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Ficha da unidade curricular  

 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

A Filosofia da Alteridade de Emmanuel Lévinas /  

The Philosophy of the Alterity of Emmanuel Lévinas 

4,5 ECTS / 90 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Manuel Cândido Pimentel 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

Conhecer e estudar a filosofia da alteridade de Emmanuel Lévinas. Dominar temas, textos e posições filosóficas com 
inteligência e pensamento crítico.  
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

To know and to study the philosophy of the alterity of Emmanuel Lévinas. Mastering themes, texts and philosophical positions 
with intelligence and critical thinking. 
 

 

Conteúdos programáticos 

1. Introdução. 
2. A filosofia de Lévinas e o confronto com a fenomenologia de Husserl. 
3. O Mesmo e o Outro: a crítica à História da Filosofia ocidental representada em Husserl e Heidegger. 
4. Infinito versus Totalidade. A experiência ontológica e a transcendência. 
5. O que é pensar Deus? 
6. Conclusões. 

 

Syllabus 

1. Introduction. 
2. Lévinas‘s philosophy and the confrontation with Husserl's phenomenology. 
. 3 The Same and the Other: a critique of the history of Western philosophy represented in Husserl and Heidegger. 
4. Infinity versus Totality. The ontological experience and the transcendence. 
5. What is to think about God? 
6. Conclusions. 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Com o presente programa pretende-se dar uma visão tanto quanto possível sistemática da filosofia de Lévinas, conduzindo 
os estudantes dos conceitos filosóficos básicos à mais alta conceção do Infinito e de Deus. Os conteúdos programáticos são 
acompanhados pela leitura e hermenêutica do texto de Lévinas. 
 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

With the present program it is intended to give as much as possible a systematical vision about Lévinas’s philosophy, leading 
the students from the philosophical founding concepts to the highest conception of the Infinite and God. The programmatic 
contents are followed by the reading and hermeneutics of Lévinas’s text. 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Ensino: B-learning. Metodologia de Avaliação Contínua 
Avaliação: São elementos obrigatórios de avaliação: 1) Um trabalho sobre o autor, um tema e um texto [40% da avaliação]; 
2) 1 prova de oralidade: discussão do trabalho apresentado [30% da avaliação]; 3) Protocolos [30% da avaliação].  
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

Teaching: Continuous assessment methodology. 
Evaluation: The following factors of evaluation are compulsory: 1) One written essay on the author, a theme and a text [40% 
of the evaluation]; 2) oral proof: discussion of the presented work [30% of the evaluation]; 3) Protocols [30% of the evaluation].  
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

A unidade curricular privilegia a avaliação contínua. A metodologia de ensino centra-se no estudante e permite que este 
desenvolva um trabalho ao longo do semestre, de uma forma graduada e proporcional, de modo a demonstrar as 
competências adquiridas. Os elementos obrigatórios (trabalho final de caráter monográfico, prova oral e protocolos) são 
importantes para garantir a avaliação qualitativa e quantitativa da aprendizagem. 
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

The unit focuses on a continuous assessment methodology. The teaching methodology is student-centered and allows the 
student to develop a work throughout the semester, in a gradual and balanced way, to demonstrate the competences acquired. 
The mandatory elements of the assessment (monographic final work, oral proof and protocols) are important to ensure the 
qualitative and quantitative assessment of learning. 
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Bibliografia de consulta (existência obrigatória) 

HUSSERL, Edmund, Meditações Cartesianas: Conferências de Paris, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa,  
2010; 
LÉVINAS, Emmanuel, De Dieu qui vient à l’Idée, Paris, Vrin, 1998; En Découvrant l’Existence avec Husserl et Heidegger, 
Paris, J. Vrin, 19945; Éthique et Infini, Paris, Le Livre de Poche, 1982; Humanismo do Outro Homem, Petrópolis, Vozes, 
1993; Totalidade e Infinito, Lx, Edições 70, 1988; Transcendência e Inteligibilidade, Lx, Edições 70, 1991. 
 

 


