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O Senhor disse a Caim: “Onde está seu irmão Abel?”  
– Caim respondeu: “Não sei! Sou porventura o guardião do meu irmão?” 

(Gênesis 4,9) 





Para Luciano.
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P re f á c i o

Este livro é fruto da Tese de Doutorado, defendida por Felipe 
Rodolfo de Carvalho, junto ao Programa de Pós-Graduação da Fa-
culdade de Direito da Universidade de São Paulo. Trata-se de uma 
Tese que amadureceu com enorme facilidade no espírito de seu 
Autor, tendo em seu interior encontrado uma acolhida viva, forte e 
ideal, num percurso acadêmico de impressionante compromisso com 
os estudos, com a atenção aos estudantes, com o rigor da pesquisa 
científica e, sobretudo, com a ética acadêmica. A Tese de Doutorado 
“Outramente: o Direito interpelado pelo rosto do Outro” foi defendida e 
aprovada em 10 de novembro de 2017, e já nasceu como uma inves-
tigação profunda, qualificada e de excelência acadêmica. A Banca esteve 
composta por Eduardo C. B. Bittar (Presidente, FD-USP), Guilherme 
Assis de Almeida (FD-USP), Flávia Inês Schilling (FE-USP), Franklin 
Leopoldo e Silva (FFLCH-USP), Nelson Ernesto Coelho Junior (IP-
-USP) e Luiz Paulo Rouanet (UFSJ), e seus membros não deixaram 
de ressaltar as virtudes do trabalho, além de destacar o compromisso, 
a maturidade, a seriedade e a dedicação de seu Autor. 

No interior da Tese, a linguagem é levada inteiramente a sério, e a 
própria redação do texto da Tese é reveladora do quanto a forma do pen-
samento de Levinas – que faz da linguagem um aspecto radicalmente central 
de sua filosofia – participa da construção dos capítulos, dos argumentos 
e da revisitação filosófica aqui presente. O leitor atento e cuidadoso será 
arrebatado pela mesma inquietação que move o Autor da obra, que opera 
um diálogo profícuo com a obra de Levinas, levando em consideração 
uma bibliografia de enorme zelo no processo de sua apropriação, leitura 
e reflexão. Assim, o que o leitor poderá encontrar aqui é uma interes-
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sante, instigante e decisiva crítica do solipsismo, dentro da capacidade de 
mobilizar a contribuição filosófica extravagante de Emmanuel Levinas para 
um re-pensar das matrizes formadoras do Direito moderno. 

Afinal, a obra procura mexer com as bases sobre as quais se assenta 
o Direito, da forma como se manifesta. A intenção crítica da obra, por-
tanto, tem esta intensidade filosófica. E, para isso, no interior da Tese, o 
Autor irá revisitar a modernidade e a pós-modernidade, o que irá permitir 
um movimento de enredamento de autores clássicos, contextos históricos 
e conceitos filosóficos¸ que favorecem a que o leitor seja carregado do 
começo ao fim do trabalho. 

Isso não sem deixar de causar, em muitos instantes, as sensações de 
suspensão, de angústia e de estupefação, diante do cenário de profunda 
perda de legitimidade do Direito, que, apesar de se expressar na profusão de 
novas leis, na busca frenética por judicialização de casos, no desnorte de um 
quotidiano que se faz cada vez mais sem sentido, se vê cada vez menos 
capaz de oferecer uma referência sólida à convivência social. Mas a obra não 
se encerra nem com uma crítica destrutiva do Direito, nem com uma 
desabilitação do lugar social do Direito, mas sim com a esperança da 
requalificação do Direito. Por isso, toda a re-construção histórica é seguida 
por uma construção filosófica que faz a discussão engatar com a proposta 
de re-eticização e de humanização do Direito, desta forma encontrando 
as condições para estreitar o modo pelo qual exerce um pensar o Direi-
to, além de seus já desgastados limites atuais. É isso que faz da Tese de 
Felipe uma inserção definitiva no campo da Filosofia do Direito.

O trabalho ainda produz trânsitos e cruza fronteiras, dialogando de 
forma interdisciplinar com várias dimensões do conhecimento, ficando 
clara a capacidade do Autor de apresentar o quanto o rosto-enigma do 
Outro (visage) interpela, chama, fala, diz, reluz, questiona. Isso faz com 
que o Ego seja desencapsulado do alheamento e do ensimesmamento, para 
se reencontrar conciliado no processo de acreditação de valor e signi-
ficância ao Outro. Assim, o Direito de Ego se encontra, se justifica e se 
tece diante do Direito do Outro. Em toda a força da teoria, a Tese tem 
esta total potência prática, ademais de atual, na medida em que oferece 
um modus de enfrentar a crise na qual se encontra mergulhado o Di-
reito. E, ali, no interno do Direito, desvela-se o caráter infinito e potente 
da ética da responsabilidade.

Para finalizar, é importante dizer que o Autor irá caminhar até os 
limites da reflexão levinasiana, dialogando com várias outras correntes de 
pensamento, alcançando domínios curiosos e espinhosos, muitos ainda 
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inexplorados entre nós, entre os quais se encontram a preocupação com 
a questão da justiça, com a questão da dignidade, com a discussão sobre 
os direitos humanos, com a discussão sobre o reconhecimento, e com os 
desafios concretos da realidade brasileira. É nessa toada, sem se desviar 
de questões concretas e atuais, que irá seguir a obra, até que o leitor 
encontre as considerações finais, ou, melhor dito (nos termos do Autor), 
as considerações in-finitas, no infinito em que esta obra se lança com a 
tarefa de dizer aquilo que o Direito até agora tem omitido. Daí, ainda 
uma vez mais, a recomendação de sua leitura.

São Paulo, 18 de Dezembro de 2017.

Eduardo C. B. Bittar
Professor Associado do Departamento de 

Filosofia e Teoria Geral do Direito. Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo.
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I n t ro d u ç ã o

Há sempre que introduzir. Toda obra com efeito começa com 
uma palavra de acolhimento. Introdução do leitor. Extradição do 
autor. É preciso abrir as portas da própria casa. Mundo privado, 
ainda meu, recôndito da minha intimidade, dá-se àquele que chega 
de fora, para quem o meu mundo é ainda um mundo desconhecido. 
Haverá escritura sem pudor? Nesta sua abertura, o que é privado se 
publiciza. Cumpre a função social de toda palavra: a de ser dada a 
alguém; de se fazer proposição. Intro-dução como modo, pois, de ir 
já recebendo, recebendo como que de partida. Doando-se. Talvez a 
ponto mesmo de ser possível algo como o “milagre” da poesia: “um 
livro com meu nome sem uma palavra minha”1. Introdução à guisa 
de des-apropri-ação. 

Escreve-se uma introdução sempre ao final: quando tudo está 
acabado. Momento em que o próprio autor já está de fora do que foi 
“produzido”: quando o que resta, depois de que tudo já está entre-
gue, é ser de algum modo o seu primeiro crítico. Porta de entrada do 
texto, trata-se inevitavelmente de um “Dito” posterior. No seu “lugar” 
à parte, destina-se não só a explicitar a estrutura e o movimento do 
trabalho como igualmente a adiantar em alguma medida o conteúdo 
que se encontrará mais à frente. Precisamente por isso já não se junta 
ao corpo da obra como obra de conhecimento, mas como manifesta-
ção de reconhecimento. Introdução como saudação. Como gesto de 
boas-vindas. Primeiro desdizer do texto, numa tentativa de redizê-lo 

1 PRADO, Adélia. Pontuação. In: Poesia reunida. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 
2016, p. 464.
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da forma mais acessível possível, sem cerimonial, na sua preocupação 
com aquele que se depara diante de algo novo2.

O que este livro tem, pois, a Dizer?
Antes de tudo, que não se trata de um exercício de mera exegese 

do pensamento de Emmanuel Levinas. Sem desrespeitá-lo, enfrenta o 
desafio de situá-lo num outro contexto, que é o da filosofia do direito, 
a fim de a partir dele pensar questões jurídicas em sua relação com 
questões humanas. A filosofia levinasiana é uma espécie de recrutamento. 
Sua linguagem própria (carregada de il faut, il faut, il faut...) dá prova da 
sua preocupação com a transformação da realidade. É preciso, pois, dar 
a conhecer aos juristas tal pensamento difícil, confiando em que possa 
ao mesmo tempo ter alguma utilidade prática. Isso exige que se tenha 
consciente o papel da filosofia para o direito ou da própria filosofia do 
direito, que é precisamente o de colocar questões...

Como, então, a filosofia do direito começa? Talvez ela comece 
colocando o próprio direito, o meu direito, em questão. Mais profunda 
de todas as questões do direito é a relativa a “saber” (mas se trata, afinal, 
de saber?): “Tenho direito a ser?” Esta pergunta, fundamental se se quer 
colocar o próprio direito em questão, é expressamente formulada por 
Emmanuel Levinas: “O desabrochar do humano no ser, a abertura no ser 
(...), a crise do ser, o outramente que ser, são marcados com efeito pelo 
fato de que o mais natural se torna o mais problemático. Será que tenho 
direito a ser? Será que no mundo eu não ocupo o lugar de alguém?”3 

De que modo, porém, o filósofo do direito, ou o jurista, ou qual-
quer pessoa, chega a levantar uma tal questão primordial? Dizer que a 
filosofia do direito começa com uma tal questão não diz ainda de que 
modo ela se levanta, de que modo ela passa a atormentar a consciência, 
de que modo ela se eleva à condição de um problema filosófico: “Como 
o homem, na atitude inocente, mergulhado no mundo, o homem, esse 
‘dogmático nato’, torna-se bruscamente consciente de sua inocência?”4

2 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito: ensaio sobre a exterioridade. Tradução 
de José Pinto Ribeiro. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 2011, p. 16; LEVINAS, Emmanuel. 
Totalité et Infini: essai sur l’extériorité. Paris: Kluwer academic, 1991, p. 16.

3 LEVINAS, Emmanuel. Ética e Infinito: diálogos com Philippe Nemo. Tra-
dução de João Gama e revisão de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2000, p. 
115; LEVINAS, Emmanuel. Ethique et Infini. Paris: Fayard/France Culture, 
1982, p. 120.

4 LEVINAS, Emmanuel. La théorie de l’intuition dans la phénoménologie 
de Husserl. Paris: Vrin, 1989, p. 222.
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Não há filosofia geral nem filosofia do direito sem relação social. 
Em face do Homem, “dogmático nato”, encontra-se um Outro ho-
mem, “zetético nato”. É Outrem quem me coloca em questão. Não 
propriamente porque pensa, porque especula, porque é uma espécie de 
neurótico filosofante, mas porque é rosto. Rosto que abala a pretensão 
de todos os meus poderes, não confrontando o meu direito, mas reque-
rendo dele uma justificação. A filosofia do direito, que pressupõe uma 
relação inter-humana, visage diante de visage, é uma filosofia da justiça. 
O meu direito se justifica em face do direito do Outro.

Da filosofia do direito não se pode dizer, portanto, que se cuida 
de mera perfumaria jurídica. Buscando o sentido do meu direito, do 
direito, dos direitos humanos, seu mister consiste em retirá-los do arbitrá-
rio, apartá-los da cerca de rosas que comprimem o mau cheiro que os 
assola enquanto não efetuam uma conversão. A filosofia do direito, que 
começa a modo de consciência invadida, má-consciência, consciência 
moral, está comprometida com uma nova orientação jurídica, que é a 
do próprio direito orientado para o humano.

É num quadro histórico de desarticulação do fenômeno jurídico, 
mas também de uma procura renovada pelo seu sentido, que este tra-
balho se propõe a re-pensar o direito outramente. A tese que defende 
é a de um direito enquanto resposta, e a da sua positividade enquanto 
responsabilidade – responsabilidade em face de um rosto, o rosto do 
Outro, que o interpela. 

O livro está organizado em quatro partes: na primeira, busca re-
construir o projeto formativo do direito na modernidade enquanto um 
direito pautado no Eu e os resultados desastrosos daí provenientes; na 
segunda, procura descrever o momento de crise do direito na pós-mo-
dernidade como ocasião propícia a uma reformulação do seu sentido, 
invocando o pensamento de Emmanuel Levinas como um referencial 
que permite compreender o jurídico à luz epifânica do Outro; na ter-
ceira, pretende apresentar uma releitura das concepções sobre os direitos 
humanos, sobre o reconhecimento, sobre a igualdade e a diferença e 
sobre a dignidade da pessoa humana, a partir da ótica levinasiana; na 
quarta, intenciona encontrar na realidade jurídica brasileira contem-
porânea a manifestação concreta de um direito que se despositiva e se 
repositiva ante a inteperlação de uma multiplicidade de faces.

Deliberadamente adotando a perspectiva de uma filosofia que 
assume a si própria como uma “filosofia dos talvezes”, jamais recusan-
do o seu caráter problemático, na própria impossibilidade de dizer a 



26

alteridade, não se há de rejeitar na tese apresentada neste livro um certo 
caráter de hipótese. Hipótese, no mínimo, extravagante... por colocar 
no começo, no começo do começo, simplesmente um rosto huma-
no... Hipótese, em todo caso, que é preciso defender, numa espécie de 
aventura prometedora daquilo que Emmanuel Levinas chamaria de um 
“belo risco a se correr”. Esta tese, hipó-tese, agora ex-posta, ao menos 
não se furta a uma tal responsabilidade de pensar o direito a serviço 
da alteridade humana.
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