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RESUMO:
Esta dissertação trata do tema hospitalidade como acolhimento em Emmanuel Lévinas, buscando uma
unidade de sentido do conceito de hospitalidade em sua obra, hospitalidade que transita entre ética e
política. O trabalho está dividido em três capítulos que situam o problema da hospitalidade, em geral,
e no pensamento do filósofo: a hospitalidade, a metafísica levinasiana, e hospitalidade entre ética e política. Primeiramente caracteriza-se a hospitalidade como problemática e como problema filosófico, e
no pensamento levinasiano. A seguir, apresenta-se a noção de subjetividade no pensamento de Levinas,
e outras noções importantes para a constituição do sujeito e da relação intersubjetiva desde o
nascimento do sujeito, ao sujeito acolhedor e ao sujeito refém. Por fim discute-se a questão da
hospitalidade como algo mais originário, próprio da relação ética do sujeito com o estrangeiro
enquanto outro absoluto, relação que se escande até à substituição do sujeito ao outro, esclarecendo
ainda a tensão entre o acolhimento, enquanto relação face-a- face, ética, e a hospitalidade, enquanto
relação com outrem, política. Concluímos que a unidade de sentido da noção de hospitalidade se dá
nessa tensão, na interrupção da política pela ética, sempre a partir de uma subjetividade acolhedora ao
ponto de suportar o peso da miséria da crise migratória, da crise de hospitalidade vivenciada em uma
ordem, a totalidade, que pressupõe todo um âmbito de concretude, que deve ser controlado por uma
atividade consciente e pela garantia de leis e instituições orientadas para-o-outro e que a relação ética,
como tese principal do autor, é aquilo que deve orientar a política.
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