ao longo deste 

trabalho. Já que estamos tratando da obra de um pensador de cunho existencialista, que é o 

nosso filósofo lituano, Emannuel Lévinas, torna-se bastante pertinente, atermo-nos a 

pensadores, que tratam de uma filosofia educacional, permeada por convicções existencialistas. 

Pois, seja em tratar da filosofia da educação ou da filosofia propriamente dita, esses pensadores, 

muito se assemelham em seus princípios.  



 20 

 

No entanto, voltemo-nos nesse momento para um pensador, norte-americano, 

existencialista, que em sua exposição nos traz a possibilidade de reflexões no que diz respeito a 

uma filosofia da educação. De acordo com ele, o professor de filosofia Thomas Ransom Giles, 

a Filosofia propriamente dita só nos aparece a partir do momento em que o pensar é posto em 

causa. Nesse movimento, o próprio pensar torna-se um objeto de reflexão. Logo, nos torna 

possível perceber que, é nesse movimento reflexivo, ou seja, na capacidade de pensar e refletir 

todas as coisas, que nasce a Filosofia. 

 

 O ato de filosofar alimenta-se da perplexidade, característica 
primordial do homem que se defronta com a realidade que ele 
não consegue compreender de imediato.11 

 

 A reflexão filosófica deve ser constituída por três fatores fundantes: a rigorosidade, a 

radicalidade e a forma de conjunto12. Rigorosa no sentido de garantir a coerência e o exercício da 

crítica, buscando sempre um método claramente explicitado, com a finalidade de proceder com 

rigor diante daquilo que lhes apresenta. Num segundo momento a reflexão filosófica será radical, 

não no sentido corriqueiro de ser inflexível, mas sua finalidade seria analisar nas raízes, ou seja, 

nos princípios, todos os conceitos fundamentais usados no campo do pensar e do agir. Num 

terceiro e último momento a reflexão filosófica seria também de conjunto pelo fato da Filosofia 

ser globalizante, isto é, ela examina os problemas sob uma perspectiva de conjunto, fazendo uma 

                                                 
11 GILES, Thomas Ransom. Filosofia da educação. São Paulo: EPU,  p. 3. 
12Idem, p. 3. Estes fatores fundantes são encontrados em grande parte, já exauridos nos compêndios de Filosofia, 
como aquilo que mais se aproxima de um possível conceito que nos possibilita pensar o que vem a ser ou qual é a 
tarefa da Filosofia. Mas foi em Giles que encontramos uma sistematização que melhor se inserisse em nossa 
pesquisa.   



 21 

relação dos diversos aspectos entre si. Nesse sentido poderíamos afirmar que nada foge ao 

interesse da filosofia, ou seja, ela visa ao todo, à totalidade.  

 

  O que seria a Filosofia da Educação se não aquela que se disponibiliza a analisar e 

questionar de forma reflexiva sobre os diversos paradigmas educacionais que vão surgindo a 

partir do que conhecemos como, as ciências da educação13. Poderíamos então pensar a filosofia 

da educação como aquela que vem possibilitar o elo entre os diversos fatores que tocam a 

educação; fatores estes advindos dessas  ciências. No entanto, poderíamos estabelecer paralelos 

entre o que caracteriza uma reflexão filosófica e uma filosofia da educação, porém não 

necessitaríamos ir muito além para percebermos que ambas possuem características 

semelhantes, sendo que a segunda terá como objeto de investigação, tudo aquilo que toca a 

educação. 

 

  Não se trata duma intervenção filosófica na 
educação, mas sim de um caminhar juntas para uma resposta 
à questão fundamental: Por que e para que a educação? Trata-
se de perguntas que as ciências da educação já pressupõem de 
certa maneira resolvidas.14 

 

A necessidade de expormos, acima, algo que nos trouxesse como resposta algumas 

questões básicas de uma filosofia da educação, foi no intuito de nos viabilizar adiante uma 

interação melhor e mais rica com o desenvolvimento de nossa pesquisa. Não poderíamos pensar 

num estudo teórico da educação sem tomar como base o que compreendemos por uma filosofia 

da educação, pois é essa compreensão que irá impulsionar nossa pesquisa.  

                                                 
13 Cf. RÖHR, Ferdinand. Fundamentos epistemológicos da educação na pesquisa em didática e prática do ensino. In: 
SILVA, Aída; et. al (orgs.). Educação formal e não formal: processos formativos e saberes pedagógicos. Recife: 
Bagaço, 2006, pp. 425-450. 
14 GILES, p. 30. 
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   Antes de tomar por finalizado esse momento, desde já, gostaríamos de ressaltar que, por 

vivermos em um mundo pragmático onde tudo aponta para resoluções rápidas e práticas, cabe-

nos ter o cuidado de salientar que, nossa proposta não é apresentar a teoria educacional como 

uma espécie de receituário pronto e acabado, donde indicaríamos o que é certo ou errado. O que 

questionamos é a possibilidade de que a filosofia da educação nos propõe uma constante 

perspicácia na busca de compreender e problematizar os sintomas da contemporaneidade, de 

modo mais efetivo, aqueles que tocam o sentido da educação.  

 

Voltaremo-nos, nesse momento, para o grande mote de nossa pesquisa, ou seja, refletir 

algumas questões da problemática educacional a partir de uma possível contribuição presente 

na obra de Lévinas. Podemos pensar esse momento como propício para apresentar indagações 

pertinentes ao possível alcance da obra de Lévinas em face das questões da educação. Os 

desafios postos a seguir serão desenvolvidos no terceiro capítulo, quando confrontaremos, 

propriamente, a filosofia de Lévinas com os problemas educativos que tocam a Formação 

Humana.   

 

Desse modo, a Filosofia da Educação, em uma perspectiva levinasiana, parece nos apontar 

um processo de criação das condições para aprender a olhar, a escutar, a sentir e a cuidar do 

Outro. Nesse sentido, talvez, possa contribuir com a construção da linguagem, da cultura, da 

consciência que quer perguntar sobre o Outro, sem reparos, sem condições, sem busca de 

reciprocidade.  
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Nesse momento podemos nos perguntar: como estabelecer um processo em que não se pode 

dar as costas e dizer que não é assunto seu, ainda que não seja assunto seu? Quer dizer, de que 

forma a educação evidencia a questão de que as pessoas devem preocupar-se com os outros, 

ainda que não estejam próximos ou distantes? Como a filosofia da educação quer pensar 

expressões e comportamentos que tratam da incumbência humana com relação ao Outro e 

erradicar do mundo a linguagem e as ações que se manifestam à margem da Ética?  

 

Seria possível uma educação voltada para a responsabilidade e que teça “vigilantes” alertas 

pelo Outro, pessoas precavidas e atentas pelo Outro? Mas não por um altruísmo, mesmo sem 

descartar o altruísmo. Não pela pretensão de uma humanidade abstrata, e sim por uma 

humanidade concreta, identificada em um sujeito histórico, um sujeito de carne e osso, como 

encontramos em Lévinas, 

O próprio estatuto do humano implica a fraternidade e a idéia 
do gênero humano. Esta opõe-se radicalmente à concepção da 
humanidade pela semelhança, de uma multiplicidade de 
famílias diversas, saídas de pedras lançadas por Deucalião 
para trás das costas e que, pela luta dos egoísmos, desemboca 
numa cidade humana.15 

 

Sem pretendermos ainda antecipar resultados de nossa pesquisa, no entanto, podemos 

perceber desde já que, possivelmente, um grande desafio para a educação, em relação à 

Alteridade, é assumir a tarefa de heteronomizar a autonomia. Aqui, surge um questionamento 

acerca das possibilidades de se realizar esse processo, bem como é importante saber se o 

horizonte que nos apresenta Lévinas pode nos ajudar nessa tarefa. Quando se busca a autonomia, 

quando se aspira incrementar os graus de liberdade e independência, é possível fazê-lo de forma 

heterônoma? A obra de Lévinas pode contribuir para melhor compreender esse horizonte e, com 

                                                 
15 LÉVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito. Lisboa: Edições 70, 2000, p. 192. 
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isso, oferecer possibilidades para uma prática educativa que sensibilize os indivíduos para o 

entendimento de que a heteronomia antecede a autonomia?   

 

Esse trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro encontra-se uma apresentação da 

pessoa de Emmanuel Lévinas através da formação intelectual de sua reflexão filosófica. No 

segundo capítulo são abordados quatro conceitos fundamentais para os propósitos dessa pesquisa 

e, no terceiro capítulo, procuramos demonstrar a contribuição da Ética da Alteridade como 

proposta por Lévinas para uma educação assentada na idéia de que sua principal tarefa parece 

residir na Formação Humana, ou seja, no processo que estabelece um itinerário para o alcance do 

Humano na existência.  
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CAPÍTULO 1- CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: HERMENÊUTICA DA VIDA DE 
EMMANUEL LÉVINAS 

 

 

 A hermenêutica da vida de Emmanuel Lévinas aqui tratada tem o objetivo de fazer ver os 

movimentos formadores de sua reflexão filosófica. No ano de 1986, Lévinas concedeu uma 

entrevista a François Poirié16 que pode ser considerada como um mapa de sua trajetória pessoal 

e também de seu percurso intelectual. Nesse depoimento chegamos a perceber três movimentos 

presentes na sua formação e consolidação enquanto intelectual. Evidentemente, há uma 

influência intelectual, que é constituída pela absorção e vivência de uma cultura judaica, ou 

seja, assentada na tradição bíblica. Há também a presença marcante da literatura russa, que 

Lévinas teve um acesso precoce. Essa determinação dos autores russos foi tão precisa que 

Lévinas afirma que foi por intermédio deles que ele terminou chegando ao pensamento 

                                                 
16 POIRIÉ, François. Emmanuel Lévinas. Paris: Manufacture, 1992. 
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filosófico. Este último é a terceira matriz intelectual a que ele se filia. Nesse aspecto devemos 

dizer que sua dívida é, precisamente, para com a fenomenologia alemã.  

O segundo movimento que pode ser percebido na conformação do pensamento 

levinasiano não poderia ser outro senão a realidade histórica na qual esteve inserido durante 

todo o tempo em que foi burilando suas idéias. Lévinas vivenciou as duas grandes guerras e, de 

forma existencial, foi tocado por essas duas experiências. Sendo judeu, sentiu na própria pele o 

sentimento de negação radical, ficando preso em um campo de concentração por um longo 

período. Certamente, essa experiência pessoal tão dura contribuiu para uma reformulação 

singular da tradição intelectual da qual era tributário.  

 

O pensamento de Lévinas se consolida em diálogo crítico, aberto ou indireto, com 

tendências do pensamento filosófico europeu. A primeira e mais aberta discussão é com o 

postulado ontológico do ser que perpassa toda a filosofia no Ocidente. A segunda se dá no campo 

do existencialismo e é, propriamente, sua discordância com a premissa sartreana da liberdade. 

Para Lévinas, a liberdade se apresenta no campo do finito. Chega mesmo a dizer que “não teria 

havido para a liberdade maior escândalo do que descobrir-se finita”, para em seguida afirmar  

que “o encontro de Outrem em Sartre ameaça a minha liberdade e equivale à perda da minha 

liberdade sob o olhar de uma outra liberdade”.17 A terceira discussão pode ser vista como não 

ocorrida e se dá com relação ao estruturalismo. Lévinas afirma não tê-lo compreendido e foge da 

questão quando esta é posta em baila. Todavia, compreendendo o que essas posições representam 

é possível enxergar aí, quer dizer, nos autores estruturalista, um interlocutor divergente do 

horizonte da Ética da Alteridade.  

 

                                                 
17 LÉVINAS, 2000, p. 283. 
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O percurso que será delineado em seguida quer demonstrar como esses três movimentos 

foram acontecendo na trajetória de Lévinas e como foram fundamentais para o estabelecimento 

das bases e do amadurecimento de sua obra.  

 

 Nasceu em 1906 na cidade de Kaunas, República da Lituânia.18 Sua família, como quase 

todos moradores da pequena cidade, era de origem judaica. As crianças eram educadas tanto na 

cultura judia como também na cultura russa. Isto provocava a aprendizagem da língua hebraica 

e da língua russa. As obras de autores russos como Pouchkine, Gogol, Dostoiévski, Tolstoi, 

Lermontov, eram acessíveis para Lévinas, pelo fato de que seu pai era proprietário de uma 

livraria.  

 

 As escolas de Kaunas eram consideradas de alto nível, onde se ensinava o hebraico, se lia 

a Torá e se faziam os estudos talmúdicos. Lévinas foi para uma delas aprender a língua 

hebraica. O judaísmo da Europa Oriental foi de grande influência na formação intelectual de 

Lévinas. O judaísmo deixa a herança da tradição hermenêutica fundada em interpretações 

talmúdicas para Lévinas. A dialética dos comentários interpretativos do pensamento rabínico 

sobre o Talmude influencia a estrutura do pensamento de Lévinas.19  

 

 A influência da educação judaica de Lévinas é afetada com a primeira guerra mundial. 

Sua família emigra como refugiados para Crocávia, na Ucrânia, até as condições se tornarem 

favoráveis para o retorno de sua família. Durante sua estadia de três anos na Ucrânia, o czar da 

                                                 
18 As informações sobre a vida de Lévinas contidas neste capítulo foram extraídas, em sua maior parte, de COSTA, 
Márcio Luís. Lévinas: uma introdução. Petrópolis, 1998; e POIRIÉ, François. Emmanuel Lévinas. Paris: 
Manufacture, 1992 
19 Cf. COSTA, 2000, p. 33.  
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Rússia abdica e começa a revolução leninista de 1917.  Durante a revolução, seus estudos eram 

feitos no Liceu com estreita relação com o romance russo, com preferência por Dostoiévski e 

Tolstoi. Os temas metafísicos do amor e da transcendência tinham um lugar central em toda essa 

literatura que despertou Lévinas pelos caminhos da filosofia. A condição humana era 

exaustivamente tratada pela literatura russa.  

 

 Ao regressar para Lituânia, Lévinas inicia uma etapa de muitas inquietações em relação a 

determinadas situações de sua vida, preocupava-se com o retorno à normalidade burguesa do 

Estado lituânio frente à era messiânica anunciada pela revolução socialista na Rússia e a 

inquietação da situação da Rússia revolucionária e stalinista em relação ao Ocidente.  

 

 O interesse pela Filosofia acabou levando Lévinas para a França. A escolha da França se 

dá pela facilidade de domínio do idioma francês e pelo prestígio desse país em relação ao 

momento em que vivia; porque a França representava o brilho europeu. O objetivo de sua 

mudança para Estrasburgo era fazer carreira na Filosofia. Entretanto, num primeiro momento, foi 

obrigado a dedicar-se ao estudo do francês e ao latim. Para o filósofo lituano, os idiomas nunca 

foram barreiras de impossibilidades. Ele chegou a dominar o francês, o alemão, o hebraico e o 

inglês.  

 

 Em Estrasburgo, o curso de Ética e Política ministrado por Maurice Pradines lhe chama a 

atenção. Este tema é de fundamental importância na fase definitiva do pensamento de Lévinas. 

Outro encontro de grande importância foi o que teve com Maurice Blanchot, jovem estudante 

judeu, interessado em literatura. A amizade cultivada comunga de inquietações e afinidade de 

idéias que proliferaram por toda vida. Essa relação influencia mutuamente suas obras, sendo 
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possível observar em diversas citações que um faz em relação ao outro. Blanchot foi para Lévinas 

algo como a expressão da excelência francesa por causa de sua abertura de dizer as coisas, que 

para muitos eram difíceis de serem manifestadas.  

 

 Durante sua licenciatura, Lévinas se encanta com o pensamento bergsoniano. A 

concepção bergsoniana do tempo, como duração e seu questionamento da noção de “Ser”, 

influencia na formulação de algumas categorias fundamentais da Ética levinasiana. Quais sejam: 

tempo como “diacronia” e “meta-física” como “diferentemente de ser, de não-ser e de saber”.  “... 

a filosofia, ensinada como nova filosofia, e fiquei bastante fiel a esta sensação de novidade...”.20 

Era uma Filosofia ensinada como nova Filosofia, fiel a sensação de novidades: na noção de 

duração, na noção de invenção, no questionamento da substancialidade da solidez; no 

questionamento da noção de ser, um pouco além do ser e diferentemente do ser, toda a maravilha 

da diacronia21; a maneira pela qual no homem de nossa época, o tempo já não simplesmente uma 

eternidade que se rompeu, ou o fracasso do eterno, sempre se referindo a algo sólido; pelo 

contrário: o próprio acontecimento do Infinito em nós, a própria existência do bem.  

 

 Ainda durante sua formação, Lévinas ler as Investigações lógicas, de Husserl, com muito 

interesse e tem a impressão de ter encontrado não simplesmente mais uma construção 

especulativa inédita e sim novas possibilidades de pensar, uma nova proposta de passar de uma 

idéia a outra, prescindindo da dedução, da intuição da dialética, ou seja, uma nova maneira de 

desenvolver os conceitos para além do chamado bergsonianismo de inspiração intuicionista. 
                                                 
20 POIRIÉ, 1992. p. 61 
21 Termo introduzido por Ferdinand de Saussure na lingüística, usados depois em outros campos, especialmente na 
antropologia cultural. Designa o eixo das sucessões, no qual é possível apenas uma coisa por vez, mas onde estão 
situadas todas as coisas do primeiro eixo com suas mudanças. A dimensão diacrônica é o conjunto de variações 
sofridas por um sistema lingüístico  sob ação de eventos que não só lhe são estranhos como também não constituem 
um sistema. SAUSSURE, F. Curso de Lingüística geral. São Paulo: Cultrix, 1997, p. 15.  
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Em 1928, Lévinas muda-se da cidade de Estrasburgo para a cidade de Friburgo, para 

iniciar seus estudos sobre o pensamento fenomenológico de Edmund Husserl. No inverno do 

mesmo ano Lévinas se inscreve para participar dos seminários de Martin Heidegger, pois, 

naquele período o professor alemão chegou a Friburgo para substituir Husserl. Para Lévinas, 

trata-se de um momento decisivo, não apenas pode aprofundar o trabalho heideggeriano Ser e 

Tempo, mas também participar com seus colegas estudantes, de discussões a respeito do 

pensamento dos dois grandes filósofos alemães, Husserl e Heidegger. Lévinas fica 

completamente maravilhado do método fenomenológico que lhe permite de ocupar-se da 

Filosofia sem fechar-se em um sistema de dogmas nem ir em frente por meras intuições caóticas. 

Desejando aperfeiçoar seu francês, a esposa do Prof. Husserl convida Lévinas a freqüentar sua 

casa. Lévinas aceita, inclusive, com a finalidade de ser ajudado economicamente.  

 

 Ainda maior foi o entusiasmo de Lévinas pelo modo no qual Heidegger trabalhava a 

fenomenologia em Ser e Tempo. Em particular, pelo modo de tratar o problema do Ser. 

Retornando a Estrasburgo, Lévinas se dedica a sua tese de doutorado em 1930, intitulada “A 

Teoria da intuição na fenomenologia de Husserl”. Publicando, assim, a  primeira obra completa 

sobre o pensamento husserliano e, com isso, inaugurando a fenomenologia no mundo 

acadêmico francês. Esse trabalho teve um reconhecimento imediato por parte de grandes 

pensadores da época, como Sartre e Ricoeur. Nos anos seguintes, a especulação levinasiana 

ocupa-se ainda do aprofundamento dos dois pensadores alemães e de uma série de artigos, tais 

como: “Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger”, de 1940. No entanto, o 

pensamento de Lévinas se fundamenta em um dialogo com Husserl e Heidegger. A relação 

entre Lévinas e Husserl se refere mais ao método da fenomenologia que ao conteúdo.  Lemos, 

de fato, um testemunho posterior em seu trabalho intitulado  De Deus que vem a Idéia  
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eu penso que, apesar de tudo o que faço, é fenomenologia, 
também se não tem redução segundo as regras impostas de 
Husserl, também se nem toda fenomenologia husserliana é 
respeitada.22    

  

Já na “Teoria da intuição na fenomenologia de Husserl” é evidente a interpretação em 

chave ontológica: de fato, na leitura levinasiana a visão gnosiológica de Husserl com o 

fundamental conceito de intuição é filha de uma implícita revolução ontológica. A metodologia 

fenomenológica revigora a velha idéia filosófica da intencionalidade da consciência. Cada 

consciência é consciência de alguma coisa, ou seja, não se pode descrever algo sem um referido 

objeto. Para Lévinas é a primeira contestação radical da prioridade teórica na Filosofia 

Ocidental. Todavia, em Husserl, o sujeito será a origem da verdade. Ou seja, o sujeito se 

constitui através de um ato de consciência não passiva. De tal modo, a consciência é o 

fenômeno da verdade e, por isso, se trata ainda de uma ação colonizadora do eu, de uma 

prioridade do conhecimento a respeito das outras dimensões do homem.  

 

 A crítica levinasiana ao primado da consciência racional, ao intelectualismo e a sua 

confiança na superioridade do ocidente torna-se constante. Por isso, Lévinas reprova no 

conjunto da filosofia ocidental o fato desta ignorar o aspecto da essência metafísica do homem 

e do seu destino. Produzindo uma reflexão sobre a vida, separada da mesma vida. E, sobretudo, 

Lévinas difere da consciência transcendental, como consciência egológica, considerando muito 

mais presente a relação com os outros.  

 

                                                 
22 LÉVINAS, Emannuel. De Deus que vem a Idéia. Petrópolis: Vozes, 2002, p.148. 
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Entretanto, transparece em Lévinas, uma insatisfação de leitor husserliano, que não se 

limita, mais vai além da fenomenologia husserliana. Já sua admiração por Ser e Tempo23, 

sobrevive a desilusão pela adesão do seu autor ao partido nacional-socialista da Alemanha. 

Como é sabido, em 1933 Heidegger foi nomeado reitor da Universidade de Friburgo. A sua 

adesão ao partido do nacional-socialismo, os discursos ao lado de Hitler nos palanques e os 

artigos daquele ano e do ano sucessivo como aquele feito pela sua nomeação a reitor: “Auto 

Afirmação da Universidade Alemã”, criaram um verdadeiro Caso Heidegger, sobre as 

responsabilidades políticas e humanas de seu pensamento. Ele se demitiu em Fevereiro de 

1934.  

 

 Mesmo assim, o pensamento de Heidegger parecia mais imprevisível do que o de Husserl. 

As maravilhas das análises heideggerianas sobre a afetividade, os novos acessos ao cotidiano, a 

diferença entre Ser e Ente, a diferença ontológica deslumbraram o filósofo lituano.  

 

 A leitura de Ser e Tempo levou Lévinas a certeza ou convicção de que a filosofia de 

Heidegger era a transfiguração do pensamento husserliano. A grandeza do pensamento de 

Heidegger é comparada por Lévinas com a de Platão, Kant, Hegel e Bergson. A análise 

fenomenológica existencial do Ser do Ente, que tem a forma do Dasein é composta como um dos 

pilares de sua filosofia, juntamente com a ontoteologia, com a Filosofia transcendental, com a 

razão como história e com a duração pura.  Lévinas afirma também que não tem a intenção nem o 

direito de pretender ser discípulo de Heidegger, mas adverte que não pode renegar uma parte se 

seu pensamento que está imersa na filosofia heideggeriana, especialmente em Ser e Tempo. 

                                                 
23 Cf. HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 2006. 
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 Aos vinte e quatro anos de idade, em Friburgo, Lévinas defendeu sua tese sobre a teoria 

da intuição da fenomenologia de Husserl caracterizando-se fundamentalmente por ser uma 

aproximação da fenomenologia transcendental a partir da ontologia existencial24. Defende 

fundamentalmente que a fenomenologia husserliana repousa sobre um substrato ontológico 

existencial.   

 

 Após concluir o doutorado, Lévinas se transfere para a cidade de Paris. Tempos depois 

adota a nacionalidade francesa. Nesse mesmo período, serve ao exército francês, casa-se e 

trabalha como funcionário administrativo pedagógico nas escolas parisienses da Aliança Israelita 

Universal. Tal instituição foi fundada pelos judeus franceses no século passado, mantendo como 

princípio, emancipar culturalmente os judeus residentes em países em que não eram reconhecidos 

como cidadãos.  

 

 Entre o período que chegou a Paris até a data que luta voluntariamente na guerra, vivencia 

algumas atividades de trabalho, como também compõe uma diversidade de artigos. Escreveu no 

início sobre temáticas judias e posteriormente, sobre Husserl, Heidegger como também sobre a 

existência do Ser. Vale destacar que o seu texto intitulado “De L’évasion”, onde Lévinas vai 

tratar da eticidade judaica, foi escrito nesse período citado acima.   

 

 Durante a guerra, em uma ocupação francesa, Lévinas caiu prisioneiro dos alemães na 

cidade de Rennes. Depois foi transferido para Hannover, na Alemanha, onde permaneceu como 

prisioneiro de guerra, no campo de concentração, ficando aí por volta de cinco anos, quando foi 

separado dos demais franceses e posto junto com outros judeus. Por ser um prisioneiro judeu 

                                                 
24 LÉVINAS, Emmanuel. Théorie de L’intuition dans phénoménologie de Husserl.1930, Paris. 
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militar, da marinha francesa, estava protegido pela Convenção de Genebra. Porém, seus pais que 

continuavam residindo na Lituânia, não tiveram a mesma sorte, se é que podemos chamar a isso 

de sorte, pois foram presos e executados pelos soldados nazistas.  

 

 No cativeiro, Lévinas ocupava o tempo livre com leituras de obras filosóficas que não 

havia lido antes, como por exemplo Hegel, Proust, Diderot, Rousseau e outros autores de 

diferentes procedências. Porém, todas as obras oferecidas eram de interesses ideológicos do 

partido nacionalista, segundo Lévinas, em entrevista um pouco antes de sua morte, as obras mais 

freqüentes a serem oferecidas eram as do filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel.  

 

 O momento do cativeiro, além de ter proporcionado a Lévinas um longo e intenso tempo 

de leituras e meditações, foi também o tempo em que ele iniciou seus escritos sobre sua crucial 

obra “De l’existence à existant”25. Esta obra é constituída por uma série de diálogos temáticos 

com categorias filosóficas pilares do modo de ser e de pensar do ocidente moderno, entre elas o 

problema da existência, do mundo e do tempo, o problema da metáfora heliológica dominada 

pela luz, o problema da intencionalidade e o problema da consciência. Portanto Lévinas conclui 

que o Ocidente foi agarrado pelo “Há”, metáfora da pura e absoluta impessoalidade engendrada 

pelo Ser na terra de seu ocaso. Esta conclusão da descoberta da descrição fenomenológica do 

“Há” permite a Lévinas pontuar a necessidade de pensar uma saída ética e heterológica ao que ele 

denomina o egoísmo ontológico que precipitou o Ocidente no fim da guerra.  

 

 O fim do cativeiro possibilitou o retorno de Emannuel Lévinas a Paris, para reencontrar 

sua esposa, que durante a guerra, ficara escondida em um convento vicentino. A partir desse 

                                                 
25 LÉVINAS, Emannuel. De l’existence à existant.: Paris: Vrin, 1977. 
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momento Lévinas dedicou-se a reconstruir sua vida em meio a uma Europa fragilizada. 

Entretanto, com muita esperança e alegria, pois o filósofo acreditava veementemente nas 

crianças. Era no futuro dos pequenos que Lévinas apostava em um mundo sólido e ético.  

 

 No entanto, com o fim da guerra, o projeto europeu da razão ilustrada científica e 

tecnológica, estava em juízo, pelo o fato de duas guerras continentais terem ocorrido em um 

intervalo de vinte e cinco anos e pelo triste episódio do holocausto de Auschwitz. 

 

 O retorno a Paris também resultou em sua inserção no mundo acadêmico, como diretor da 

Escola Normal Israelita Oriental, em que permanece até sua nomeação como professor da 

Universidade de Poitiers.  

 

 O cenário intelectual francês era ocupado por nomes como, Sartre, Merleau-Ponty, 

Camus, Marcel entre outros. O foco do pensamento francês era a temática da extroversão de si, a 

evasão, o evadir-se; revelando, com isso, a saída de si, o deslocamento do eixo, o cansaço 

europeu. A reconstrução da Europa dá início a uma história que busca evadir-se para um modo 

diferente que o da guerra e da tortura.  Em Lévinas, essa temática alcança um nível especulativo 

no diálogo com a ontologia em sua obra  “Da Existência ao Existente”. O Ocidente em seu 

desordenamento é a terra do ser, e este é o impessoal. O “Há”,  que se efetiva sem sujeito, 

indiferente e sem sentido. A impessoalidade é insuportável em sua indiferença. O esforço 

buscado em seus escritos reunidos em Da Existência ao Existente é o de encontrar uma 

experiência que possa propiciar uma saída da impessoalidade, ou seja, é a busca de uma 

experiência como saída. Está na verdade insinuado o que posteriormente será colocado como o 

diferentemente de Ser.  
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 A responsabilidade pelo Outro é o bem, conteúdo ético por excelência . “Sair de si é 

ocupar-se com o Outro, com o sofrimento e com a morte dele, em vez de ocupar-se com sua 

própria morte”26 O descobrimento do fundamento de nossa humanidade é o próprio 

descobrimento do bem no encontro com o Outro, quer dizer, a responsabilidade pelo Outro é o 

bem.  

 

A origem do conteúdo ético do pensamento levinasiano deve ser considerada inicialmente 

pelo fato de Lévinas admitir-se como pensador judeu que faz Filosofia sem negar sua formação e 

suas experiências originárias. Considerar Lévinas como pensador judeu não choca, pelo fato das 

suas leituras, e de seus contatos com as tradições judias. Mas há que se protestar contra essa 

expressão, quando ela quer significar alguém que tem a ousadia de fazer aproximações de 

conceitos baseados unicamente na tradição e nos textos religiosos sem o esforço de passá-los pela 

crítica filosófica, que no momento não é de nosso interesse nos reportar a esse ou aquele que 

dessa posição se valeram. Até porque, tratar disso nesse momento nos dispersaria de nosso foco 

de pesquisa.  

 

 Lévinas se incursionou nos textos da Torá, do Talmuld e da tradição Rabínica. Textos 

originariamente religiosos, aos quais se referem com a expressão “vesícula”. Lévinas não se 

inscreve numa maneira de ler o versículo como premissa não justificada, não traduzida, 

pertencente ao contexto da tradição, mas não validamente universalizada, para chegar a 

conclusões pretensamente válidas. A maneira em que Lévinas ler um versículo é aquela em que 

                                                 
26 POIRIÉ, 1992. p. 80 
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não rejeita o versículo com o fácil argumento de que se trata de Teologia; esforça-se por traduzir 

e aceitar as sugestões de um pensamento tematicamente não filosófico, mas que pode ser 

racionalmente justificado, na medida em que o versículo permita a investigação fenomenológica 

de sua razão originária.  

 

Ele considera que o crente que adota uma determinada razão religiosa pode investigar 

uma razão mais originária que a religiosa e comunicá-la filosoficamente. Uma verdade filosófica 

não pode basear-se na autoridade do versículo. É necessário que o versículo seja 

fenomenologicamente justificado. Dessa forma, o versículo pode permitir a investigação pela 

razão e parece ser suficiente para sustentar que o conteúdo ético proposto em suas obras é 

proveniente do “Ethos” cultural judeu.  

 

 O sentido grego do Ocidente é peculiar à Europa no modo vazio da universalização, a 

maneira como se esforça por expressar-se a universalidade do Ocidente, superando as 

particularidades locais, como no folclórico, poético e no religioso. O diálogo levinasiano com o 

Ocidente grego se concretiza com a ontologia numa linguagem enriquecida na tradição filosófica 

do horizonte da busca do sentido do Ser.  

 

Um diálogo que progressivamente revela um reconhecimento da tradição filosófica 

Ocidental e de sua linguagem, e uma certa suspeita de que tal linguagem não seja portadora do 

sentido mais originário dos seres e talvez da vida Humana. A Ontologia é concebida como uma 

maneira de aproximar-se do Ser e constituir a partir dele o horizonte fenomenológico de 

inteligibilidade dos entes, inclusive do ente humano, em sua constituição subjetiva e 

intersubjetiva. Sair da Ontologia e do Ser como horizontes fenomenológicos de compreensão e de 
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constituição dos entes é pretender sair da ontologia e do Ser com uma língua ontologicamente 

constituída; é principalmente pretender sair da subjetividade inteligida e constituída como 

solipsita e da intersubjetividade inteligida e constituída como existencial e concretizada como 

egoísmo.  

 

 Lévinas, ao separar a subjetividade da ontologia de seu modo próprio de inteligir, e de 

constituir o mundo, não vai anulá-la e sim preservá-la como porta de entrada para possibilidade 

do reconhecimento dos seus limites, e dos limites às pretensões de fundamentação fática e de 

universalização da razão onto-fenomenológica. Esta separação implica uma reconstituição ética 

da subjetividade e da inter-sujetividade como “ser-para-o-outro”.  

 

 Essa reconstituição do ser-para-o-outro é a base da subjetividade e da intersubjetividade, 

como conteúdo ético por excelência e o filosoficamente primeiro, como anterioridade primeira, 

proposto ao ocidente pela via do diálogo e com a pretensão universal de validade que atinge a 

esfera do humano.  

 

 Ao finalizarmos o percurso de formação do pensamento de Emmanuel Lévinas, faremos, 

no capítulo seguinte uma abordagem de alguns de seus principais conceitos que nortearão nossa 

discussão acerca da relação entre a Ética da Alteridade e a Formação Humana na educação.  
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CAPÍTULO 2 - EXPOSIÇÃO DO PENSAMENTO: PRINCIPAIS CONCEITOS DA 
FILOSOFIA DE EMMANUEL LÉVINAS. 

 
 

 

 Como esse trabalho está preocupado em estabelecer uma possível relação entre a proposta 

filosófica de Emannuel Lévinas com algumas dimensões educacionais, não podemos realizar esse 

confronto sem antes tomarmos conhecimento dos principais conceitos que embasam o 

pensamento desse autor. Iniciaremos nosso trabalho fazendo uma abordagem de seus principais 

conceitos, e nesse movimento de demonstrações de conceitos levinasianos, iremos buscar 

caminhos para, mais adiante de nossa pesquisa, facilitar o esforço hermenêutico perante sua obra; 

esforço esse com a finalidade de desdobrar algumas questões que tocam o campo educacional e 

questões que já foram expostas e apresentadas na introdução desse trabalho.  
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 Retomando, então, a preocupação em trabalhar seus principais conceitos, antes de tudo 

salientamos que a obra do filósofo Emmanuel Lévinas oferece uma reflexão consistente em torno 

da Alteridade Ética, onde temos o “Ser para o Outro” como o conteúdo ético por excelência de 

seu construto filosófico. Portanto, para compreendermos o conceito central, ou seja, a Ética da 

Alteridade radical tratada por ele e também o que permeia toda sua obra, precisaremos nos 

reportar a uma série de conceitos fundantes, conceitos estes que, em sua significação, nos 

remeterão a uma apreensão mais ampla dessa Ética da Alteridade; termo este que dará origem a 

todo o seu pensamento. Nesse processo especulativo da obra levinasiana faremos alusão a 

algumas problemáticas trabalhadas por ele. Entretanto, nos centraremos e priorizaremos, dentre 

as demais, algumas que podemos perceber como fundamentais para nos levar a uma possível 

compreensão de sua proposta filosófica, como também nos viabilize um caminho para 

explorarmos nosso objeto de pesquisa, que terá como princípio básico a compreensão de 

Alteridade proposta por ele. Porém, será desse sentido levinasiano dado, que chamamos de 

Alteridade, que iremos buscar propósitos que tragam algumas relevâncias para o pensamento 

pedagógico. Ou seja, explicitar uma possível teoria pedagógica subjacente ao pensamento de 

Lévinas, isto é, perceber na filosofia levinasiana um pensamento pedagógico mesmo que o 

pensador não tenha explicitando isso em toda sua obra. Compreendendo que, com isso, estamos 

aludindo uma importante tarefa para a Filosofia da Educação.  

 

Ainda faz parte de nossos objetivos algumas minúcias que preocupa aquilo no que toca a 

educação, quais sejam: Análise dos princípios que constituem o pensamento levinasiano; 

Identificar elementos básicos que constituem uma teoria educacional; Localizar e sistematizar os 

momentos da Filosofia levinasiana que contribuem para um pensamento pedagógico baseada no 
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conceito da Alteridade radical. No entanto são essas três dimensões acima mencionadas, em que 

nos deteremos, buscando possíveis respostas para as mesmas. 

 

 Comecemos então, com nossa discussão dos principais conceitos que estão presentes em 

toda sua obra. 

 

 

 

2. ALTERIDADE 

  

 A Alteridade é considerada a defesa do alter (Outro) em sua infinita transcendência27; 

constitui-se como tema fundamental da obra de Lévinas. Por Alteridade entende-se o Outro 

absolutamente Outro, não passível de intelecção, de compreensão. É o que não se enquadra, ou 

não se adapta ao sistema englobante da razão, estando sempre situada fora da Totalidade28. 

 

Alteridade é uma palavra muito pouco usada em nosso vocabulário do cotidiano; menos 

ainda compreendida e quase nada vivenciada, principalmente em sua forma levinasiana de ser. 

Pois, é com esse conceito que poderíamos até nos reportar a ele como conceito primeiro, em grau 

de importância, para a obra de Lévinas, porque é da relevante compreensão de Alteridade que 

esse filósofo irá construir toda sua obra, originando a partir da Alteridade vários outros conceitos, 

                                                 
27 O conceito de transcendência em Lévinas diz respeito à condição do humano de sempre está aberto e não poder 
nunca ser completamente tomado por um olhar que o coisifique e o torne, por exemplo, objeto de conceituação. Vide 
p. 41 desse trabalho.  
28 Totalidade é a tentativa do Mesmo em aprisionar o Outro em seu horizonte intelectual e prático. Todas as vezes 
que um indivíduo, as instituições ou um processo civilizatório intentam tomar o Outro a partir de seus parâmetros 
podemos ter uma experiência de totalização. Vide a p. 40 desse trabalho.  
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porém, obtendo a Alteridade como o princípio primeiro de todos esses outros. A Alteridade 

também permeia todas as análises existencialistas, vivenciadas e escritas por esse autor.  

 

Falar “Alteridade” é falar do Outro, ou seja, aquele outro humano que não sou eu, aquele 

que está fora de mim, mas ao mesmo tempo é o que ou quem dá sentido, e faz com que eu exista. 

Penso que não necessitaremos de questionar, nesse momento, algumas questões que tenham 

respostas óbvias, embutidas nelas mesmas, como: você existiria sem a interferência de qualquer 

outra pessoa em sua vida? Se sim, então, como seria isso? Como seríamos gerados sem um 

ventre, sem um outro homem e uma outra mulher? Então, a nossa dependência por um Outro 

começa aí, não é mesmo? 

 

 Mas são questões simples e óbvias como estas que são essenciais em nossas vidas e não 

nos preocupamos com elas. Fechados em nosso egoísmo, não paramos para pensar em questões 

como essas, que são fundantes para nosso existir. É nesse contexto que Lévinas vem chamar 

nossa atenção para que, voltássemo-nos para questões como estas, buscando responder algumas 

inquietações e angústias que vivenciamos por deixá-las de lado. 

 

 Então, podemos dizer que, por “Outro” é o que Lévinas compreende o “Ser Humano”, 

aquele que difere de mim. Logo de início, isso nos faz perceber que todos os seres humanos são 

distintos, ou seja, cada um possui sua própria singularidade. A característica da diferença para 

Lévinas é um termo fundante para a definição daquilo que irá nos possibilitar o que podemos 

compreender  por “Outro”. Logo, todo e qualquer relacionamento só torna-se possível, por causa 

dessas particularidades. Lévinas compreende o Outro infinitamente diferente, isto é, não podemos 
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partir de uma compreensão de que exista algo em comum a priori, quando nos referimos ao 

humano.  

 

Admitir uma uniformidade entre os seres humanos seria, nesse caso, supor algo fixo no 

ser humano, que segundo o pensador lituano seria impossível. Na terminologia de Lévinas isso 

significa totalizar ou ainda tematizar o humano. No entanto, tematizando ou totalizando seria 

cometer a tentativa de fixar algo, que para Lévinas é infinitamente mutável, ou seja, vive num 

constante movimento. Para melhorar nossa compreensão poderíamos nesse caso, pensar cada 

indivíduo como um ser dotado de dimensões subjetivas, ou seja, se aquele Outro que se aproxima 

de mim vive o tempo todo se compondo de subjetividades, tais como: desejos, necessidades, 

racionalidades, afetividades.  Perante essas dimensões, como também, de muitas outras que nem 

sequer temos conhecimento de sua existência, vamos poder definir exatamente essas dimensões 

apresentadas? Imaginemos que não, pois para isso, teríamos que sentir, ou apreender 

empiricamente, materialmente, de forma exata todas essas dimensões daquele indivíduo que está 

presente diante de nós. Nesse sentido, podemos dizer que o ser humano é um ser Infinito e 

transcendente, no sentido que ele transcende qualquer tentativa de fixá-lo. Lévinas diz que 

“Habitualmente, fala-se da palavra ser como se fosse um substantivo, embora seja, por 

excelência, um verbo”.29 E, em seguida, arremata essa idéia ao afirmar que,  

 

A presença de um ser que não entra na esfera do Mesmo, 
presença que a extravasa, fixa o seu “estatuto” de infinito. Tal 
extravasamento distingue-se da imagem do líquido que 
transborda de um vaso, porque a presença transbordante se 
efectua como uma posição em frente do Mesmo.30  

    

                                                 
29 LÉVINAS, Emmanuel. Ética e infinito. Lisboa: Edições 70, 2000a, p. 30. 
30 Idem, 2000, pp. 174-175. 
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Até o momento presente, já percebemos que dizer Alteridade é dizer Outro, e dizer Outro 

é dizer um ser Infinito, ou seja, um ser em que nós não temos quaisquer possibilidades de decifrá-

lo em suas dimensões, pois, somos limitados a ter o poder de decifrar e apreender só aquilo que é 

pronto, estático e acabado, que não é o caso de qualquer ser humano, pois este vive em constante 

movimento, que nos impossibilita qualquer possibilidade de apreensão; onde Lévinas vai chamar 

essa apreensão de conceituação ou até tematização, ele diz que o Outro, não é uma coisa material 

onde nós podemos nos deparar diante dela e resumi-la em um conceito determinado ou até 

mesmo uma temática. 

 

 Após essa exposição, começaremos a perceber que existe, na proposta levinasiana de 

perceber o Outro, uma certa defesa desse ser que nos cerca. A defesa da Alteridade (Outro) em 

sua infinita transcendência constitui-se como tema fundamental da Obra de Lévinas. Por 

Alteridade entende-se o Outro absolutamente Outro, não passível de ser apenas aprisionado nos 

interesses da intelecção e da compreensão. O impulso da intelecção para com o Outro é possível e 

legítimo, porém, não se encerra nele. É o que não se enquadra ou não se adapta ao sistema 

englobante da razão estando sempre situado fora da Totalidade, fora de tudo aquilo que é 

limitado, fechado. 

 

 A convicção de que, em toda sua obra, o filósofo lituano tem como mola mestra de cada 

passagem de seus pensamentos a Alteridade, ou seja, o Outro como princípio ético fundante de 

seu pensamento, nos perceber  a Alteridade como fator fundante da filosofia levinasiana. Nos 

vemos forçados a buscar, essa Alteridade, trabalhada por ele, em suas principais obras, com o 

intuito de melhor esclarecer as possibilidades práticas e heurísticas desse conceito. 
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 Encontramos a Alteridade sendo trabalhada em sua obra O Tempo e o Outro (1947)31, em 

que Lévinas realiza uma investigação sobre a relação do Eu com o Outro, em sua dimensão de 

temporalidade e transcendência à imanência do ser.  

 

 Minha finalidade é demonstrar que o tempo não é o facto de 
um sujeito isolado e único, mas é a própria relação do sujeito 
com outrem.32 

 

 Na citação acima, Lévinas define de certa forma sua idéia do que viria a ser o tempo. 

Onde ele percebe o tempo como um possível resultado das relações humanas. Pois, na 

inexistência dessas relações, não teríamos sequer apreendido uma idéia qualquer de tempo.  

Lévinas trata a Transcendência sob a perspectiva da diacronia, em que o Mesmo é não-indiferente 

ao Outro, em que a estranheza e novidade do futuro não se descrevem na sua referência ao 

presente onde terá que vir e estará se antecipando numa pro-tensão. Não se reduz a novidade do 

futuro, da manifestação do Outro, aos horizontes do presente do Mesmo. Se no existencialismo o 

sujeito que realiza temporalmente seu projeto vive o desespero da solidão, isolamento na 

angústia, estes escritos de Lévinas apresentam a tentativa de sair do isolamento do existir 

extrapolando o âmbito do saber. 

 

 Partindo de Lévinas, poderíamos dizer que o saber é uma imanência, e na comunicação do 

saber que se desenrola no tempo, não há ruptura do isolamento do ser. No que ele vai chamar de 

comunicação do saber, estamos ao lado de Outrem e não confrontados a ele. Relacionar-se com 

Outro, não é tematizá-lo, isto é, tomá-lo como objeto de conhecimento. Ora, se podemos 

comunicar a existência pela palavra, mas não podemos partilhá-la ao âmbito do saber, que tipo de 

                                                 
31 Cf. LÉVINAS, Emmanuel. O tempo e o Outro. Petrópolis, Vozes, 1996. 
32 LÉVINAS, 2000a, p. 49. 
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participação com o ser pode nos fazer sair de um individualismo? A alternativa encontrada por 

Lévinas será a socialidade que confere uma nova significação ao tempo. Assim,  

 

 O tempo não é uma simples experiência da duração, mas um 
dinamismo que nos leva para o outro lado diferente das coisas 
que possuímos. Como se, no tempo, houvesse um movimento 
para além do que é igual a nós. O tempo como relação com a 
Alteridade inatingível e, assim, interrupção do ritmo e dos 
seus giros. 33 

 

 A questão da Alteridade também é encontrada no livro “Outro modo que ser ou para além 

da essência” (1974)34, em que Lévinas trata da Responsabilidade pelo Outro, Responsabilidade 

esta que vai além da autenticidade. Não se trata de ser de uma outra maneira, autêntica, mas sim 

de realizar uma condição que extrapole o próprio modo de ser. Este outro modo de ser que trata 

Lévinas é uma espécie de substituição do eu pelo Outro. Tentaremos expor essa especulação 

levinasiana brevemente. 

 

 A Responsabilidade pelo Outro é tratada, neste último livro, como estrutura fundamental 

da subjetividade.  E ao falar-nos de Responsabilidade, Lévinas trata  constantemente de um de 

seus mais importantes conceitos, que é o conceito de Rosto, que introduziremos logo mais. Tema 

esse que também nomeia e define sua filosofia, não só como “Ética da Alteridade Radical”, como 

também uma “Filosofia do Rosto”. Cabe-nos salientar que no desenvolvimento de nossa 

pesquisa, voltaremos com essa temática de “Rosto”, com a finalidade de explorarmos melhor, 

explicando essa definição. Entretanto, tenhamos desde já uma leve definição preliminar. 

                                                 
33 LÉVINAS, 1996, p. 57. 
34 Cf. LÉVINAS, Emmanuel. Outro modo que ser ou para além da essência. Petrópolis, Vozes, 1998. 
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 Afirma-se que a percepção do Rosto não é da ordem da intencionalidade que ruma para a 

adequação. Assim, ao emergir o Rosto do Outro em meu mundo, desde que o Outro me olha, sou 

por ele responsável. Como vimos, somente no exercício de tal Responsabilidade é estabelecida a 

proximidade. Perante o Rosto de Outro a atitude humana é padecer e dizer: “Eis-me aqui!”. Esta 

disposição de fazer alguma coisa por Outrem, esta diacronia é anterior ao dia-logo. O Rosto, que 

emerge no mundo, simultaneamente nos pede e nos ordena, isto é, interpela-nos, pede-nos na 

condição Ética de nos ordenar.  

 

 Contudo, por mais que o eu assuma a sua Responsabilidade, não se pode exigir 

reciprocidade, pois o reconhecimento de ser responsável por uma responsabilidade que não foi 

você quem fez só diz respeito ao Mesmo, quanto ao Outro, reconhecer isso ou não é problema 

dele. 

 

 Esta Responsabilidade sem limites pelo Outro é um tema que Lévinas retoma da literatura 

russa, citando Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazovi: 

 

Somos todos culpados de tudo e de todos perante todos, e eu 
mais do que os outros. (...) Eu próprio sou responsável pela 
responsabilidade de outrem.35 

 

 Para Lévinas, somos responsáveis de uma responsabilidade total. Desta forma, ser 

responsável significa substituir-se ao Outro, e talvez aí esteja, antropologicamente, o outro modo 

que ser. A certeza desse dispor-se à palavra interpelante do Outro é julgada por um terceiro, mas 

a justiça somente possui algum sentido ao conservar o espírito do des-inter-esse que anima a idéia 

                                                 
35 LÉVINAS, 2000a, pp. 90-91. 
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de Responsabilidade pelo Outro. Afirma Lévinas que isto parece utópico, mas que não há 

humano sem des-inter-esse.  

 

 Em De outro modo que ser, o horizonte místico do pensamento de Lévinas se faz 

plenamente presente. Neste substituir-se ao Outro faz-se presente a glória de Deus, afirmada 

como o de outro modo que ser:  

Assumir a responsabilidade por outrem é, para todo o homem, 
uma maneira de testemunhar a glória do Infinito, de ser 
inspirado. Há profetismo, há inspiração no homem que 
responde por outrem, paradoxalmente, mesmo antes de saber 
o que, concretamente, se exige dele. Esta Responsabilidade 
anterior à Lei é revelação de Deus.36 

 

Em sua obra Totalidade e Infinito: “Ensaio sobre a exterioridade” (1961)37 também 

encontramos o conceito de Alteridade. É sem dúvida uma das obras mais importantes de Lévinas. 

Aqui Lévinas retoma reflexões e conceitos anteriores e os reorganiza, agora abordando a relação 

entre totalidade e exterioridade, ou seja, falar Totalidade é falar o Mesmo e falar exterioridade é 

falar o Outro, ou ainda, tratarmos de relações entre ontologia e metafísica. 

 O Outro enquanto Outro escapa à fenomenologia do olhar. Lévinas nos põe que a 

fenomenologia clássica reduz aquilo que se vê a um ente no mundo com um sentido estabelecido 

a partir do projeto fundamental, do ser. 

 

 A visão não é transcendência. Outorga uma significação pela 
relação que faz possível. Não abre nada.... mas além do 
Mesmo  38 

 

                                                 
36 LÉVINAS, 1998, p. 37. 
37 Cf. LÉVINAS, 2000. 
38Ibid. p. 205. 
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 Contudo, a aparição do Rosto39 desnudo em meu mundo é a revelação de Outro que exige 

respeito e acolhida, porque é pobre, peregrino, estrangeiro, fraco e indefeso. O aparecimento do 

Rosto no mundo do Mesmo instaura a exigência Ética: Não Matarás! Matar significa, desde o 

primeiro momento, negar a infinitude do Outro, reduzindo-o a um mero ente no mundo, lhe 

confere significação a partir da Totalidade. A Transcendência da Totalidade ontológica do 

Mesmo ao Outro se dá pela abertura à palavra do Outro que emerge em meu mundo como um 

Rosto. O Outro se revela Outro em seu Rosto, mas manifesta ser infinitamente Outro pela sua 

palavra. A linguagem se torna, entretanto, apenas o espaço do encontro do Mesmo com o Outro. 

 

 a linguagem não é mera experiência, nem um meio de 
conhecimento de outrem, mas o lugar do Reencontro com o 
Outro, com o estranho e desconhecido do Outro.40 

 

 Pois, o primeiro movimento do homem não é a significação do mundo, mas o “... 

primeiro movimento do Mesmo... e também uma dependência frente ao Outro”41, pois resulta na 

apropriação dos elementos do mundo e se conclui, no que Lévinas vai chamar de gozo. O Eu que 

goza, é um Eu separado, inocentemente egoísta e só. Poderíamos dizer então que, a necessidade 

nesse caso, subsume a Alteridade, morde o real, dela tenta se apropriar.  

 

 No entanto, o Desejo do Outro enquanto Outro é considerado por Lévinas tanto como o 

Desejo do invisível, pois este deseja o Outro, que como tal, não pode ser visto sob a 

fenomenologia do olhar, isto é, sob a luz da razão, que permanece um mistério não profanado; 

                                                 
39O termo Rosto para Lévinas, não se reduz a uma forma plástica, ou seja, a uma face, assim como apresentam esse 
conceito nos mais variados dicionários de nossa língua. Para Lévinas, o Rosto é mais do que uma face. É toda 
corporalidade. Quando avisto um outro, não vejo apenas uma face. Vejo um Rosto. Ele significa a Alteridade do 
Outro, sua infinita transcendência. É expressão do Infinito. 
40 LÉVINAS, 2000, p. 28. 
41Ibid., p. 29. 
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quanto como desejo do Infinito, onde o Outro como Outro se revela infinitamente Outro, não 

podendo ser aprisionado em um conceito com suas determinações imanentes, manifestando-se 

sempre como surpresa e novidade; ou ainda como Desejo metafísico. Pois deseja o Outro para 

além da Totalidade ontológica de um sentido que a ele se estabeleça previamente em nosso 

mundo. Este desejo move o Mesmo e o Outro ao face a face, que se realiza como proximidade 

em uma relação interpessoal de Responsabilidade aberta ao Infinito. No entanto, aquilo que é 

desejado não satisfaz o desejo do Mesmo, mas o aprofunda. A metafísica, segundo Lévinas, 

deseja o Outro para além do que conhecemos com satisfações. 

 Partiremos agora de outra singularidade, tratada ainda em Totalidade e Infinito,  no que 

diz respeito ao conceito de Alteridade. Em um capítulo dedicado à fenomenologia do Eros, a 

relação erótica é tratada simultaneamente como necessidade e desejo. Fazendo com que nesse 

momento nos rememorássemos o Banquete platônico. Lévinas considera que para além da 

totalidade erótica que se estabelece entre o Mesmo e o Outro, movida pelo Desejo, concluindo-se 

em uma satisfação do Mesmo, afirma-se a transcendência da Alteridade motivada pelo Desejo 

sempre insatisfeito e aprofundado, à proximidade e  de um terceiro, o filho, que é também o 

Outro, embora seja a continuação da vida do Mesmo. 

 

 Ainda cabe-nos colocar nesse momento que a metafísica contemporânea elaborada por 

Lévinas, nesta obra, questiona a ontologia, pois “A ontologia que retorna o Outro ao Mesmo... 

renuncia ao desejo metafísico, à maravilha da exterioridade, da qual vive o desejo”.42 Mas 

enfaticamente, em Totalidade e Infinito, dirá Lévinas que “A Filosofia do poder, a ontologia, 

como filosofia primeira que não questiona o Mesmo, é uma filosofia da injustiça”.43 

                                                 
42 LÉVINAS, 2000a, p. 31. 
43 LÉVINAS, 2000, p. 29. 
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 Esta citação nos remete ao retorno da Ontologia, compreendida como o princípio maior da 

Filosofia. Ora, se temos o estudo do ser como fundante, e motor primeiro para a compreensão do 

mundo, conseqüentemente iremos partir sempre desse ser, entendido como o Mesmo, o Eu, 

aquele que está limitado em sua Totalidade, e com isso estaremos atropelando a condição 

suprema levinasiana de termos não nós mesmos, mas o Outro como princípio ético fundamental 

de entender o que é o Ser. Pois, aqui não cabe mais, o ser isolado da velha metafísica, nem o ser 

no mundo heideggeriano, e sim o ser para o Outro. 

 

 A relação Ética movida pelo desejo metafísico torna-se, portanto, anterior a qualquer 

filosofia, teoria ou projeto político. Percebemos então que, ser-para-o-outro é a própria condição 

de constituição da subjetividade humana, emergindo da neutralidade de um haver impessoal e da 

significação neutra dos entes do mundo no horizonte do ser, em que os seres humanos e sua 

história são reduzidos a movimentos de conceitos no pleno do saber, compostos teoricamente em 

função de projetos que os reduzem a entes manipuláveis, efetivando praticamente inúmeras 

formas de injustiças. 

 

 Finalizamos esse momento pondo que no face a face, na relação de proximidade entre o 

Mesmo e o Outro, estabelece-se a curvatura do espaço intersubjetivo, ou a assimetria onde o 

Outro se situa num plano mais elevado que o Mesmo. Pela sua palavra o Outro é mestre do 

Mesmo e o ensina, ou seja, dar-lhe forma, devendo o Mesmo julgar sua própria vida a partir da 

palavra do Outro, isto é, a partir daquilo que vem do que é externo a mim e mim desenvolve de 

alguma forma. Então, nessa relação de respeito movida pelo Desejo metafísico estabelece-se a 

morada em que o Mesmo se coloca a serviço do Outro, numa relação de proximidade, desde a 
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qual os elementos do mundo, como o trabalho, a economia e outros são colocados como 

mediação dessa relação de proximidade. 

 

 

3. ÉTICA 

 

  Partiremos agora para uma outra compreensão de um conceito que poderemos 

afirmar como algo que se originou obrigatoriamente. Quer dizer, como foi tratada a questão da 

alteridade por Lévinas. Percebemos anteriormente, ao tratarmos da Alteridade, uma exigência de 

compreensão pela importância do Outro em nossa existência, com isso fazendo com que 

percebêssemos a necessidade de uma responsabilidade por aquele que me faz existir como 

também dar sentido total a essa existência, nasce daí então, a Ética, ou seja, o que a partir de 

agora iremos chamar de Ética da Alteridade.   

 

  A Ética é a Filosofia primeira, a Metafísica. Tudo o mais na Filosofia é um ramo seu e 

não ao contrário. Não estamos tratando aqui de uma espécie de um código moral, de uma lei, mas 

de uma espécie de mandamento que vem em forma de apelo pessoal. Poderíamos dizer que é um 

ordenamento que vem a mim no encontro face a face com o Outro. Nesse caso, a Ética não é o 

que tradicionalmente conhecemos, ou seja, uma reflexão sobre algo pronto e acabado, e sim um 

movimento do Mesmo para o Outro. 

 

 A Metafísica, ou a Ética surge como um êxodo, uma fuga ou ainda poderíamos dizer, uma 

evasão. O homem passa, então, a definir-se pela imagem de um ser deslocado de sua habitação 

que ao tentar retornar encontra-a já ocupada por um estranho, não podendo, portanto, repousar 
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em si. Sua casa já não mais lhe pertence. O Mesmo passa a não mais coincidir consigo, isto é, é 

gerado um estranhamento do Mesmo para com ele mesmo. Nesse caso, a Alteridade provoca uma 

torção na subjetividade, toma-a de assalto individuando-a, constituindo-a como um dizer “sim”.  

 

 Para Lévinas, a Ética se constitui na relação que se dá entre os seres humanos. E partindo 

dele poderíamos afirmar que Ética não se basta no que entendemos por relação, para além de 

relações ela é experiência. Como poderíamos entender essa experiência partindo de Lévinas?  

 

 Essa experiência existe a partir do momento em que atingíssemos uma infinita 

transcendência e pudéssemos sentir nossas culpas em forma de vergonha por acreditarmos em 

uma suposta liberdade individualizante e egoísta que tudo pretende objetificar e tomar como 

posse. 

 

 Quando Lévinas põe a transcendência completamente distinta da negatividade44, ele está 

tratando da negatividade como sendo uma manifestação comum do ser perante qualquer situação. 

Manifestação esta que se basta em uma simples decisão pronta e acabada, resumindo-se, ou seja, 

totalizando-se em um sim ou um não. Sua proposta como movimento de infinita transcendência 

seria ir além de uma simples decisão, ou seja, transcender os limites da negatividade. Para que 

isto aconteça Lévinas propõe nos lançarmos subjetivamente a idéia do Infinito, onde ele vai 

nomear essa relação do sujeito com a situação apresentada de, relação metafísica. Ou seja, é 

através da idéia do Infinito que o sujeito consegue uma possível passagem  do que está no plano 

comum ao sim e ao não, onde a negatividade opera, para uma relação com uma realidade  

infinitamente distante da minha.  

                                                 
44 Negatividade, aqui, tem o mesmo significado de totalidade. Vide a nota 26.  
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  Ela subsiste antes da proposição negativa ou 
afirmativa, instaura apenas a linguagem em que nem o não 
nem o sim são a primeira palavra. Descrever tal relação 
constitui o próprio tema destas pesquisas.45 

 

  No entanto, nesse momento, já temos a possibilidade de despertar para algumas questões 

como: qual a necessidade desse movimento de transcendência para nossas existências? Qual seria 

sua finalidade?  Salientamos que esse movimento de transcendência não está lançado a um plano 

que não diz respeito a tudo que nos dar sentido. Esse movimento de transcendência requer uma 

resposta prática, no sentido de oferecer elementos capazes de elucidar as bases de tal fenômeno e 

investir numa possível superação do Mesmo. Chegamos, portanto, na Ética da Alteridade. Dizer 

Ética é dizer Alteridade, é afirmar a presença de um Outro radicalmente diferente do Mesmo. 

Pois se não estivéssemos diante desse Outro, não necessitaríamos de uma Ética, que viesse 

mediar a relação; inexistiria relação e conseqüentemente Ética já que nos bastaríamos a nós 

mesmos. 

 

4. ROSTO E INFINITO 

 O Infinito é tudo aquilo que escapa do nosso pensamento, ter a idéia de Infinito é estar 

diante de outrem (Outro). Somente pelo Rosto do Outro o Infinito pode me vir à idéia, pois ele 

significa-o. Não é pois, uma idéia abstrata que posso supor ou intuir. Ela advém por afetação, 

pelo encontro. Não é parte constitutiva de um sistema e sim, justamente o que lhe escapa e 

igualmente o irrompe. O Infinito abre a ordem do bem no mundo.  

                                                 
45 LÉVINAS, 2000, p. 29. 
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 Estar em face do Outro conduz o eu à Responsabilidade. Responsabilidade que não 

permite esquiva possível e que possibilita a humanidade do homem. É condição (radical) de 

possibilidade para tal. A Responsabilidade que se instaura a partir da heteronomia da razão nos 

indica um novo modo para pensar o sujeito, estrutura que comporta o Outro no Mesmo, isto é, o 

Outro em si ou sobre si. 

 O Outro se mostra a mim como Rosto. O Rosto não se reduz a uma forma plástica, ou 

seja, uma face. O Rosto é mais do que uma face. É toda a corporalidade. Quando avisto um 

Outro, não vejo apenas uma face. Vejo um Rosto. Ele significa a Alteridade do Outro, sua infinita 

transcendência. É expressão do Infinito. 

 Lévinas coloca, diferentemente de Kierkegaard46, como já havíamos ressaltado em um 

outro momento, que o Eu em discussão a partir de dentro, mas não a partir de fora. Uma espécie 

de explosão e não implosão, do sistema que se traduz pela impossibilidade do pensamento em 

reduzir a Alteridade à Totalidade. O Outro é absolutamente Outro. Há nele algo que nos escapa, 

por mais que o decifremos e o tematizaremos. Há nele um mistério infindável que é maior que 

nossas capacidades de apreensão. E nada pode transpor sua Alteridade mesma, pois ele não está 

ao alcance do nosso olhar. Segundo Lévinas, não está exposta à luz como um fenômeno qualquer. 

Esse algo a mais do objeto que não se adapta às formas da cognição nos remete à idéia do 

Infinito. 

 No entanto, ter a idéia do Infinito consiste em travar uma relação com aquilo que 

extravasa o pensamento e que de forma alguma se pode mensurar. Pensar no Infinito, pois, não é 

                                                 
46 Primeiro pensador da corrente existencialista e perspicaz  nas análises que fez da situação em que o homem 
moderno se encontrava, exerceu grande influência sobre todos os filósofos existencialistas-fenomenólogos 
contemporâneos. 
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pensar num objeto e sim na desmedida do objeto, isto é, no seu excesso. Podemos dizer que 

diferentemente de Descartes, o Infinito não surge como um pressuposto metodológico abstrato, 

matemático e formal, mas antes se apresenta na figura do próximo que se aproxima, ou seja, o 

Rosto alheio.  

O Rosto é significação, e significação sem contexto. Quero 
dizer que outrem, rectidão de seu Rosto, não é uma 
personagem num contexto. Normalmente somos personagem: 
é-se professor na Sorbona, vice-presidente do Conselho de 
Estado, filho de fulano, tudo o que está no passaporte, a 
maneira de se vestir, de se apresentar. E toda significação, no 
sentido habitual do termo, é relativa a um contexto: o sentido 
de alguma coisa está na sua relação com outra coisa. Aqui, 
pelo contrário, o Rosto é sentido só para ele. Tu és Tu.47 

 

O Rosto é a expressão original do Infinito, significa-o. Infinito no finito. No Rosto do 

Outro, que a face a face me olha, o Infinito enquanto transcendência revela-se, ou seja, vem até a 

mim, como uma idéia que o pensamento não pode produzir por si próprio e me fala. Lévinas 

diria-nos que é um ordenamento moral, uma palavra conferida a mim no encontro.  

  Lévinas indaga que no Rosto do Outro existe um mandamento explícito, é o tu não 

matarás. O “não matarás” surge pelo fato de que estou diante de um maior do que eu e a quem, 

portanto, devo reverência. Ele é maior apesar de sua vulnerabilidade. 

 Partindo desses pressupostos, percebemos claramente que o Infinito é tudo aquilo que 

escapa ao pensamento. Com esta afirmação não estamos dizendo que, o que não escapa do 

pensamento faz parte do Infinito, nesse caso, tudo que se totaliza no pensamento é algo pronto e 

                                                 
47 LÉVINAS, 2000a, p. 78. 
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acabado, e essa idéia de Totalidade se antagoniza à idéia de Infinito, ou seja, são coisas 

contrárias.  

Ao tratar sobre o Infinito, Lévinas nos deixa a compreender que, ter a idéia de Infinito e 

estar diante de Outrem, se equivalem. Pois, somente pelo Rosto do Outro o Infinito poderá vir a 

nossa idéia, ou seja, é o Rosto do Outro que nos apresenta, que significa ser o próprio Infinito. 

Essa idéia surge de uma espécie de afetação que se dá pelo encontro do Mesmo com o Outro.  

Para Lévinas, não poderíamos pensar o Infinito como uma parte constitutiva de um 

sistema e sim justamente o que lhe escapa e ao mesmo tempo o irrompe. A idéia de Infinito 

levinasiana acaba por causar uma inflexão no contexto ontológico da Totalidade de sentido e de 

significado do mundo. Para ele existe um significado para além do mundo de sentidos. No 

entanto, como diria Lévinas, ainda que o sentido precise do contexto do mundo para surgir no 

horizonte da compreensão do ente em seu modo de ser, parece que o significado não depende de 

um contexto “intra-mundano” para dar-se na aproximação como o trans-ontológico, como o 

“trans-intra-mundano”, com o “meta-físico”.  

O desafio seguinte, e o mais importante dessa pesquisa será o de estabelecer uma possível 

aproximação entre o pensamento de Lévinas e a educação pela via da articulação entre Formação 

Humana e Ética da Alteridade. 
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CAPÍTULO 3 – REFLETINDO EDUCAÇÃO: TENTATIVA DE ENCONTRAR 

RESPOSTAS NA OBRA DE LÉVINAS ÀS QUESTÕES BÁSICAS DA TEORIA DA 

EDUCAÇÃO. 

 

 

O argumento dessa pesquisa, como já antecipado na introdução, pode parecer um paradoxo, 

tendo em vista que Lévinas, em nenhum momento de sua obra, teceu uma reflexão especificamente 

sobre educação. Todavia, a hipótese de paradoxo somente poderia perdurar se estivéssemos, aqui, 

estabelecendo uma identidade entre educação e espaço escolar. Nossa preocupação e perspectiva têm 

por horizonte um entendimento de educação como um aspecto de base antropológica que é pertinente 

a todo o conjunto da vida humana e não apenas a recortes que concernem à funcionalidade da esfera 

social. Portanto, discutir o elemento educativo no pensamento de Lévinas é problematizar toda sua 

contribuição ao campo da formação humana.  



 59 

 Lévinas compreendia o sistema sócio-político europeu de meados do século XX como uma 

experiência total, ou seja, fechada e incapaz de cultivar nossa condição de infinito. Portanto, a prática 

educativa ocorrida na escola deveria ser percebida por Lévinas como uma experiência limitadora e 

não propícia, também ela, ao desenvolvimento do ser Infinito.  

 

 Aqui convém relembrar que a reflexão de Lévinas é notadamente confrontada com a experiência 

do nazi-fascismo. A negativa radical do Outro por parte desse projeto é o movente para a construção 

de toda sua obra. Desse modo, a educação institucionalizada pela via escolar é, na concepção dele, 

atrelada a um projeto de sociedade fechado e totalizado, somente poderia reproduzir relações de 

negação da Alteridade. Com isso, entendemos as possíveis razões para não se encontrar em Lévinas 

observações voltadas para o campo educativo. Entretanto, todo o trabalho intelectual levinasiano é 

pontuado por uma tematização da Formação Humana. A experiência da Formação Humana somente 

é possível se pensada em relação a um processo educativo, em sentido amplo. Assim, o aparente 

paradoxo se desfaz e ganha força a relação entre a Ética da Alteridade e a educação. Daqui a diante, 

esse trabalho se empenhará em desdobrar e analisar as possibilidades dessa relação.    

 

  Como já afirmamos, anteriormente, estamos nos valendo da teoria gadameriana e, portanto, nosso 

papel será, através de uma perspectiva hermenêutica, colocar os textos levinasianos como nosso 

objeto de interpretação, tentando encontrar neles contribuições válidas para pensar uma educação 

com base na Ética da Alteridade. Para Gadamer, “O escrito tem a palpabilidade do que é 

demonstrável, é como uma peça comprobatória”.48 

 

                                                 
48 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 2003, v. II. p. 256. 
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  Visto que a proposta da Filosofia do Rosto de Lévinas nos acaba por lançar a uma 

idéia de Infinito, ou seja, a pensar todos aqueles que estão a nós presente, isto é o Outro, como sendo 

uma infinita transcendência, sem nos permitir possibilidade alguma de apreensão, não poderíamos, 

então, sequer pensar em algum tipo de Totalidade ao tratarmos do que venha a ser Educação. 

 

  Partindo de Lévinas, podemos afirmar que o ser humano inicia o seu processo 

educativo desde os primeiros momentos de sua existência, transcendente e infinita. O processo 

educativo envolve, desse modo, todas as dimensões humanas e não apenas aquelas do âmbito 

epistemológico. Ele nos diz que 

 

 o estudo do homem, imbricado numa civilização e economia 
que se tornaram planetárias, não se pode limitar a uma 
tomada de consciência: sua morte, seu renascimento e sua 
transformação acontecem, doravante, longe dele mesmo. Daí 
a aversão por uma certa pregação em que caiu – apesar de sua 
ciência e suas audácias de antanho – o humanismo ocidental 
ao se estabelecer na ambigüidade notável das belas palavras, 
das “belas almas”, sem atingir o real de violências e de 
exploração.49  
 

 

Já percebemos, logo de início, que o conceito “educar” ultrapassa a simples função de transmitir 

conhecimentos, como também, a Educação não se totaliza nos muros da academia. 

   

o ser separado pode fechar-se no seu egoísmo, ou seja, na 
própria realização do seu isolamento. E esta possibilidade de 
esquecer a transcendência de Outrem – de eliminar 
impunemente da sua casa toda hospitalidade, de afastar dela 
toda transcendência que apenas permite o Eu fechar-se em si 
– atesta a verdade absoluta, o radicalismo da separação.50 

 

                                                 
49 LÉVINAS, Emmanuel. 1993, pp. 91-92. 
50 Idem, 2000, p. 154. 
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  Ao refletirmos essa citação acima, logo chegaremos à conclusão da 

impossibilidade de pensar a Educação como algo total e separado de tudo aquilo que se integra à 

existência do ser humano. O egoísmo, fruto de um processo de separação de que fala Lévinas, pode 

ser exemplificado em nossos dias pela presença exacerbada da competitividade e da violência. Um 

paradigma societário baseado na perspectiva do acúmulo individual gera um alto grau de 

competitividade e desconhecimento pelo Outro. Um subproduto disso é a disseminação da violência 

em todos os espaços sociais. A educação, em geral, e sua correspondente restritiva moderna que é a 

escola, em particular, nem sempre dispõem de mecanismos adequados para se contrapor a esse 

modelo de fechamento egoísta. Poderíamos pensar duas formas de educação totalizada. Uma, seria a 

prática escolar afeita à funcionalidade dos regimes políticos fechados e autoritários. Outra, seria uma 

educação restrita à formação profissional. Ambas não realizam nossa condição de abertura e Infinito. 

Quando, em seguida, tratarmos da meta da educação em Lévinas, discutiremos as possibilidades de 

como superar essas perspectivas e traçar uma perspectiva ampla da educação. 

 

  Disso resulta que educar é um processo contínuo. Sendo a Educação uma realidade 

dinâmica e transcendente, numa constante dependência do Outro. O processo de humanização, a 

questão da formação humana, se dá, de forma inevitável, pelo encontro com Outro. Ninguém se 

humaniza individualmente ou de modo isolado. O estágio mais basilar do processo de humanização, 

que é o momento biológico, ocorre, ele mesmo, pela participação e deliberação de outros que não o 

indivíduo. Os estágios subseqüentes, como socialização, educação, etc., só serão capazes de realizar 

o humano se levarem em conta essa sua condição de ser com os outros e a partir dos outros.  

 

  Dentro dessa perspectiva levinasiana, a tarefa de educar ultrapassa os limites de 

formação apenas profissional e de funcionalidade do sistema para lançar-se a uma transcendência 
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infinita da existência, onde a pergunta pelo sentido dessa existência precede todo tipo de aprendizado 

utilitário.  

 

Com isso, podemos perceber que uma reflexão sobre a educação a partir da filosofia levinasiana 

está preocupada em trazer ao debate uma dimensão do humano que, sobretudo em sociedades 

pragmáticas e assentadas em uma alta introjeção tecnológica, nem sempre tem um lugar assegurado 

nas práticas educativas, que é a educação para a Ética. Contudo, não estamos afirmando que nunca se 

pensou ou se vivenciou essa educação para a Ética. E nem mesmo estamos endossando a idéia de que 

Lévinas seria uma voz isolada ao insistir nessa dimensão. A preocupação com a ética já está presente 

desde Sócrates e perpassa a trajetória da filosofia ocidental. Outros autores, mais próximos ao nosso 

tempo, também têm insistido nesse aspecto, como é o caso de Ferdinand Röhr51 e Martin Buber. 

Escolhemos um trecho desse último que ilustra bem essa atenção para com o processo global do 

humano.  

 

Para auxiliar na realização das melhores possibilidades 
existenciais do aluno, o professor deve apreendê-lo como essa 
pessoa bem determinada em sua potencialidade e atualidade, 
mais explicitamente, ele não deve ver nele uma simples soma 
de qualidades, tendências e obstáculos, ele deve compreendê-
lo como uma totalidade e afirmá-lo nessa totalidade.52 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Cf. RÖHR, Ferdinand. A multidimensionalidade na formação do educador. Revista da AEC. n. 110, 1999.  
52 BUBER, Martin. Eu e Tu. São Paulo: Centauro, 2004. p. 137. Note-se que aquilo que Buber denomina por 
Totalidade é compreendido em Lévinas como sendo Infinito.  
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1. META DA EDUCAÇÃO 

 

Começaremos esse momento nos questionando se poderíamos falar sobre uma meta 

educacional, ou seja, um propósito fixo da educação quando já sabemos da impossibilidade da 

existência de um processo educativo acontecendo a partir de algo estático, ou seja, a partir de uma 

meta pronta e acabada. 

 

Então, se é que poderíamos tratar de uma meta da educação aqui, como e que meta seria 

essa?  

Ao contrário de algo pronto e acabado, a meta, ou seja, o propósito ou a tarefa da Educação 

seria uma espécie de acesso mútuo ao Rosto do Outro, um processo que implicaria a relação inter-

humana dos sujeitos em todas as suas dimensões e para além delas. 

 

Para que uma multiplicidade se possa manter, é preciso que 
nele se produza a subjetividade que não possa procurar uma 
congruência com o ser em que ela a produz. É preciso que o ser 
se exerça ao mesmo tempo que se revela, isto é, ao mesmo 
tempo, no seu próprio ser, flui para um Eu que o aborda, mas 
fluindo para ele infinitamente, sem se esgotar, ardendo sem se 
consumir. Mas não se pode conceber tal abordagem como um 
conhecimento em que o sujeito cognoscente se reflecte e se 
assimila. Isso seria destruir imediatamente a exterioridade do 
ser, por uma reflexão total para a qual o conhecimento tende.53 

 

Se é que poderíamos nos reportar a uma meta educacional, que esta seja compreendida 

como uma inversão do sentido literal de seu nome, ou seja, ao invés de compreendermos uma meta 

como uma idéia pronta e acabada em busca de determinadas finalidades, pensaremos agora como 

                                                 
53 LÉVINAS, 2000, p. 200. 
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uma abertura de possibilidades que favoreçam esse processo dinâmico, no meio educacional, de 

busca, e ao mesmo tempo de entrega perante uma Alteridade, isto é, sempre diante de um Outro.  

 

No entanto, pensar “meta” educacional permeada por uma reflexão levinasiana, seria pensá-

la como algo que oferece um apoio pedagógico para que o educando não se totalize e fixe-se numa 

compreensão limitada do Outro.  A meta, já podemos indicar, consistiria em perseguir um processo 

educativo que intente formar o ser humano para a responsabilidade, incondicional, para com o Outro.  

 

              Cabe-nos nesse momento levantarmos a seguinte questão: como educar a partir do Outro? 

Voltar para as conseqüências reais e potenciais da filosofia levinasiana sobre uma possível teoria e 

práxis da educação: as perspectivas pedagógicas que o seu pensamento reabre. Pensamos que 

partindo da perspectiva de Lévinas não é mais possível continuar pensar a educação como antes. O 

pensamento da diferença provoca uma reviravolta antropológica e epistemológica na definição e na 

compreensão da relação educativa. Colocar o Outro no centro significa, pôr o problema da atenção e 

do acolhimento, porque o Outro me precede, vem antes de mim, e vem de fora infringindo a prisão 

da minha identidade. Seguindo Lévinas é possível somente educar a partir do Outro, porque o 

princípio de um processo educativo é o Outro. Mas, não redutivamente no senso do velho 

purocentrismo, que é um ajustamento da velha tradição pedagógica, como também a proposta 

levinasiana é mais que uma inovação revolucionária.  

 

A leitura do trabalho de alguns pensadores revela o quanto a proposta levinasiana tem 

recebido uma recepção positiva. Esses autores vêem no pensamento levinasiano uma importante 

contribuição para uma reviravolta na compreensão de certas categorias ontológicas, epistemológicas, 
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políticas e também pedagógicas. Vejamos apenas dois autores que mantêm um diálogo com a obra de 

Lévinas e que, de alguma maneira, se deixaram influenciar por ele.  

 Jacques Derrida, um intérprete crítico que muito se deixou influenciar pelos escritos levinasianos 

em seu discurso fúnebre, proferido no dia 27 de dezembro de 1995, no Cemitério de Pantin, em Paris, 

chega a afirmar que o pensamento levinasiano continha uma proposta para mudar o curso da filosofia 

como um todo. Diz ele,  

 

Todos os dias, para além mesmo da França e da Europa, já 
temos mil indicações – através de tantas obras em tantas 
línguas, tantas traduções, tantos colóquios etc. - de que a 
repercussão deste pensamento mudou o curso da reflexão 
filosófica de nosso tempo, e da reflexão sobre a filosofia, 
sobre o que ordena a filosofia à ética, a um outro pensamento 
sobre a ética, sobre a responsabilidade, sobre a justiça, sobre 
o Estado, etc., a um outro pensamento sobre o outro, a um 
pensamento mais novo que tantas novidades, porque ele se 
ordena à anterioridade absoluta do rosto do outro.54  
 

  

Ainda Derrida, em sua obra Políticas da amizade, chega a afirmar que sua preocupação 

tem sido tentar mostrar que uma teoria política construída sob o sujeito é incapaz de dar conta de 

certas decisões políticas,55 ou seja, não consegue contemplar os anseios provindos de uma condição 

de pluralidade e diferença que constitui o mundo social. Temos, portanto, um apelo decisivo em 

favor da inclusão de paradigmas mais abrangentes de compreensão e de convivência humana, como 

parece ser a Ética da Alteridade. 

 

 Um outro pensamento em que a reflexão da Ética da Alteridade levinasiana aparece de forma 

explícita, é a Filosofia da Libertação proposta por Enrique Dussel.  Inclusive, os conceitos da 

                                                 
54 DERRIDA, Jacques. Adeus a Emmanuel Lévinas. 2004, p. 18. 
55 Idem. Políticas da amizade. Lisboa: campo das Letras, 2003, p. 23. 
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filosofia de Lévinas chegaram a serem transpostos para aquilo que Dussel nomeia por Pedagógica de 

uma ética libertadora latino-americana. Em sua palavras afirma,  

 

Por que Lévinas? Porque a experiência inicial [sic] da 
Filosofia da Libertação consiste em descobrir o “fato” 
opressivo da dominação, em que sujeitos se constituem 
“senhores”de outros sujeitos, no plano mundial ... Centro-
Periferia; no plano nacional (elites-massa, burguesia nacional-
classe operária e povo); no plano erótico (homem-mulher); no 

plano pedagógico (cultura imperial, elitista, versus cultura 
periférica, popular, etc) (grifo nosso).56 

 

  Pensamos que o futuro de nossa sociedade seja decididamente ligado a nossa capacidade 

de desconstruir nas novas gerações as causas de recusa e desconfiança no confronto com o Outro e de 

estimular a projetar concretas soluções de acolhimento e paz. Realizando, assim, uma educação da 

proximidade57. Daí que a apresentação do eu é sempre uma resposta a Outrem, como demonstra 

Lévinas quando toma a imagem bíblica do “Eis-me”, que é a resposta de Samuel ao seu Deus. 

 

  Por isso, tenhamos a importante proposta da descoberta do “Eis-me”, expressão que 

Lévinas buscou na Bíblia. Apresentar-se não mais com a audácia da própria identidade, ou seja, o Eu 

sou. Mas com a pré-compreensão de abertura “Eis-me”: a dizer que o eu propriamente é resposta, 

proximidade, ser-para-o-outro e graças ao Outro. Quando o sujeito diz “Eis-me”, estamos diante de 

um evento de testemunho, isto é, de glorificação do Infinito. De fato o “Eis-me” diz Lévinas, é o 

lugar através do qual o infinito penetra na linguagem, mas sem deixar se ver. É uma revelação que 

não é um conhecimento. O “Eis-me” é uma revelação possível pela existência precedente do Outro. 

                                                 
56 DUSSEL, Enrique. Filosofia da libertação. São Paulo: Paulus, 1995, p. 18. 
57 Em Dussel, a proximidade pode ser compreendida como uma relação em que a exterioridade não se deixa 
subsumir pela totalidade. Sendo assim, o Outro espoliado é acolhido e torna-se parâmetro de minha ação. Logo, uma 
educação da proximidade é aquela em que essa condição de prevalência da exterioridade se realiza. 
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Nesse sentido, é o contraponto não contraditório do Rosto; pressupõe relação. Cada vez que digo 

“Eis-me” diante do Outro, canto a glória do Infinito que acolho e reconheço nos traços do Rosto do 

Outro. A descoberta do “Eis-me” é uma virada antropológica e educativa das mais importantes no 

campo filosófico e educativo.  

  No entanto, ainda não foi possível superar práticas educativas que querem reproduzir, 

com a finalidade de repetir o já dado e estabelecido pelo paradigma egológico do projeto de 

modernidade. Práticas, portanto, centradas apenas no saber, o que termina por empobrecer a 

experiência educativa, pois como já foi mencionado anteriormente, o ser humano é multidimensional 

e, por isso mesmo, se requer, uma educação multidimensional, ou seja, que esteja atenta a todas as 

dimensões componentes do humano.  Como nos mostra Lévinas, confundir o ser no saber leva a um 

aprisionamento daquele por este. 

  O meu esforço consiste em demonstrar que o saber é, 
na realidade, uma imanência, e que não há ruptura do 
isolamento do ser no saber; que, por outro lado, na 
comunicação do saber nos encontramos ao lado de Outrem, e 
não confrontados com ele, não na verticalidade do em frente 
dele. Mas estar em relação directa com Outrem não é 
tematizar Outrem e considerá-lo da mesma maneira como se 
considera um objecto conhecido, nem comunicar-lhe um 
conhecimento.”58 

   

A partir de uma pedagogia da Alteridade, a meta de um processo educativo, que se inicia 

com a aceitação e reconhecimento de mestre e discípulo, consiste na educação da vontade em 

responder pelo Outro. por parte do professor, na acolhida gratuita e desinteressada que presta ao 

aluno, de forma que este perceba que é alguém para o professor, e que é reconhecido em sua 

singularidade pessoal. Sem o reconhecimento do Outro e compromisso com ele não acontecerá uma 

Educação.  

                                                 
58 LÉVINAS, 2000a, p. 49. 
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  Portanto, quando falamos de educação, estamos evocando um acontecimento, uma 

experiência singular e impossível de ser repetida, onde a Ética se mostra como um genuíno 

acontecimento em que, de forma predominante, se dá a oportunidade de assistir o encontro com o 

Outro, ao nascimento de algo novo que não é o Mesmo. O que podemos aprender é nos dispormos a 

sermos receptivos e a estarmos preparados para responder pedagogicamente as demandas de uma 

situação educativa, em que outro ser humano nos reclama e nos chama.  

 

 Após delinearmos os aspectos que compõem uma meta da educação, poderíamos sintetizar, 

afirmando que um processo educativo baseado na Ética da Alteridade levinasiana somente pode ter 

como meta estabelecer um itinerário de formação humana que leve o educando a assumir a 

responsabilidade, incondicional, pelo Outro que a ele se apresenta. Esse aprendizado ocorre no plano 

da relação pedagógica mais evidente que é aquele entre discípulo e mestre ou, em um dizer mais 

específico, entre educador e educando. Nesse plano relacional nós encontramos o espaço para a 

realização daquilo que Lévinas denominou por relação face a face. Antes, porém, apresentaremos a 

questão do conteúdo da Formação Humana em uma perspectiva levinasiana. Discutiremos, em 

seguida, como se dá relação pedagógica, para adiante indicar como pode resultar a perspectiva ética 

dessa mesma relação pedagógica. 
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2. CONTEÚDOS DA FORMAÇÃO HUMANA 

 

Iniciaremos esse tópico percorrendo as influências da fenomenologia de Husserl, como 

também a ontologia existencial heideggeriana, sendo ambas, fundamentais na constituição do 

pensamento levinasiano. Pois, graças a essas inovações do pensamento filosófico, tanto na nova 

forma de perceber o fenômeno de Husserl quanto na nova forma de analisar o ser na posição 

hedeggeriana, é que Lévinas constrói, através de sua filosofia, propostas e possibilidades de 

pensarmos em vista da formação humana, partindo de suas idéias. O que nos cabe agora é explicitar 

um esboço da proximidade de Lévinas a Husserl e Heidegger.  

 

Podemos afirmar que Lévinas conheceu profundamente a fenomenologia transcendental de 

Edmund Husserl. O olhar inicial de Lévinas em relação à fenomenologia transcendental está 

constituído como método, ou melhor, como maneira de filosofar, mas o método tem algo mais que 

um conjunto de instrumentos para investigar uma determinada realidade, ou seja, o método não é 

somente um simples instrumento fabricado para explorar qualquer domínio do real. O método possui 

algo anterior e originário para afastar a fenomenologia transcendental do psicologismo. 

 

 As pretensões do psicologismo só se justificam na medida em que se considera que ele esteja 

fundado em um patamar mais radical e originário. Tal patamar é o naturalismo concebido como 

peculiar e, talvez, distorcido. O psicologismo pretende elaborar as últimas estruturas constitutivas do 

conhecimento humano, tomando como base a pretensa relação gnosiológica entre sujeito e objeto. Na 

verdade, o que o psicologismo consegue é colocar a descoberta de que tal pretensão não se sustenta, 

porque esta relação não é fundante do conhecimento humano, e sim está fundada em um nível mais 

originário que constitui o sujeito, o objeto e a relação como realidades pretensamente naturais.  
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Só através das pretensões do naturalismo, como teoria geral do ser é que torna possível ao 

psicologismo tratar o sujeito, objeto, relação epistêmica e estruturas psicológicas últimas fundantes 

da realidade constituída. O próprio psicologismo está fundado sobre uma filosofia mais geral que 

interpreta a estrutura do ser, fundado sobre uma ontologia, e esta ontologia é o naturalismo. Ou seja, 

o psicologismo como teoria do conhecimento se funda no naturalismo como teoria do ser que 

conhece e do ser que é conhecido, eliminando, portanto, a possibilidade do novo ou do diferente, 

sendo o diferente o aberrante, o fora do modelo. Lévinas questiona essa intromissão do exato na 

compreensão das relações humanas, quando nos diz que:  

 

 

A nostalgia do formalismo lógico e das estruturas 
matemáticas na compreensão do homem extrapola precauções 
e malabarismos metodológicos, como supera a imitação 
positivista dos arquétipos do número e da medida triunfantes 
da física. Tal nostalgia consiste em preferir, até na ordem dos 
humanos, as identidades matemáticas, identificáveis de fora, à 
consciência de si consigo mesmo, onde, há cem anos ainda, se 
queria ancorar a nave do saber exato.59 

 

Para colocar o naturalismo em questão, Lévinas, seguindo Husserl, situa as ciências da 

natureza no âmbito das ontologias regionais e sublinha que tais ontologias não esgotam o estudo do 

ser. Não é suficiente situar as ciências da natureza como ciências entre as ciências na ontologia 

regional, já que o problema husserliano não é com as ciências da natureza, mas com o naturalismo, 

uma distorção do sentido das ciências da natureza. No entanto, o naturalismo é considerado como 

uma inadequada interpretação do sentido das ciências da natureza. Propomos, então, uma nova 

                                                 
59 LÉVINAS, 1993, p. 92.  
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possibilidade de interpretação. Seria aquela que reservasse às ciências da natureza um lugar 

regionalizado do ser. As ciências da natureza só teriam sentido como ontologia regional.  

 

Lévinas faz referências à fenomenologia transcendental designando-a como método ou 

maneira de filosofar e acrescenta que este modo de filosofar é intuitivo, chegando inclusive a referir-

se explicitamente a um intuicionismo no pensamento de Husserl. A intuição é compreendida como o 

modo da consciência intencional por meio da qual se entra em contato com o ser. Lévinas vai 

designá-la como sensibilidade que se transforma em idéia. Seu maior ganho foi ter chegado a 

importante conclusão da impossibilidade de elaborar uma teoria da intuição separada da ontologia. A 

teoria da intuição como método filosófico só tem sentido na medida em que esteja fundada sobre um 

nível mais originário, na ontologia, entendida como modo de aproximação e de conceber o ser. 

 

Lévinas toma como certa a diversidade de regiões do ser com suas respectivas ontologias 

regionais, conforme estabelece Husserl, e chegando a concluir a impossibilidade de pensar estas 

diversidades regionais com as mesmas categorias de conteúdo. Mesmo existindo categorias formais e 

vazias que possam ser aplicadas indistintamente a todas diferentes regiões do ser para formular uma 

ontologia formal geral da essência do ser, resta o fato de que ser numa determinada região do ser não 

é algo vazio e, além do mais, é diferente ser numa ou noutra região. Cada região do ser implica a 

essência do ser e de ser nesta região e também, um peculiar modo de existir no mundo.  

 

O ser existindo de diferentes maneiras em diferentes regiões aponta para a necessidade de 

uma ontologia que se interrogue sobre a existência do ser, sobre a significação do fato de o objeto ser 

e sobre o modo de existir das diferentes regiões do ser.  
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A teoria levinasiana do ser, influenciada por Heidegger em Ser e Tempo vai justamente 

procurar estudar o ser enquanto ser, seu sentido e a estrutura categorial que condiciona a sua 

existência. A teoria do ser se tornando ontologia. Lévinas, porém, dá outra virada contra uma 

possível ontologia existencial formalista e começa a defender a necessidade de recuperar na 

ontologia, o fato de que, na fenomenologia se mostra claramente, ainda que de forma não plenamente 

explícita, o “consciente” da consciência e o “existente” da existência. A existência e a consciência 

tratam-se de um ser humano vivo, existente e consciente. É uma compreensão do ser muito próxima 

ao vivido. O vivido apresenta-se como ser absoluto carregando sempre a garantia de sua própria 

existência como lugar, onde todo ser se constitui, e como essencialmente intencional.  

Lévinas volta à ontologia regional de Husserl contra a ontologia geral naturalista.  
 
 

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.60 

 

Ao dar-se conta de que nas diferentes regiões do ser, está em jogo não somente a essência do 

ser, mas também o modo de existir do ser em cada região, Lévinas posiciona a ontologia existencial 

contra as ontologias regionais. 

 

A redução61 fenomenológica é a última virada levinasiana. Esse novo modo de tratar a 

fenomenologia deixa claro o homem existindo concretamente e movendo-se em seu mundo. A 

redução transcendental supõe um olhar prévio ainda não reduzido e por isso capaz de abranger a vida 

humana em todas as suas dimensões. É a partir da fenomenologia que uma ontologia que pretenda 

                                                 
60 LÉVINAS, 2000, p. 31.  
61 A redução é um ato pelo qual o filósofo reflete sobre si próprio e por assim dizer, neutraliza em si o homem que 
está vivendo no mundo, o homem que está considerando esse mundo como existente, o homem que está fazendo 
escolhas nesse mundo. A redução consiste em olhar-se como se vive. 
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dar conta dos modos de existência do ser em suas diferentes regiões62, não pode ser puramente vazia 

e formal. 

A ontologia deverá dar conta também do humanamente vivido como condição de 

possibilidade da existência, da consciência, da redução etc. Esta foi originariamente a intenção de 

Husserl: buscar na vida concreta o lugar do ser. Heidegger, com a descrição fenomenológica da 

estrutura ontológica existencial do Dasein, também se inscreve nessa tradição. Ainda que em textos 

posteriores Lévinas pareça mudar de opinião em relação a essa ontologia existencial, neste momento 

da arquitetura de seu pensamento, sente-se autorizado a inspirar-se nas intuições fundantes da 

fenomenologia transcendental e da ontologia existencial.  

É possível afirmar que ao longo da construção dos textos sobre Husserl e Heidegger há um 

uso franco do modo fenomenológico de analisar e de escrever. Por fim, Lévinas adota o vivido, como 

ponto de partida para sua última virada contra uma possível ontologia existencial formal e vazia. De 

uma concepção do ser, muito próxima do vivido, faz brotar um determinado tipo de análise 

fenomenológica existencial, que impõe exigências ontológicas para além do formal da essência e da 

existência. Esta é a aproximação dos momentos mais originais da hermenêutica fenomenológica de 

Husserl e Heidegger, que se dá a partir de onde se tornam possíveis à redução fenomenológica 

transcendental e a descrição existencial da estrutura ontológica. 

 

                                                 
62 Essa questão das regiões está assentada na concepção de ontologias regionais de que fala Husserl. Ele amplia sua 
compreensão de fenômeno e advoga que a filosofia tenha por tarefa a distinção dos diferentes tipos de essências e 
fenômenos correspondentes. Desse modo, Husserl fala em várias regiões do ser, tais como, a região da consciência, a 
região da natureza, a região da arte, a região da ética, a região da religião, etc. o estudo que a filosofia realiza sobre 
essas regiões, no intuito de revelar suas essências, Husserl chamou de ontologias regionais. Cf. HUSSERL, Edmund. 
A idéia da fenomenologia. Lisboa: edições 70, 1983. Evidentemente, os conteúdos pedagógicos devem atender cada 
uma dessas regiões, pois, em uma antropologia fundada na multidimensionalidade do humano se exige a atenção 
para o florescimento de todas essas dimensões. O processo de cultivo dessas dimensões é tarefa da Formação 
humana. Veja, infra, o tópico sobre Ética Educacional. Para um aprofundamento acerca dos conteúdos pedagógicos 
específicos a cada região ver: RÖHR, Ferdinand. Esclarecimento e re-encarnação na “Educação do Gênero Humano” 
de Gotthold Ephraim Lessing – uma hipótese em torno da questão da meta da Formação Humana. In: Anais do III 
Encontro de Filosofia da Educação do Norte-Nordeste. Recife: UFPE, 2006. 1 CD-ROM Windows 3.1.  
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Não poderíamos terminar essa discussão sobre os fundamentos filosóficos levinasianos sem 

tratar da Alteridade e da Educação, e tecermos comentários acerca da formação humana no interior 

do pensamento de Lévinas. Para tanto, retomamos aqui uma passagem que já foi exposta 

anteriormente, mas que nos oferece subsídios para essa questão. Em nosso entender, o trecho que 

segue identifica o sentido da formação humana para ele.  

 

  O estudo do homem, imbricado numa civilização e 
economia que se tornaram planetárias, não se pode limitar a 
uma tomada de consciência: sua morte, seu renascimento e 
sua transformação acontecem, doravante, longe dele mesmo. 
Daí a aversão por uma certa pregação em que caiu – apesar de 
sua ciência e suas audácias de antanho – o humanismo 
ocidental ao se estabelecer na ambigüidade notável das “belas 
palavras”, “das belas almas”, sem atingir o real de violências 
e de exploração. Todo respeito pelo “mistério humano” é 
denunciado, conseqüentemente, como ignorância e 
opressão.63 

 

 Nesta longa e bela citação, Lévinas apresenta uma contundente análise de como a trajetória 

da civilização ocidental, sobretudo aquela forjada na modernidade, terminou por erigir máscaras para 

encobrir sua incapacidade de empreender relações eminentemente éticas, ou seja, assentadas no e a 

partir do respeito ao Outro. É importante notar, ainda de acordo com a citação, a força que joga a 

palavra racionalizada. Aqui, temos uma interessante abordagem de como os processos advindos do 

iluminismo contribuíram para estabelecer uma distância entre um caminho de formação humana e um 

caminho de institucionalização cognitivo – relacional, ou seja, todas as instâncias que se totalizaram 

a partir desse mesmo processo de racionalização, quais sejam, a escola, meios de comunicação, 

aparatos jurídicos entre outros. Esses espaços desenvolveram uma clara opção pelo itinerário das 

                                                 
63 LÉVINAS, 1993, p. 73. 
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“belas palavras” como aponta Lévinas e, desse modo, atuaram como impeditivos para a realização de 

um processo que trouxesse possibilidades de dar sentido à formação humana. 

 

  Lévinas também nos mostra o quanto esse mesmo processo favoreceu a uma formação 

humana fragmentada, formação esta que, até então historicamente estabelecida por padrões e regras 

fundadas no em uma crescente aposta na idéia de indivíduo (Eu) como gênese da realização humana, 

acabou por causar uma enteficação dos  homens, ou seja, o que menos conseguiu foi humanizá-los. 

Agora perguntemos, o que a Educação tem haver com isso? Ora, se estamos tratando de uma 

Educação Ética que acontece entre homens, o que seria o grande fator resultante dessa educação, 

senão a humanização desses seres? Percebemos aqui que formação humana é uma contribuição da 

educação ao processo de humanização. É como se a tarefa da educação fosse formar a humanidade 

do humano e não unicamente preenchê-las de atributos em forma de conhecimentos acabados, como 

veio acontecendo no decorrer dos tempos.  

 

É preciso, no entanto, fixar a atenção sobre um problema filosófico que até então não havia 

sido considerado na medida exata e sobre as implicações desse problema em nossa existência e em 

nossas relações: a questão da Alteridade. O humano surgirá daí. 

Lévinas nos fala de um Humanismo do Outro Homem. Como o Mesmo se tornar humano, 

sem nunca ter se deparado com um humanismo? Quer dizer, é somente através do Outro que nos 

tornamos humanos ou ainda podemos dizer, nos formamos humanamente. Percebemos que para 

tratarmos de formação humana numa perspectiva levinasiana, mais uma vez teremos como princípio 

fundante a Alteridade. Para Lévinas, o humanismo do Outro não se basta em condutas e sim em sua 

infinita transcendência. Desse modo, mais uma vez, vamos dizer que é o acesso a essa transcendência 

que o Mesmo obtém um sentido; nesse caso, obtém sua própria humanidade. No nosso caso, esse 
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humanismo do Outro Homem de que fala Lévinas e que é o objetivo da Formação Humana, ocorre 

em uma relação específica, que é a relação pedagógica, que passamos a tratar logo em seguida. 

 

 

 

3. RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Ao tratarmos de relação pedagógica, nos centraremos numa relação de dois sujeitos: o mestre 

e o discípulo, isto é, o educador e o educando. 

Nosso intuito será buscar desde agora uma resposta para a seguinte questão: como se constrói 

a Educação desses dois sujeitos? Seja ele na vivência de educador ou de educando. 

Num primeiro momento vamos tratar da condição do mestre com a Alteridade. Neste caso, o 

Outrem, ou seja, a Alteridade do mestre é o educando. 

 

 a abordagem do Rosto não é da ordem da percepção pura e 
simples, da intencionalidade que se encaminha para 
adequação... desde que o Outro me olha, sou por ele 
responsável, sem mesmo ter que assumir responsabilidades a 
seu respeito; a sua Responsabilidade incube-me. É uma 
Responsabilidade que vai além do que faço.64 

 

Levando em conta a Filosofia do Rosto, podemos falar de uma Responsabilidade infinita do 

educador para com o educando, Responsabilidade esta que não se resume a um comprometimento 

com a conduta do Outro. Mas com toda infinitude do Outro, nesse caso, é essa infinitude que irá me 

possibilitar a condição de mestre. Pois, como me reconhecer como mestre sem que exista o 

discípulo?  Compreendemos então o discípulo como uma existência fora de mim, fazendo-se 

                                                 
64 LÉVINAS, 2000a, p. 88.  
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necessária essa exterioridade para minha própria existência, ou seja, para a possibilidade de eu “estar 

- sendo” mestre. 

 

Nesse segundo momento inverteremos a relação tratada acima. Agora será a vez do educador 

assumir a condição de Alteridade do educando. Se já sabemos que é a Alteridade de Outrem que nos 

dar sentido, como não dizer que é a infinita transcendência do educador que dar sentido a existência 

do educando? Cabe-nos inverter a questão anterior e repeti-la, como seria possível pensar em 

educando caso não houvesse educador? 

 

Percebemos, então, que essa Alteridade mútua se faz necessária para que venha a existir 

também o que poderíamos tratar como um terceiro elemento, elemento este que seria a própria 

educação acontecendo. 

 

Pensando, portanto, numa pedagogia da Alteridade a acolhida do Outro significa sentir-se 

reconhecido, valorizado, aceito e querido pelo que é e tudo que é. Significa confiança, 

acompanhamento, guia e direção, mas também aceitar ser ensinado pelo Outro (educando) que 

irrompe em nossa vida (educador). Abordar o Outro no discurso é receber sua expressão, que 

desdobra em todo momento a idéia que implicaria num pensamento. É, portanto, receber do Outro 

aquilo que vai além da capacidade do eu (Mesmo); o que significa ter a idéia de infinito. Isso 

significa também ser ensinado. A relação com o Outro ou o discurso é uma relação não “alérgica”, 

uma relação ética; esse discurso recebido é um ensinamento. Por outro lado, o ensinamento não se 

converte na maiêutica. Os discípulos de Lévinas, como revela o testemunho de Derrida abaixo, 

observaram o quanto ele se empenhou no intuito de elaborar essas questões no plano intelectual e 

torná-las vivência.  
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Este mestre jamais separou seu ensinamento de um 
pensamento insólito e difícil do ensino, do ensinamento 
magistral na figura do acolhimento em que a Ética interrompe 
a  tradição filosófica do parto e desfaz a astúcia do mestre 
quando este finge desaparecer atrás da figura da parteira.65 
 
  
 

O ensino vem do exterior e me oferece mais do que contenho. Em sua transitividade, não 

violenta, se produz a epifania mesma do Rosto. Nesse caso, acolher o Outro é fazer-se presente, 

desde experiências valiosas, na vida dos educandos como alguém a que se pode confiar. A acolhida 

permite que o educando obtenha a experiência da vivência, do afeto e do respeito até ao infinito do 

que é, experiência que pode ver plasmada também nos outros companheiros de aula, porque eles 

também são acolhidos.  

 

O ensino-aprendizagem da tolerância e o respeito à pessoa do Outro, se associarão com a 

experiência de serem eles mesmos acolhidos, e não só o que diz respeito a uma possível tolerância, 

mas da aceitação do sujeito, que vive aqui e agora e possui um determinado grau de exigência de 

reconhecimento. A acolhida na educação é reconhecimento da radical Alteridade do educando e de 

sua dignidade inviolável. É sair de um Mesmo para reconhecer-se no Outro. É paixão, doação e 

entrega. Nunca pensemos como um estado, e sim, uma paixão, um passar pela vida escutando, 

interpretando e respondendo as necessidades do Outro. É negar-se a não deixar repetir o assimilar-se 

no Mesmo, para que possibilite ao Outro sua própria identidade.  

 

                                                 
65 DERRIDA, 2004, p. 23. 
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Aqui falamos a partir da pedagogia da Alteridade na busca de responder o Outro. O modo 

mais adequado de definir a educação, partindo de pressupostos levinasianos, é compreendê-la como 

um acontecimento ético, ou seja, como um sucesso imprevisível, que irrompe de repente e chega sem 

aviso prévio, que nos põe diante do Outro, a quem não podemos deixar de olhar e responder. A 

diferença do simples sucesso do feito nos pode deixar indiferentes sem afetarmo-nos o 

acontecimento, pelo contrário, nos interpela, nos tira do nosso eu, nos afeta. 

 

Ao levarmos esse discurso ao que toca a educação, nos vemos obrigados a repensar todo 

discurso, pelo fato de existir o imprevisível, onde não podemos programar ou planificar. Por isso, a 

Educação é dotada de um inevitável componente utópico que resiste à previsão e ao controle. Nos 

remetendo ainda, a não separar Educação do que esta possui de fundamentos éticos em suas raízes. A 

acolhida é encarregar-se do Outro, é uma questão de atitude, de entranhas que escapa a toda forma de 

planificação e controle.  

 

Quando falamos da raiz ética na Educação, não nos referimos a uma simples deontologia, que 

obriga ao professor como a qualquer outro profissional, ao cumprimento das normas estabelecidas do 

contrato adquirido, nem de algumas regras ou normas que querem orientar a ação educativa nas 

aulas, do cumprimento de um dever.  É como se essa obrigação Ética viesse obrigada desde fora, 

seria externa a mesma ação educativa. Aqui se fala de outra coisa, de algo distinto que é prévio ao 

cumprimento do dever como professor, daquilo que se situa na fonte da ação educativa e por esta se 

define. Quando educamos, damos uma devida resposta ao Outro, para que em uma nova realidade 

seja o Mesmo e siga sendo o Mesmo, construindo uma nova existência, em uma tradição e em uma 

cultura. No entanto, estalamos o núcleo do processo que compreendemos como educativo. É o 

componente ético sem o qual não haveria Educação, e sim, manipulação e domínio. O educador 
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então, assiste a um milagre de um novo nascimento, isto é, de uma nova criatura. Pois, abre-se a 

possibilidade para que a sociedade humana não se mantenha sempre igual, e que se renove sem 

cessar pelo nascimento continuado, pela chegada de novos seres humanos. 

 

A Educação como experiência de acolhida não só do professor como também do aluno, 

facilita a criação de um clima moral no espaço educativo, em geral, e nas aulas, em particular, como 

condição ambiental, para a aprendizagem dos valores sócio-morais. Porém, a acolhida não deve ser 

compreendida como um recurso útil para moralizar a vida, como uma lista de prescrições que 

regulem os comportamentos, seja dos educandos, seja dos educadores.  Trata-se de outra moral, a que 

nos faz responsáveis pelos outros e dos assuntos que nos concernem como membro de uma 

comunidade, concebendo também, esta comunidade como comunidade educativa. Temos em Lévinas 

que: 

Sou responsável por outrem sem esperar recíproca, ainda que 
isso me viesse a custar a vida. A recíproca é assunto dele. 
Precisamente na medida em que entre outrem e eu a relação 
não é recíproca é que eu sou sujeição a outrem; e sou 
“sujeito” essencialmente neste sentido. Sou que suporto tudo. 
Conhece a frase de Dostoievsky: ‘Somos todos culpados de 
tudo e de todos perante todos, e eu mais do que os outros’.66 

 

Interiorizar a relação de dependência ou responsabilidade Ética para com os outros, ainda que 

seja com os desconhecidos, significa que viver não é um assunto privado, que possui repercussões 

inevitáveis, mesmo que sigamos vivendo em sociedade. No entanto, isso significa que ninguém 

pode ser indiferente ao Outro. Frente a qualquer Outro, o Mesmo adquire uma responsabilidade, 

uma dependência Ética, de que não se pode desprender.  

 

                                                 
66 LÉVINAS, 2000a, p. 90.  
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A responsabilidade para com o Outro, que vem sem aviso prévio, é o que me constitui como 

sujeito moral. A moral em Lévinas é anárquica, não se refere a um princípio prévio universalmente 

válido. A universalidade moral em Lévinas não demanda o respaldo necessário de um princípio 

abstrato que ditaria uma conduta perante situações singulares. É uma defesa da moral sensível aos 

nomes e rostos concretos das pessoas. A moral não começa pela vontade de pôr em prática o que se 

ensina, ainda que isto também venha fazê-lo e sim por consentir em deixar-se atrapalhar por seu 

imperativo, sem referência retrospectiva a  alguns princípios. Alimentar aos famintos, esconder aos 

perseguidos e encontrar recursos para salvá-los, não constitui o fim de uma reflexão levada a cabo 

com total independência de espírito.  

 

A relação de Alteridade é uma relação Ética originária, é expressa através da imagem do 

Rosto. O Rosto se impõe sem que se possa permanecer, em estado de surdez perante aquele que lhe 

fala, que lhe chama, ou seja, sem deixar de ser responsável por sua miséria.  A consciência, aqui, 

perde sua primazia.  

 

Percebemos no pensamento levinasiano uma clara vontade de substituir a auto-reflexão, auto-

consciência, fundamento da ética individualista, pela relação com o Outro como proposta de uma 

moral alternativa. Um distanciamento da Ética como amor próprio e o encrave em outra que 

constitui seu significado a partir da relação com o Outro. Esta nova concepção da Ética remete a 

algumas inevitáveis conseqüências na Educação e especificamente na educação moral. Isso se 

traduz no desenvolvimento da empatia, do diálogo, da capacidade de escuta e atenção ao Outro. 

Possibilita também a capacidade de analisar criticamente a realidade do próprio entorno desde os 

parâmetros da justiça e equidade, de assumir o educando em toda sua realidade, isso porque o ser 

humano só poderá ser compreendido em sua volta, na rede de relações que estabelece com os 
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demais. Ser uma pessoa responsável é poder responder ao Outro, e isso não é possível sem a 

abertura ao Outro como disposição radical. Vejamos duas figuras que, partindo da Ética da 

Alteridade, ilustram essa relação pedagógica caracterizada pela abertura ao Outro. 

 

 

Figura 01: 

 

Extraído de Enrique D. Dussel. Para uma Ética da Libertação Latino-Americana III: Erótica e Pedagógica. 
p.178. 
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Figura 02: 

 

                                                         PROXIMIDADE 

Extraído de Joaquim Parron. Novos Paradigmas Pedagógicos. p.46 

 

    Vemos que nas duas figuras a inconclusão, ou seja, a não conciliação do Outro pelo Mesmo, 

ocorre na esfera da Alteridade, ou seja, quando se abandona a auto-reflexão intelectualista. Quando 

se parte do que Dussel denomina por Ego Magistral temos um fechamento da relação pedagógica e, 

com isso, a constituição do educando em objeto de manipulação educável por parte do educador e 

do sistema de educação. O que Joaquim Parron denomina por proximidade, no âmbito da educação, 

é a antecipação da Alteridade em relação a uma perspectiva subjetivista. Somente assim, nos 

dirigimos à nossa condição de Infinito.  

 

Entender a educação moral a partir de uma pedagogia da Alteridade, como ato a atitude Ética 

de acolhida, nos liberta de um intelectualismo paralisante, e nos obriga a fazer recair a atuação 

educativa tanto de idéias, crenças e conhecimentos, quanto na pessoa concreta do educador.  

   Totalidade 
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Exterioridade 
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A escolarização situou a educação intercultural no âmbito da cognição, como se só tratasse de 

conhecer, compreender e respeitar as idéias, crenças e língua de uma comunidade. A cultura do 

Outro faz abstração ou eleva a um segundo plano ao sujeito concreto que está detrás desta cultura. 

Como afirmará Lévinas, a cultura do Outro exige a redefinição do próprio eu que, agora, de se 

entender como um pólo que, necessariamente, se ligará ao Outro 

 

Quaisquer que sejam os traços que a vida imprime sobre nós, 
modificando nossos hábitos e nosso caráter, mudando 
constantemente o conjunto dos conteúdos que formam nosso 
ser, um invariável permanece. O “eu” se conserva para ligar 
um ao outro os fios multicores de nossa existência.67 

 

Portanto, entender a educação desde a radical Alteridade do educando significa plantar a 

educação como uma ação responsável de afirmação do Outro em todo seu ser, como acolhida e 

reconhecimento da pessoa, não de uma parte dela. É a pessoa do educando que se constitui em 

horizonte de acolhida, de dependência ética, não suas idéias e crenças, pois, essas só lhes 

acompanham.  Aqui, nós temos delineada a relação face a face de que fala Lévinas. Todavia, essa 

relação implica uma vivência prática, como veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 LÉVINAS, Emmanuel. Da Existência ao Existente. Campinas: Papirus, 1998, p. 103. 
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4. ÉTICA EDUCACIONAL 

  

  A relação entre educando e educador é permeada por muitas dimensões e não poderia ser 

diferente, tendo presente que o ser humano é um feixe de dimensões, cabendo, portanto, ao 

processo educativo trabalhar em uma perspectiva integralizadora dessas dimensões. É o que 

propõe, por exemplo, Ferdinand Röhr ao insistir que devemos “compreender a integralidade 

humana a partir das mais variadas dimensões que essa envolve, quer dizer, da sua 

multidimensionalidade”.68 Ele apresenta cinco principais dimensões que constituem a integralidade 

humana:  

 

Distinguimos num primeiro passo cinco dimensões que 
chamamos de básicas, que são a dimensão física que inclui a 
corporalidade físico-biológica, da qual em parte nem temos 
percepção. Chamo de dimensão sensorial as nossas 
sensações físicas, calor-frio, dor-prazer físico, doce-amargo, 
etc., enfim a percepção que temos através dos nossos cinco 
sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar. A dimensão 

emocional abrange a vida da nossa psique, os estados 
emocionais (medo, insegurança, euforia, apatia, tristeza, 
melancolia, impaciência, disper-são, solidão, saudade, 
indecisão, pessimismo, etc.) e suas respectivas 
movimentações e compensações. A dimensão mental do ser 
humano inclui, em primeiro lugar, o racional no sentido mais 
restrito, quer dizer aquela parte em que correspondemos 
naquilo que pensamos com todos os seres humanos, os 
pensamentos universais, formais (lógica, matemática), mas 
também a capacidade de reflexão - de questionar todas as 
coisas, inclusive a si mesmo -, a recordação e a memória, a 
imaginação e a fantasia, a compreensão e criação de idéias e 
finalmente a nossa intuição em que sabemos sem poder 
justificar em última instância por que sabemos. O que é mais 
difícil de identificar é a quinta, a dimensão espiritual. Não se 

                                                 
68 RÖHR, Ferdinand. Esclarecimento e re-encarnação na “Educação do Gênero Humano” de Gotthold Ephraim 
Lessing – uma hipótese em torno da questão da meta da Formação Humana. In: Anais do III Encontro de Filosofia 
da Educação do Norte-Nordeste. Recife: UFPE, 2006. 1 CD-ROM Windows 3.1.  
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confunde essa dimensão com a religiosa, que em parte pode 
incluir a espiritual, mas que contém algumas características 
como as da revelação como intervenção direta de Deus e de 
um tipo de organização social que dessa forma são estranhas 
ou não necessárias à dimensão espiritual.69 

 
 
 
 Além dessas dimensões nucleares, Röhr ainda faz ver que outras dimensões, chamadas 

por ele de transversais, ainda compõem a integralidade humana. Desse modo, sua compreensão 

integralizante do humano pode ser visualizada na figura que ele mesmo nos oferece como síntese 

de sua reflexão:   

 
 

 
 

                                                 
69 Ibidem.  
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Röhr chama a atenção para esse aspecto no que respeita ao processo de formação do 

educador. Ele dá o nome de multidimensionalidade. Acreditamos poder transportar essa noção 

para o âmbito da formação do educando. Sendo assim, todo o processo educativo deveria 

pressupor essa multidimensionalidade do humano e, desse modo, procurar construir essa 

multidimensionalidade em seu terreno específico. Nesse sentido,  

 

A idéia da integralidade do processo educativo exigiria 
orientar a ação pedagógica no desenvolvimento proporcional 
e articulado de todos esses aspectos, sem que haja supremacia 
ou subestimação de um dos mesmos.70 

 

O autor alude para o fato de que essas deveriam ser articuladas de modo a não existir uma 

hierarquia excludente dessas dimensões. Ocorre que, no plano concreto, a trajetória da educação 

tem sido, em boa medida, caracterizada pelo esquecimento de muitos desses aspectos que 

compõem o humano. Nosso trabalho está chamando a atenção para a ausência da dimensão Ética 

e a possível intromissão da mesma no âmbito educativo. Podemos então dizer que pensar a Ética 

de forma prática no processo educativo significa pontuar o que cabe ao educador e ao educando 

implicados nessa relação.  

 

1. Formação para atitudes éticas: esse é o processo que cabe propriamente ao educando. 

Temos de ter presente a dificuldade que é a aquisição de princípios éticos e, mais ainda, a 

vivência constante e coerente dos valores. Surge, portanto, a necessidade de se estabelecer um 

itinerário formativo que auxilie o aprendizado desse horizonte ético, pois, muito facilmente o 

educando pode se ater de modo mais interessado em apenas uma dimensão do humano ou mesmo 

enveredar pelo universo anti-ético. Como formar, então, para o assumir atitudes éticas e de 

                                                 
70 RÖHR, Ferdinand. A multidimensionalidade na formação do educador. 1999, pp. 101-102. 
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responsabilidade pelo Outro? Não é tarefa simples e muito menos pode se estabelecer um 

caminho único e verdadeiro para todo o sempre. Ao final desse tópico um possível itinerário que 

aponta na direção de uma formação que pode contribuir com a interação de um conteúdo ético 

por parte do educando, mas também por parte do educador, que discutiremos agora.  

 

2. Ética pedagógica: ao educador cabe vivenciar três momentos nesse processo. Ele deve ser 

o organizador do itinerário de formação Ética que deve ser proposto ao educando. Para isso, 

tendo claro que não se trata apenas de um plano teórico, mas também testemunhal, ele deve 

desenvolver uma postura Ética. Pois, o valor que se transmite já deve constituir o processo de 

transmissão, para não se tornar em “belas palavras”, desprovidas de concretude e que, 

conseqüentemente, pela falta de vivência durante o processo de educação, pode não ser 

interiorizado pelo educando, gerando, conseqüentemente, a inocuidade de uma educação que se 

pretende Ética e valorativa. Justamente, por isso, ele também deve se preocupar com auto-criação 

de um itinerário formativo que lhe conceda essa postura Ética e que continue colaborando na sua 

tarefa educativa. Nesse sentido, o itinerário formativo que segue também deve ser observado pelo 

educador.  

 

 

Itinerário de Formação Ética na Educação  

 

 Isso que segue e que estamos chamando de itinerário não deve ser compreendido como 

único modo de se estabelecer um processo de formação que venha introduzir a Ética no universo 

educativo e, nem muito menos, que esses aspectos esgotem as dimensões e os temas que possam 
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ser tratados. Quer ser, tão somente, um indicativo de possibilidades a serem experimentadas em 

diversos contextos. Diríamos, assim, que esse percurso pode ser constituído por: 

 

 

4.1 Pedagogia do descentramento do eu 

 

 Consideramos Lévinas um pensador do descentramento pelas suas críticas relevantes ao 

pensamento ocidental. Em particular ao seu humanismo egológico, isto é, pensar exclusivamente 

na vantagem do sujeito, do eu. Nos sentimos convidados por esse pensamento a reconsiderar as 

nossas aquisições educacionais com um novo olhar. Podemos pensar que na escola se possa 

ensinar: religiões, história, geografia e todas as outras disciplinas a partir do Outro. Por exemplo: 

seria fundamental explicar as cruzadas a partir de como os cronistas, os historiadores árabes 

viveram e descreveram os feitos dos europeus, ou estudar, ao invés da descoberta da América 

como um mérito europeu, estudar a conquista da América, porquê ela já existia e muito bem 

descoberta, mas não, conquistada. O trecho que segue nos ajuda a compreender que as relações 

assentadas unicamente em minha interioridade, quer dizer, em meu universo particular, muito 

facilmente se transformam em situações de assimetria, seja em um plano histórico, seja em um 

plano mais estritamente educativo. 

 

A exterioridade do ser não significa, de facto, que a 
multiplicidade não tenha relação. Só que a relação que liga a 
multiplicidade não preenche o abismo da separação, antes o 
confirma. Nessa relação, reconhecemos a linguagem que só se 
produz no frente a frente; e na linguagem reconhecemos o 
ensino. O ensino é uma maneira para a verdade se produzir de 
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forma que não seja obra minha, que eu não a possa manter a 
partir de minha interioridade.71   

 

A linguagem produzida na relação frente a frente se dá no contexto da exterioridade enquanto 

resistência à totalização que tende a ocorrer na “conciliação do Mesmo”. A exterioridade que não 

pretende ser conciliada no Mesmo, e que está situada em uma relação de ensino, deverá proceder 

a uma linguagem específica e essa linguagem pedagógica não pode estar circunscrita ao universo 

subjetivo daquele que assume o papel de educador. É certo que este tem toda uma 

responsabilidade e um papel a desempenhar. Todavia, essa linguagem é provida pela interpelação 

que faz a exterioridade, ou seja, o Outrem. Lévians está chamando a atenção para o abandono de 

práticas centradas no horizonte de quem, no processo educativo, tem a primazia da fala. Quando 

esse percurso de centramento do eu ocorre, não temos espaço para o florescimento da verdade e, 

logo, o ensino fica prejudicado, porque se torna solipsista e não acolhe a experiência oferecida 

pela heterogeneidade do Outro.  

Se começamos a ensinar a partir do Outro, mudamos tudo, porque ensinamos a descobrir os 

valores das outras culturas. A diferença entre as culturas não é um conceito negativo: precisa 

passar da concepção limitativa da diferença àquela positiva de diferenças, como os bens e 

valores.  Por isso nos devemos perguntar como a escola nos fala dos diversos e dos Outros. Eis a 

proposta de uma pedagogia do descentramento fundada fora dos parâmetros da determinância do 

sujeito individual. O ponto de partida é o seguinte: eu sou um homem, o primeiro a ser 

descentrado, ou seja, devo ser necessariamente eu, seja: branco, ocidental, católico e do gênero 

masculino. Estes elementos me estruturam como pessoa. 

 

                                                 
71 LÉVINAS, 2000, p. 275. 
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A filosofia de Lévinas também é útil para uma releitura do significado das grandes 

instituições mundiais, porque é um convite a não omitir nunca o discurso, isto é, a não esquecer 

que por trás de nomes genéricos, como: Estado, Nação e Povo, estão os Rostos de homens que 

não devem ser sacrificados à lógica do poder. 

 

 

4.2 A educação da escuta 

 

A importância que Lévinas atribui ao ouvir o Outro é tão profunda que chega a ser um 

primado da escuta sobre o diálogo. A relação assimétrica entre o eu e o tu se faz evidente. A 

condição para consentir ao Outro de visitar o Eu é na verdade a escuta como o modo de ser da 

atitude, Ética permanente. Em Lévinas, a escuta pode ser compreendida como um dar-se. Tal 

doação só é possível através da presença. Presença esta, em toda sua fraqueza de ser. Sendo 

assim, deixa-se tomar pela mão que o agarra, ou seja, pelo Outro que lhe fala, interpela-lhe e 

ordena-lhe. A escuta do Outro é indispensável. Somente escutando o Outro, votando-se 

seriamente a sua Alteridade, o sujeito pode se colocar em questão a própria liberdade. O Outro é 

diferente de mim, deve ser escutado não partindo de como o vejo ou o interpreto, mas de sua 

exposição para mim. Assim,  

 

 a presença na sua exposição, na sua fraqueza de ser, ipso 
facto, um dar-se, um deixar tomar e, portanto, no seu caracter 
concreto, um oferecer-se à mão que toma e, por conseguinte, 
através da contracção muscular do agarrar.72  

 

                                                 
72 LÉVINAS, Emmanuel. Transcendência e inteligibilidade. Lisboa: Edições 70, 1991, p. 15. 
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Através do encontro com o Outro posso perceber estar sendo injusto e com esse saber devo 

partir de uma nova consciência. Também porque, Lévinas não pensa uma situação cômoda, no 

qual o sujeito concede parte do seu tempo e de sua disponibilidade em nome de uma genérica 

familiaridade entre os homens, como também ele  não vem nos propor uma espécie de 

disponibilidade à escuta motivada por um acaso ou por uma conveniência. Não devemos pensar 

estaticamente em um sujeito que: primeiro, vem educado de uma maneira irrepreensível e depois 

se dedica a encontrar os outros homens. Devemos ao invés, educar a uma capacidade de escuta 

constante, porque a realidade é dinâmica e desde o início o Mesmo é ligado aos outros mesmo 

estando separados, sem poder evitar esta relação.  

 

Escutar o Outro, significa respeitar a história do Outro, porque cada um tem sua própria 

história, que não pode ser dissolvida em uma narração que os tornam todos idênticos, ou como 

diz Lévinas, essa dissolução de um no Outro não pode nunca ser completa, pois, há uma 

“impossibilidade de conciliação entre seres – a heterogeneidade radical”.73 Mas vai reconhecida 

como testemunho de que é único e irrepetível, do qual devo desejar narrar. Cabe-nos algumas 

vezes nos questionar porque é tão difícil escutar o Outro? Muitas vezes sacrificamos os outros e 

suas exigências porque estamos sempre empenhados a dedicarmo-nos a nossas próprias coisas, 

sendo assim, somos levados a não ver o Outro. Também porque eles não se apresentam como 

força maior que a minha, mas vestidos de uma fraqueza que me veta de absolvê-los no meu 

projeto de domínio. O fato em que o Outro se apresenta como vulnerável e indefeso, pode 

complicar a minha vontade de escutá-lo. Por que muitas vezes somos mais levados a escutar 

aqueles que nos apresentam com intimidades. Lévinas nos propõe não permanecer apenas nessa 

relação que leva em conta unicamente o espaço e a condição parental, pois, 

                                                 
73 Idem. 2000, p. 274.  
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A proximidade de outrem está apresentada (...) como o facto 
de que outrem não está simplesmente próximo de mim no 
espaço, ou próximo como um parente, mas que se aproxima 
essencialmente de mim enquanto me sinto – enquanto sou – 
responsável por ele.74 

 

Daí ser importante um esforço, no sentido de se colocar em atitude de escuta, para o 

acolhimento de outrem em sua heterogeneidade radical  

 

Em uma cultura não aberta ao Outro, a escuta é impossível e até mesmo inútil. A atitude da 

escuta e a prática do diálogo conduzem as partes da relação educativa à procura comum, onde os 

papéis e as competências restam distintos, mas o senso profundo da aventura humana, da viagem 

de descoberta e de crescimento que se está fazendo é convivido e vivido em um espírito de 

companhia. Assim, a partir do Outro muda o nosso modo ordinário de conceber e de fazer 

educação. Uma escola pensada e reestruturada para o Outro e a partir do Outro deve funcionar 

diferentemente das demais que demarcaram todo processo educativo, seja ele, histórico, político, 

filosófico.  

 

Também o Outro é o que faz diferença na comunidade dos supostamente iguais, e deve ser 

acolhido, não porque seja cancelada a sua diferença, mas porque esta sua diferença vem 

considerada por todos como valores, recursos e direito. É fundamental educar à escuta do novo, 

do diferente, daquele que não sou eu, e que vá integrado na própria peculiaridade, antes de ser 

julgado e rejeitado, enquanto não harmonizados com os nossos paradigmas. 

 

                                                 
74 LÉVINAS, 2000a, p. 89.  
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Podemos, então, buscar a escuta proposta por Lévinas nas relações pessoais, na vida de todos 

os dias, na escola: um ponto de vista descentralizado, capaz de cultivar os valores da Alteridade, 

unidos a uma cultura de hospitalidade contra os fechamentos mentais e materiais dos nossos dias. 

Sobretudo, para escutar verdadeiramente ao Outro se precisa aprender a sair do centro de nós 

mesmos. 

 

 

 

4.3 Educar para Responsabilidade 

 

Hoje mais do que nunca se faz necessidade de educar seja a criança, o jovem ou adulto para 

a responsabilidade como escreveu Zygmunt Bauman “a responsabilidade moral é a mais 

inalienável das propriedades humanas, e o mais precioso dos direitos humanos”75. Lévinas nos 

leva a pensar que uma nova educação deve partir de conceitos como proximidade, 

responsabilidade e substituição. Em particular, o último conceito nos chama para a radicalidade 

do ensinamento levinasiano: não uma educação a uma responsabilidade genérica, mas a uma 

responsabilidade que nos leva até a substituição, o Mesmo no lugar do Outro. 

 

Devemos repensar profundamente também as imagens que tínhamos por adquiridas. 

Exemplo: normalmente a responsabilidade nos leva a pensar em um sujeito sábio que é 

livremente empenhado. No entanto, em Lévinas a responsabilidade está a indicar um co-

envolvimento não escolhido: a responsabilidade não se refere a minha liberdade, mas no que eu 

não possuo e não decido. Temos, pois que: 

                                                 
75 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos.2004,  p. 67. 
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Entendo a responsabilidade como responsabilidade por 
outrem, portanto, como responsabilidade por aquilo que não 
fui eu que fiz, ou não me diz respeito; ou que precisamente 
me diz respeito, é por mim abordado como rosto.76 
 
 

Pensar na responsabilidade em termos de substituição significa referir-se a uma Alteridade 

em mim, que me intriga, sem que eu possa fazer nada, uma Alteridade a qual não posso retirar-

me e que é passivamente súbita. Uma Alteridade no Mesmo como uma encarnação, como ser na 

própria pele, como ter o Outro na própria pele. Ter o Outro na própria pele porque é o corpo que 

expõe o Eu à Alteridade, e então a substituição, ou seja, o Mesmo sendo no lugar do Outro. Uma 

espécie de dom que não existe reciprocidade. Nesse sentido, “sou responsável por outrem sem 

esperar a recíproca ainda que isso me viesse a custar a vida. A recíproca é assunto dele.”77 Em 

uma despesa superior ao ganho e aos cálculos mesquinhos. Na responsabilidade absoluta para o 

Outro não se pode ser substituído, como se os papéis fossem recíprocos e permitissem ao Outro 

igualmente capaz e habilitado de tomar o meu lugar. 

 

A substituição é autônoma das minhas motivações porque é pura e gratuita: é 

responsabilidade pelo Outro como aquele que não se inicia em mim, é Responsabilidade na 

inocência e não depende de um fato empírico, nem de um acontecimento psicológico, é uma 

sensibilidade particular que leva a uma acolhida entre os seres humanos, ou de alguma forma de 

compaixão.  Assim, “o laço com outrem só se aperta como responsabilidade, quer esta seja, 

aliás, aceite ou rejeitada”.78 A nossa convicção de educar para a responsabilidade deve ser uma 

via para enriquecer a própria identidade e não para empobrecê-la.  

 

                                                 
76 LÉVINAS, 2000a, p. 87.  
77 LÉVINAS, 2000a, p. 90.  
78 Ibidem, p. 89. 
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A responsabilidade deve tomar o lugar de uma visão de liberdade como possibilidade de 

agir, segundo o nosso prazer sem limites. Por responsabilidade não se quer indicar 

exclusivamente o reconhecimento e respeito dos direitos dos outros. Esta visão restaria sobre um 

plano simétrico, o horizonte do recíproco respeito das diferenças. Lévinas  pensa de maneira mais 

radical: o sujeito deve deixar o seu poder e instaurar uma inter-relação com o Outro. 

Evidentemente, existem laços humanos que são informados pela constituição biológica. Todavia, 

essa verdade não é uma razão suficiente para que eu não seja responsável por um ser separado de 

mim. Ao contrário,  

 

Sou responsável de uma responsabilidade total, que responde 
por todos os outros e por tudo o que é dos outros, mesmo pela 
sua responsabilidade. O eu tem sempre uma responsabilidade 
a mais [sic] do que todos os outros.79 

 

Pensamos que uma educação centrada sobre a responsabilidade, nesse sentido, tenha gestos 

muito concretos. O humanismo do outro homem nascerá da escolha imediata de como se 

relacionar com o próprio tempo livre, com o próprio trabalho, com o próprio modo de mover-se à 

escolha dos próprios meios e sobretudo da direção real da própria vida. O balanço diário do 

próprio tempo e dos próprios recursos, sejam eles econômicos, físicos, morais ou humanos.  

 

O senso desordenado do universo poderá levar-nos a uma inversão de tendências somente a 

condições que se iniciem a corresponder ao verdadeiro senso de existência. Aquele para o Outro 

que é o oposto do para si. A Filosofia de Lévinas, mais do que se voltar a um novo modo de 

pensar a nossa cultura e o relacionamento com os Outros, nos leva a interrogarmo-nos sobre 

                                                 
79 LÉVINAS, 2000a, p. 91. 



 97 

nossos costumes e nossas escolhas de vida; que essa não pode ser separada da caridade, da 

atividade prática em favor do próximo.  

 

 

4.4 Educar para paz 

 

 Uma das principais obras que define o pensamento levinasiano, ou seja, Totalidade e 

Infinito, se conclui sobre temas como a pluralidade e a paz. De fato, se só um eu pode responder 

às imposições de um Rosto, deve-se pensar em um eu que não se manifesta com a pertença 

isolada e egoísta dele mesmo. Deve-se pensar em um Eu que se conserva na bondade, e em uma 

bondade que se produz como pluralismo. O que seria então a paz para Lévinas? Com efeito, 

levinasianamente, paz é acolher o Outro, o indivíduo ou o povo na visitação do seu Rosto. A paz 

e o acolhimento caminham juntos. É claro que se trata de uma concepção nova a respeito de 

tantas que caracterizaram a história da filosofia. Ele nos diz em Totalidade e Infinito que “A paz 

deve ser a minha paz, numa 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”.80  

 

 Segundo Derrida, as idéias de Lévinas nos trazem uma mensagem urgente, em nome de 

todas as vítimas, diretas ou indiretamente das guerras.  

 

os milhões de homens sem documentos e sem moradia fixa 
exigem de fato um outro direito internacional, uma outra 
política de fronteiras, uma outra política humanitária; e mais: 

                                                 
80 LÉVINAS, 2000, p. 286. 
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esses exigem um empenho humanitário que seja efetivamente 
e que vá além dos interesses dos estados e nações. 81  

 

Se quisermos entrar verdadeiramente em uma era marcada pela Ética da Alteridade, 

devemos necessariamente remeter em questão as políticas internacionais. Lévinas nos diz que não 

tem só o face a face do Rosto, mas tem o terceiro que instaura a justiça. Vem rápido em mente os 

discursos que se empenharam em favor de uma justiça social82.  

 

Uma educação para a paz deve apresentar que uma situação de encontro e unidade não deve 

negar a diferença que o Outro traz, mas, ao contrario, deve ser fundada, justamente, na Alteridade 

absoluta, reconhecendo em Outrem uma unicidade que não pode ser subsumida. Portanto, 

devemos aprender a acolher sem ter em vista uma mudança daquilo que o Outro porta em seu 

Rosto.  

 

 

4.5 Educar para o homem Infinito 

 

 A educação do homem de amanhã deve ter como base o modelo do homem Infinito, que 

deve representar a superação de todas as antropologias baseadas sobre domínio, sobre a potência 

e pela indiferença por outros homens. O homem Infinito é aquele que se sente parte do mundo, 

mais que de um Estado-nação, dotado do senso de justiça social para entender a natureza dos 

desequilíbrios mundiais, aberto ao diálogo inter-cultural e ao respeito aos direitos humanos. 

                                                 
81 DERRIDA, 2004, p. 136.  
82 É importante notar, aqui, o enfoque político que a Filosofia da Libertação, amplamente inspirada em Lévinas, 
assume em seu empenho pelas transformações sociais na América Latina. Cf. a esse respeito, DUSSEL, Enrique. 
1995. 
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 A filosofia de Lévinas com seu considerar o Rosto como a origem do senso, com o 

primado do Outro sobre o eu, com a proposta de uma proximidade que, tornando possível a co-

existência com o Rosto de todos, torna-se uma verdadeira universalidade. Esta idéia se apresenta 

como uma preciosidade para uma antropologia finalmente assentada no Infinito. A proximidade 

da qual fala Lévinas está inserida no dicionário do mundo, porque para abrir-se gradualmente a 

toda humanidade é necessário tornar-se próximo a quem se encontra no próprio caminho. Não 

basta comover-se para mudar o mundo: começa-se a combater a injustiça no mundo se voltarmo-

nos e dedicarmo-nos a trabalhar concretamente no próprio contexto. Não se projetam ações éticas 

em grande nível sem agir responsavelmente nas relações pessoais concretas.  

 

 Ao terminarmos a exposição desses componentes, devemos nos perguntar acerca de onde 

ou de que forma adquirir ou propiciar tais aspectos. Certamente, não será de uma leitura de 

Lévinas ou de outro pensador que enfatize essas questões. Evidentemente, que um embasamento 

teórico muito ajudará, porém, a entender que esses aspectos devem ser vivenciados em 

experiências concretas e cotidianas. Aqui é interessante assinalar a história de vida do próprio 

Lévinas que acusa na formação de seu pensamento ético e também de sua prática, a junção de 

três tradições, quais sejam, a bíblica, a literatura russa e a filosofia ocidental. Essas ou outras 

tradições podem ser propostas como base de um itinerário de formação para a Ética.  
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5. Relevância de Lévinas para o debate educacional: uma Paidéia para o novo milênio? 

 

 Somente se termos a coragem de “partir do Outro”, agora, o Outro não será mais um 

“inimigo” para nós.  Partir do Rosto do Outro no campo filosófico, assim como no campo 

educativo, significa essencialmente empenhar-se a criar as condições para a passagem do 

humanismo egológico, isto é, do sujeito totalizado, ao humanismo heterológico, ou seja, 

humanismo do Outro homem; da ética do indivíduo à ética do Rosto e da responsabilidade. 

 Na ótica de uma pedagogia do Rosto, o relacionamento com o Outro (os homens, os 

povos, as religiões) não é vivido redutivamente como ocasião para alargar as nossas consciências, 

mas como um forte pedido de justiça: um profundo empenho de recíproca humanização. A 

primeira relação com o Outro, com efeito, não é de conhecimento, mas ética. 

 

 Podemos propor então, uma pedagogia que saiba educar pessoas sem a contaminação da 

onipotência do complexo de superioridade, do instinto de dominação. Uma pessoa é madura 

quando sabe acolher a transcendência do Outro, e valoriza a própria parcialidade. Porque em cada 

singular Rosto Outro devemos saber ler a epifania do “totalmente Outro”. 

 

 Trata-se de compreender de maneira “ética” mas não moralista, que o Outro me modifica, 

me educa, me interpela; me obriga a uma tomada de posição, a sair da indiferença, a dar uma 

“resposta”; da qual deriva o senso pleno e fundamental de responsabilidade. 

 Entre as conseqüências mais significativas da assunção do Outro, como novo paradigma 

pedagógico, queremos chamar a atenção sobre uma: a passagem de um sistema educativo 

cognitivo cêntrico a um sistema educativo mais integral e mais integrado, onde o conhecimento 

não se acaba na Totalidade do fato educativo, o qual se abre estruturalmente à esfera das atitudes 
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e dos comportamentos. É neste modo que se chega a uma “pedagogia dos gestos”, que é um 

indicador antropológico da não indiferença dos confrontos do Outro.  

 

 A solidariedade, com efeito, não é um conhecimento a mais, mas uma diferente qualidade 

da relação com o Outro. Ao vermos como se modifica a relação pedagógica, quando esta se 

inspira operativamente ao princípio a partir do Outro, agora nós descobrimos que tomam real 

consistência atitudes, processos e métodos que certamente já são largamente conhecidos e 

praticados, mas que, à luz da prospectiva da antropológica pedagógica “a partir do Outro”, 

adquirindo inevitavelmente um novo significado. Em concreto, na relação educativa resultarão 

sempre mais centrais: a escuta, o diálogo, a pesquisa, as técnicas e as metodologias ativas, a 

assunção também do ponto de vista do Outro, a sua memória, a sua narração, etc. 

 

 Devemos saber caminhar com pequenos passos, porém tendo diante de nós grandes 

horizontes. Não é fácil construir juntos uma Paidéia para um novo milênio, mas é certo que não 

poderá ser a mesma dos milênios precedentes, ou simplesmente das últimas décadas. Estamos 

verdadeiramente diante de uma passagem de época e, então, há uma mudança de paradigmas. Por 

isso, é indispensável adquirir uma mentalidade de mudança. Uma espiritualidade de viajante, um 

pensamento nômade.   Paidéia é uma palavra antiga que indica o complexo da oferta formativa, 

que o mundo adulto tenta elaborar e propor às novas gerações, para assegurar continuidade e 

mudança, tradição e novidade.  

 

 Nós, ao menos nos países ocidentais, viemos de uma tradição filosófica e pedagógica 

muito bem radicada sobre o princípio “conhece-te a ti mesmo”, tanto o Outro é igual a ti, ou é 
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bárbaro, pagão ou infiel. Na verdade: se conhece a ti mesmo, “a identidade”, conhecestes aquilo 

que é essencial. E isto basta.  

 

Uma Ética do Rosto, e uma cultura da reciprocidade não se improvisam. Tal escolha é 

possível somente se o sujeito historicamente dominante aceita o próprio auto-descentramento.   

Neste modo, nascerá a possibilidade de um encontro verdadeiro, porque se coloca em uma 

situação de paridade real e não só fictícia, na qual pede-se que seja somente o Outro a mudar, 

mas somos também nós a colocarmo-nos na situação de mudanças. 

O relacionamento entre as culturas e os diversos modos de vida, não deve ser idealizado, 

dado que se coloca sempre no interior de um relacionamento conflitual de força que termina 

inevitavelmente produzindo assimetria e desequilíbrio. O grande desafio que temos adiante é 

passar da conflitualidade e das diferenças ao “convívio” das diferenças, ou ao menos a uma 

redução da conflitualidade. 

 

Uma comunidade formada por sujeitos pertencentes a diversas religiões, culturas e etnias 

deve ser consciente de representar um lugar profético e de construir um terreno mais avançado de 

experimentação da convivência. Merece, portanto, apoio da parte de quem possui no coração o 

futuro de convivência da humanidade.  

 

Colocamos em evidência, segundo o pensamento levinasiano os conceitos e os perigos de 

uma cultura construída sobre o conceito de identidade. A cultura Ocidental pode ser interpretada 

como intenção de remover a Alteridade que impressiona a identidade do Mesmo. O saber seria 

como o relacionamento do homem com o exterior, o relacionamento do mesmo ao Outro, onde o 
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Outro se encontra, finalmente, desnudo da sua Alteridade e onde se interioriza o seu saber, onde a 

sua transcendência torna-se imanência (determinação filosófica da idéia de cultura). 

 

A educação centralizada sob a perspectiva do idêntico rejeita o “diferente” enquanto tal, e 

procura retirá-lo e assimilá-lo. Uma educação pensada assim é mãe de indivíduos rígidos, com 

identidades estruturadas, que não se coloca em discussão. Pensamos ao invés, que a educação 

deva levar a indivíduos seguros, mas capazes também de colocar-se em discussão e de abrir-se ao 

novo e ao diferente. Por isso, a educação deve saber valorizar a diferença. O diferente não deve 

mais ser o potencial perigo para a minha afirmação, mas deve tornar-se uma ocasião de confronto 

e crescimento. O Outro na sua diferença e no seu vir de fora, é sempre um mistério a ser 

descoberto e um apelo à minha responsabilidade. 

 

Quando projetamos o modelo de educação que entendemos promover, devemos 

recordarmo-nos do modelo eurocêntrico, mesmo o periférico, que é o nosso caso, e do seu 

passado cultural.  

 

A herança de tudo isto nos remete a uma obrigação de avaliar atentamente tudo aquilo que 

dizemos. Concretamente, somos chamados a desconstruir o etnocentrismo que se aninha por trás 

de nossas convicções, as nossas palavras, e dos livros aos quais nos servirmos, e a desmascarar 

todos os prejuízos e os estereótipos. A atitude predominante não deve mais ser uma tolerância 

iluminista, que é inadequada aos tempos ao qual vivemos. A cultura européia procurou resolver o 

problema da diferença com a tolerância, ao qual pertence, porém, a uma escondida contradição. 

Com efeito, quem tolera tende sempre a colocar-se sobre um plano superior, colocando o tolerado 
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a um plano inferior. A situação complexa, que vivemos hoje, não nos consente mais a esta 

cômoda ambigüidade.  

 

Pensamos que as propostas da filosofia levinasiana são de integrar com aquelas que 

defendem o papel do intelectual como aquele que desconstrói a modernidade começando do 

econômico, do desmontar a dinâmica sócio-econômica da humanidade contemporânea, como a 

exemplo do atual processo de mundialização, ou seja, globalização, e decifrar o significado 

profundo, mas também desconstruir a técnica, da qual Hegel vai dizer que é a essência da 

modernidade. 

Nesse sentido, e compreendendo também que um processo de Formação Humana se 

desenvolve a partir dos desafios concretos postos pelo contexto sócio-histórico, apresentamos em 

seguida três problemáticas importantes que desafiam o agir ético contemporaneamente: a política 

expansionista das sociedades ocidentais, a questão da convivência das diferentes tradições 

culturais e banalização da violência. 

 

1. A política expansionista do Ocidente: com efeito, a apoteose do Ocidente não é mais 

aquela de uma presença real, de um poder humilhante e brutal. Essa se fundamenta sobre forças 

simbólicas ao qual o domínio abstrato é mais insidioso, mas também menos contestável, como a 

ciência, a técnica, a economia e o imaginário que lhe amplificam os valores do progresso. 

No mundo é difundida a aspiração ao modelo de consumo ocidental, a um certo modo de 

vida, esta aspiração se realiza com a técnica. O mundo é unificado sob o triunfo do Ocidente, não 

o triunfo da humanidade, mas um triunfo sobre a humanidade, porque aqueles que parecem 

irmãos, são antes de tudo súditos. Basta averiguar como estão se dando os conflitos ocidente x 

oriente. 
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O Ocidente é pleno de contradições, e há uma dupla face; a redução do Ocidente à pura 

ideologia do universalismo humanitário é mistificar-se e leva diretamente ao etnocídio. É difícil 

desassociar o que se põe como emancipador, daquilo que faz parte dos direitos da humanidade. O 

Ocidente fala de uma humanidade de irmãos iguais, mas isto se realiza excluindo os outros, 

exportando para os outros suas falhas e seus vícios, dos mais explícitos aos mais recônditos. Nos 

diz Lévinas que:  

A universalidade não poderia ser senão lateral, segundo a 
expressão de Merleau-Ponty. Esta universalidade consisitiria 
em poder penetrar uma cultura a partir de uma outra, como se 
aprende uma língua a partir de sua língua materna. Seria 
preciso renunciar à idéia de uma gramática universal e de uma 
língua algorítmica, construída sobre a ossatura desta 
gramática. Nenhum contato direto ou privilegiado com o 
mundo das Idéias é possível. Tal concepção de universalidade 
traduz, em suma, a oposição radical, tão característica de 
nossa época, à expansão da cultura por colonização.83  

 

Também quando nos parece bem intencionado pensa-se em ajudas humanitárias, o 

Ocidente possui uma dupla finalidade, porque o doador adquire prestígio e torna-se credor de um 

débito de reconhecimento que nada pode extinguir. Muitas vezes, as práticas de assistência 

técnica e o dom humanitário, provindos do centro de poder econômico e político são ações do 

mesmo gênero da colonização brutal. 

 

De fato, o subdesenvolvimento dos países pobres é uma condenação Ocidental, ou seja, 

uma palavra do Ocidente é um juízo sobre o Outro que o decreta miserável, mesmo antes de ser. 

O Ocidente, já com a sua simples presença, provoca a perda do senso no Outro, um vazio 

que enche do senso ocidental. Com efeito, quando a sociedade ferida não possui mais olhos para 

                                                 
83 LÉVINAS, 1993, pp. 57-58.  
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ver-se, palavras para dizer-se, braços para agir, deve adotar a visão, as palavras e os braços dos 

outros. Mas se adotam os critérios dos juízos dos outros, adota-se a ação por ele concebida. 

Agora a sociedade não ocidental descobre-se em uma nudez insensata, miserável por decreto do 

Ocidente. Essa nudez também se apresenta no plano cultural, como veremos. 

 

2. Os desafios da pluralidade cultural: para as sociedades periféricas, a ocidentalização é 

uma desculturação, uma destruição das próprias estruturas econômicas, sociais e mentais; em 

troca da identidade cultural perdida, as populações do terceiro mundo recebem uma falsa 

condição de pertencer a uma comunidade universal. Não pode não se abrir aos problemas dos 

Rostos dos distantes que sofrem em todas as periferias deste planeta. No entanto, a Filosofia de 

Lévinas convida a todos para voltar-se à causa de um terceiro, que aparece por trás das nossas 

relações pessoais. É constituído pelo Rosto de todos os homens, mesmo daqueles que se 

encontram mais distantes. 

 

Eis porque afirmamos a necessidade de uma educação intercultural na escola. Muitas 

vezes fala-se de “multicultural e intercultural” como se esses fossem sinônimos. Na realidade, 

estes termos exprimem duas antropologias e dois modos diferentes de impor as relações entre as 

culturas e seus respectivos povos. 

 

O modelo antropológico da multiculturalidade faz referência a homens de diversas 

experiências e tradições culturais que vivem um ao lado do outro sem um verdadeiro movimento 

de reciprocidade, se conhecem, até mesmo se encontram, mas nas suas diferenças, não entram 

mais em círculo, em termos de enriquecimento recíproco, ao invés do simples reconhecimento do 

ponto de vista do Outro. Segundo a perspectiva multicultural o encontro entre as culturas e suas 
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diferenças é vista somente como um processo histórico natural, a qual recaída, em nível 

educativo, se delineia como modo de limitar os danos sobre si e os outros criando, ao máximo, 

um modo para adaptar-se, uma pedagogia com a finalidade de integrar todas as dimensões do 

sujeito, não simplesmente somando, mas em um processo que lance o sujeito ao Infinito. 

 

Na concepção antropológica da interculturalidade, temos a proposta de um projeto 

pedagógico educativo caracterizado do desejo de criar uma verdadeira e própria experiência 

intercultural. Nesta ótica, se passa do multicultural ao intercultural84 quando se concebe a 

interculturalidade, não como um objeto de estudo, jogado sobre um saber do tipo enciclopédico, 

mas essencialmente como um evento que se realiza na experiência dos sujeitos. Isto significa que 

a experiência intercultural existe somente se o “Eu” de cada sujeito alarga-se em direção do 

“Outro”, ou seja, abre-se espaço para a opinião, a memória histórica, a narração, ao pensamento; 

este muitas vezes divergente em respeito ao próprio, ao imaginário e ao futuro do Outro. Ao 

refletir o problema da descolonização na segunda metade do século passado, Lévinas, de certo 

modo, antecipa essa discussão da pluralidade cultural e nos alerta para a tentativa de 

uniformização totalizante do fenômeno cultural,  

 

A etnografia mais recente, a mais audaciosa e a mais 
influente, mantém no mesmo plano as culturas múltiplas. A 
obra política da descolonização encontra-se assim ligada a 
uma ontologia – a um pensamento do ser, interpretado a partir 
da significação cultural, múltipla e multívoca.85 

 

Para que se efetive a experiência intercultural não é necessário, porém, que cada sujeito 

faça seu aquilo que é do Outro, mas é suficiente que cada um acolha aquilo que é diferente do 

                                                 
84 Cf. Will Kymlicka. Ciudadania multicultural. Madri: Paidos, 1996.  
85 LÉVINAS, 1993, p. 35.  
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que é seu e daquilo que se crê e poder transferi-lo ao interior de sua subjetividade. Através disto 

consegue-se que, na experiência intercultural vem uma abertura do próprio horizonte. O Outro 

entra em mim, se isso não conduz necessariamente a um processo de assimilação. Em cada caso, 

a vantagem de uma interação transcendente, teremos ao menos, dois elementos favoráveis: a 

empatia, porque diante as várias formas de Alteridade cultural, o sujeito vive formas de 

apreciamento e de estima, sem que seja necessário compartilhar os aspectos mais profundos; 

depois o descentramento, porque o sujeito que se abre ao ponto de vista do Outro perde a sua 

exclusiva auto-referência. No entanto, torna-se um pesquisador muito hábil das idéias dos outros. 

Esse perder de vista o Outro parece se configurar na principal causa da banalização da violência 

em nosso tempo.  

 

3. A banalização da violência: O fenômeno da violência na sociedade atual, especialmente 

nas grandes cidades, vem adquirindo cada vez maior visibilidade social, particularmente a partir 

dos anos 80, e sendo objeto de preocupação tanto por parte do poder público e dos cientistas 

sociais, como da sociedade brasileira em geral. 

Certamente, a violência não é um fenômeno social recente. No entanto, é possível afirmar que 

suas manifestações se multiplicam, assim como os atores nelas envolvidos.   O novo parece ser a 

multiplicidade de formas que assume na atualidade, algumas especialmente graves, sua crescente 

incidência chegando a configurar o que se pode chamar de uma "cultura da violência", assim 

como o envolvimento de pessoas cada vez mais jovens na sua teia.  

 

Diariamente, os diferentes meios de comunicação colocam diante de nossos olhos, mentes e 

corações, numerosas cenas onde a violência constitui um componente central, de tal modo que 

terminamos por naturalizar e banalizar sua realidade e a considerá-la como um mero dado 
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inerente e constitutivo de um mundo competitivo e hostil, onde a lógica das relações sociais, as 

tensões e os conflitos estão marcados fortemente por sua presença. 

 

É neste contexto que as questões relativas às relações entre educação e violência vêm 

emergindo com especial dramaticidade entre nós. Não é fácil definir ou conceituar o que se 

entende por violência. Em geral, se oscila entre dois extremos: a redução dos comportamentos 

violentos àqueles referidos à criminalidade ou à agressão física de maior ou menor gravidade, e a 

ampliação da abrangência do conceito de tal modo que toda manifestação de agressividade, 

conflito ou indisciplina é considerada como violência. 

 

A violência não pode ser reduzida ao plano físico, abarcando o psíquico e moral. Talvez se 

possa afirmar que o que especifica a violência é o desrespeito, a coisificação, a negação do Outro, 

a violação dos direitos humanos. Aqui, temos o problema da responsabilidade, advindo da nossa 

condição de liberdade, pois em Lévinas,  

 

Abordar o Outrem é pôr em questão a minha liberdade, a 
minha espontaneidade de vivente, o meu domínio sobre as 
coisas, a liberdade da “força que se afirma”, a impetuosidade 
de corrente e à qual tudo é permitido, mesmo o assassínio. O 
“Tu não cometerás assassínio”, que esboça o rosto em que 
Outrem se produz, submete a minha liberdade ao 
julgamento.86 

 

Desse modo, ao submeter o Outro a algum tipo de violência também estou contribuindo 

com minha aniquilação, pois remeto minha liberdade ao não ético, ou seja, não realizo o humano 

de minha existência.  

                                                 
86 LÉVINAS, 2000, p. 283.  
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Um futuro melhor deve prever homens capazes de reconhecer os outros na sua 

humanidade, aceitando suas diferenças e suas novidades, homens em grau de possuir uma 

perspectiva personalista e capazes de pensar a Alteridade, como a porta da proximidade.  

 

 Percebemos que Lévinas elabora uma Ética do Outro a partir do conceito de “Rosto”, 

pois, para ele a experiência  última da relação intersubjetiva consiste no situar-se face aos homens 

entre si e no convívio social. Para Lévinas o Outro é um existente independente que se manifesta 

no seu próprio Rosto, não sendo fruto de uma consciência constituinte de sentido de um Outro, e 

por isso mesmo é que o Outro é transcendência. O Rosto do Outro não pode ser apropriado pela 

minha consciência. O Outro humano é pessoa e não ente, ou seja, coisa ou até mesmo um objeto 

que eu posso experimentar. A relação face a face faz emergir a compreensão de que o Outro me 

interpela e de que sou por ele responsável. Ao fim, mostro como Rosto e linguagem são 

essenciais ao sujeito e à relação interpessoal para a Ética.  

 

Ao longo dessa nossa exposição buscamos sempre retomar a forma levinasiana de tratar 

dessa Filosofia do Rosto, isto é, retomamos constantemente em cada problemática abordada, essa 

Alteridade Ética, porque a nossa finalidade é justamente, pensar o nosso objeto de estudo a partir 

da Ética da Alteridade, ou seja, pensar a Educação a partir da Ética da Alteridade. 

 

Desse modo, assumindo que as relações que vem acontecendo no âmbito da educação 

devem se colocar em uma perspectiva da formação humana, entendemos ser urgente, trazer para 

o debate educacional um pensamento que procura operar uma estreita relação entre educação e 

formação humana. Embora Lévinas não tenha tratado de forma direta da problemática da 
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educação em seus escritos, esse trabalho vem procurando realizar uma interpretação de seus 

conceitos que contribua para um maior diálogo entre educação e formação humana. 

 

Tudo isso nos instiga a pensar que uma teoria da educação que procura enveredar pela 

contribuição da Ética da Alteridade muito tem a contribuir com os conflitos que hoje estão 

postos, seja no que entendemos como processo educativo, seja simplesmente no interior da 

escola. 
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Considerações Finais 

 

Esta pesquisa teve como questão central encontrar uma contribuição da Ética da Alteridade 

de Emmanuel Lévinas ao processo educativo da Formação Humana.  Chegando ao final, 

podemos concluir que a proposta da Ética da Alteridade muito tem a colaborar com a educação. E 

a contribuição específica é a formação para a dimensão Ética do ser humano.  

 

O projeto da modernidade pode ser compreendido como uma crescente racionalização do 

mundo, gerando, portanto, a necessidade de criação de espaços específicos de formação. Ocorre 

que, de um modo geral, cada vez mais se assiste a uma cisão entre o que vem a se constituir como 

formação profissional, sendo a escola a principal responsável por realizá-la, e aquilo que se 

constitui como formação humana, tendo a família como o principal lócus a desempenhar essa 

tarefa. Temos, portanto, um desdobramento lógico do princípio cartesiano da divisão sistemática 
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do conhecimento que migrou facilmente para o plano social. Desse modo, a instituição escolar, 

em boa medida, colaborou com a impossibilidade de florescimento de uma pessoa humana mais 

integralizada, pois pautou sua prática por atender apenas alguns aspectos do humano.  

 

Essa perspectiva redutiva e que não contempla a amplitude do humano muito se distancia 

da proposta de formação humana que encontramos em Lévinas, pois a cada vez que encontramos 

em seus escritos uma aproximação da questão educativa, essa é sempre vista como um processo 

global. Com isso, não estamos descartando a dimensão de transmissão dos saberes técnico-

científicos que cabe ao espaço escolar. Estamos, com base em Lévinas, chamando a atenção para 

a necessidade de ultrapassar essa situação de fragmentação do humano e, em seu lugar, 

experimentar práticas educativas mais integralizantes.  

 

 Como vimos, ao longo do texto, Lévinas não é um caminheiro solitário nessa estrada da 

integralidade educativa. Outros autores vêm discutindo a necessidade de alargamento da 

compreensão e da prática educativas. Ou seja, como estabelecer parâmetros que levem a um 

equilíbrio entre a dimensão, digamos, técnica e a dimensão humanizante do educativo? Esses 

mesmos autores tendem a ter uma compreensão antropológica multidimensional, cabendo, desse 

modo, aos agentes da educação um empenho para que também ela seja multidimensional. Todos, 

talvez, pudessem ser alocados como defensores da garantia, porque necessária, da presença da 

formação humana como constituinte do processo educativo. O conteúdo da formação humana, 

não poderia ser de outro modo, é bastante extensivo. A contribuição particular de Lévinas diz 

respeito ao itinerário ético assentado na Alteridade.  
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Em todo o momento tivemos presente que Lévinas é um filósofo tout court e, enquanto tal, 

está preocupado com as grandes problemáticas que acorrem ao debate filosófico. Como pode ser 

visto no trabalho, houve quem dissesse que o pensador franco-lituano chegou mesmo a modificar 

o percurso da reflexão filosófica, ou seja, seu pensamento pretendia uma reviravolta de algumas 

questões centrais da tradição filosófica. Esse é o caso de sua aposta em uma Ética como filosofia 

primeira. Uma tentativa de se livrar do primado ontológico que preside toda a trajetória do 

pensamento filosófico no ocidente.  Todavia, alguns conceitos centrais da filosofia da Alteridade, 

tais como Rosto, Ética, Infinito, podem ser transpostos ao universo educativo e contribuem para 

acentuar o componente ético e alargar o horizonte da educação.  

 

O centro articulador de uma proposta de formação humana que parta dos pressupostos 

levinasianos é a presença, irredutível, do Outro. O processo formativo parte dele e tem por 

horizonte também ele. O Outro é a condição pela qual se compreende o eu e, também aqui, o eu 

educativo. Somente assim, tendo a presença do Rosto do Outro que me interpela é que posso 

constituir relações genuinamente éticas. A trajetória mais comum nos processos de formação 

humana é, por um lado, dá continuidade ao princípio do eu como referencia irradiadora de 

sentido e, por outro lado, estabelecer uma perspectiva de adequação a algum sistema. Ambas as 

propostas são parciais e redutoras do humano, pois estão a reproduzir o paradigma egológico, 

preponderante na filosofia ocidental.  

 

Assim, resta como tarefa de um processo de Formação Humana educar para a formação de 

pessoas éticas, que estão dispostas a acolher Outrem. Para isso, se faz necessário o 

desencadeamento de uma relação pedagógica que leve em conta a existência de uma Ética 

pedagógica por parte do educador, que deve ter uma postura a ser apresentada ao educando e que 
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seja capaz de oferecer e acompanhar um processo de aprendizado de atitudes éticas por parte do 

educando. Feito isso, estamos no terreno de uma proposta pedagógica que, em princípio, atende à 

multidimensionalidade da pessoa e, dessa forma, contribui para realizar o humano na existência.  

 

 Cabe, ainda, ressaltar que tal empreendimento assume uma relevância para o debate 

contemporâneo, pois a cada dia nos deparamos com os muitos Rostos dilacerados e violentados 

de mulheres, migrantes, jovens desempregados e drogados, submetidos ao tráfico de toda ordem, 

negros, homossexuais, crianças, que estão a se mostrar e exigem providencias, também dos 

agentes da educação. 
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