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Resumo: O problema dos apátridas revela a crise de sentido que atravessa as relações 

humanas na modernidade. Constata-se a insuficiência do argumento da dignidade da 

pessoa humana, que em sua dimensão abstrata e nos moldes das declarações de direitos, já 

não comporta mais a complexidade revelada pelos abalos estruturais do mundo moderno. 

A questão dos apátridas, desde a leitura de Hannah Arendt, bem ilustra esse aspecto. 

 Assim, constata-se a insuficiência da concepção abstrata de direitos humanos tradicional,  

que busca na concepção de “tolerância”, respostas satisfatórias para a resolução deste 

entrave. O presente artigo procura estabelecer um novo ponto de partida para enfrentar 

esta questão: - a alteridade, como exercício de hospitalidade a partir do reconhecimento 

da diferença.  

 

Palavras-chave: Alteridade – Apátridas - Direitos Humanos  

 

 

Abstract: The issue concerning the stateless person reveals the crisis of meaning which 

crosses over the human relationships in modernity. It’s noticed the insufficiency in the 

argument of the human being’s dignity, in its abstract dimension and shaped as the 

declarations of rights, can no longer contain the complexity revealed by the structural 

changes of the modern world.  

Therefore, there is the inadequacy of the abstract concept of human rights tradition, which 

seeks the conception of "tolerance" for a satisfactory answers to solve this obstacle. This 

article seeks to establish a new starting point to address this issue: - the alterity, as an 

exercise of hospitality from the recognition of difference. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A crise da efetividade dos direitos humanos, refletida pela dimensão apropriativa do 

olhar objetificante que se tem em relação ao outro, deságua na intolerância humana para 

com as diferenças. A grande inquietação aqui descrita está no impasse que constantemente 

se revela: a humanidade parece ter desistido dos direitos humanos; tolera-se o intolerável, 

suporta-se o insuportável em nome da consagração dos ideais monádicos de seres fechados 

em si mesmos, submersos em discursos ególatras de intencionalidades meramente 

contratantes.  

 O recorte ao qual este texto se propõe está na questão dos apátridas e o 

encobrimento de seus direitos humanos, tão bem explorado pela profundidade de Hannah 

Arendt, na obra Origens do totalitarismo, escrita em 1951, nos meandros do problema. Tal 

entrave, definitivamente, não faz parte do passado, e por isso uma reflexão nessa direção se 

revela pertinente. Apesar de os discursos humanitários, aparentemente, seduzirem apenas 

alguns poucos homens de boa vontade, ainda se acredita em uma ruptura da racionalidade 

totalizante. 

 

I –APÁTRIDAS: O PONTO DE PARTIDA. 

 

Evite fazer coisas com as quais não poderás conviver. 

Hannah Arendt
1
 

 

O refugiado deve ser considerado por aquilo que é, ou 

seja, nada menos que um conceito limite que põe em crise 

radical as categorias fundamentais do Estado-nação, do 

nexo nascimento-nação àquele homem-cidadão, e permite 

assim, desobstruir o campo para uma renovação 

categorial atualmente inadiável, em vista de uma politica 

em que a vida nua não seja mais separada e exepcionada 

no ordenamento estatal, nem mesmo através da figura dos 

direitos humanos. 

Giorgio Agamben
2
 

 

                                                 
1
 ARENDT, Hannah. Crises da república. São Paulo: perspectiva, 1973. p. 61. 

2
 AGAMBEM, Homo sacer, p. 141.   
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Como ponto de partida, analisaremos o consagrado texto de Hannah Arendt 

problematizando a questão do declínio do Estado-nação e o fim dos direitos do homem. A 

autora relata o surgimento da condição mundana de inúmeros grupos de pessoas que 

passaram a ser caracterizadas como “minorias”, perante o resultado de entraves etno-

políticos das guerras mundiais do século XX. O contínuo estado de instabilidade que 

demarcava o âmbito de uma Europa sempre a beira da destruição em massa resulta na 

migração de diversos grupos humanos, que, na esperança de consolidar suas liberdades de 

expressão ou simplesmente a permanência de suas vidas, abandonavam seus países de 

origem. Isso determinou um destino insólito: além de não terem mais lares, agora já não 

tinham mais direitos humanos, ou qualquer outro direito
3
.  

As tentativas de estabelecer a homogeneidade de uma população perante 

determinado território difundiram a criação da idéia de Estados-nações e tratados das 

minorias
4
. Mas, para Hannah Arendt, a possibilidade de criação de Estados-nações pelos 

métodos dos tratados de paz era uma pretensão absurda devido à diversidade populacional 

dos países europeus. Conseqüentemente, os povos que não receberam o status de Estado se 

tornaram minorias nacionais instituídas e consideravam tais tratados como um jogo 

arbitrário com a finalidade de estabelecer a relação entre senhores e servos
5
. Segundo 

Arendt “os representantes das grandes nações sabiam demasiado bem que as minorias 

existentes num Estado-nação deviam, mais cedo ou mais tarde, ser assimiladas ou 

liquidadas”
6
. 

Entretanto, a instituição dos tratados simbolizou claramente a diferença entre 

cidadãos nacionais e minorias. Estas eram pessoas que necessitavam de uma lei de exceção 

                                                 
3
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo - anti-semitismo, imperialismo e totalitarismo. São Paulo: 

Companhia das letras, 1990. p. 300. 
4
 Ibid., p. 303. Neste contexto, os tratados serviam para aglutinar vários povos em um único Estado, 

delimitando para alguns a condição de “povos estatais” e relegando outros à condição de minorias, que 

passariam então a ser regulados por leis especiais.  
5
 Ibid., p. 304. 

6
 Ibid., p. 306. 
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por destoarem da identidade dominante, enquanto aqueles eram de fato cidadãos que 

contavam com a proteção completa das instituições legais
7
. 

A diversidade entre culturas tornou-se algo tão comum neste período europeu que 

muitas vezes não era possível identificar a origem de determinada pessoa. Cunhou-se, 

assim, a rotulação de displaced persons (pessoas deslocadas) àqueles que estavam à 

margem da lei ordinária. Segundo Arendt, a expressão “foi inventada durante a guerra com 

a finalidade única de liquidar o problema dos apátridas de uma vez por todas, por meio do 

simplório expediente de ignorar a sua existência”
8
. Mas essa perspectiva reconhecia ao 

menos o fato de que essas pessoas haviam perdido a proteção de seus governos e requeriam 

acordos internacionais para salvaguardar sua condição de cidadãos. O não reconhecimento 

da condição de apátrida abriu caminho para a repatriação forçada, ou seja: a deportação do 

refugiado político para seu país de origem. Em muitos casos esse país se negava a 

reconhecê-lo como cidadão, ou utilizava essa reintegração involuntária para castigar o 

refugiado
9
. Nem por um instante se pode notar o direito à hospitalidade perante 

estrangeiros, tão sonhado por Kant no seu projeto de paz perpétua
10

.  

Todos esses problemas determinaram as falhas das tentativas de repatriação e 

naturalização. Assim sendo, mesmo reconhecida a impossibilidade de deportação de uma 

pessoa, por meio de tratados, na prática isso não impedia um Estado de expulsá-la de suas 

fronteiras limítrofes. Esse “homem sem Estado” – um legítimo “fora da lei” – era agora tido 

                                                 
7
 Eis como Hannah Arendt detecta esta discrepância: “Os discursos interpretativos sobre os tratados das ligas 

das nações [...] aceitavam como natural que a lei de um país não pudesse ser responsável por pessoas que 

insistiam numa nacionalização diferente. Confessavam assim – e logo tiveram oportunidade de demonstrá-lo 

na prática, com o surgimento dos povos sem Estado – que havia sido consumada a transformação do Estado 

de instrumento da lei em instrumento da nação; a nação havia conquistado o Estado. E o interesse nacional 

chegou a ter prioridade sobre a lei muito antes da afirmação de Hitler de que „o direito é àquilo que é bom 

para o povo alemão‟” (Ibidem).  
8
 Ibid., p. 313. 

9
 Ibidem. 

10
 KANT, Immanuel. A paz perpétua. Porto Alegre: L&PM, 1989. p. 43. Cabe mencionar a profunda 

percepção de Jacques Derrida sobre o conceito de hospitalidade em Kant, em contraponto com a polêmica do 

pensador de Königsberg com Benjamim Constant sobre o não direito de mentir daquele que abriga outrem em 

sua casa aos matadores que perguntam por ele. Para Kant, o imperativo categórico é o imperativo da verdade 

sem qualquer previsão possível de mácula. Derrida anuncia a contradição dos dois institutos, pois se arrisca a  

entregar o hóspede à morte, mas não se arrisca a mentir. “Vale mais romper com o dever de hospitalidade do 

que romper com o dever absoluto da verdade, fundamento da humanidade e da sociedade humana em geral 

(...) do ponto de vista do direito, o hóspede, mesmo quando bem-recebido, é antes de tudo um estrangeiro, ele 

deve continuar estrangeiro” (DERRIDA, Jacques. Da hospitalidade. São Paulo: Escuta, 2003. p. 63).     
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como uma anomalia que não adentrava na estrutura legislativa normal de nenhum país. Ele 

agora estava sujeito ao arbítrio da polícia, que não hesitava em cometer atos ilegais para 

diluir o número de indesejáveis no país. Conforme Arendt, “o Estado, insistindo em seu 

soberano direito de expulsão, era forçado, pela natureza ilegal da condição de apátrida, a 

cometer atos confessadamente ilegais”
 11

. O apátrida, sem direito a residência e ao trabalho, 

naturalmente, acabava tendo que subverter a lei para poder sobreviver. Os Estados, 

incapazes de promover uma lei eficaz para aqueles que haviam perdido a proteção do 

governo nacional originário, transferiram o problema para a polícia
12

, que passava, pela 

primeira vez na Europa, a ter autoridade para agir por conta própria, dando vazão ao novo 

conceito de história estruturado por Walter Benjamim,
13

 e fortalecido por aquilo que 

chamou de estado de exceção permanente
14

.   

A atualidade do tema se reflete nas atuais percepções estadunidenses que, usando o 

lema do combate ao terrorismo após o 11 de setembro, instituíram um regime no qual os 

direitos dos cidadãos encontram-se em permanente ameaça em nome da segurança 

nacional. Torna-se, assim, lícita uma construção argumentativa que fundamenta fora da lei 

algo para que se garanta a lei, ou seja, constrói-se a ficção jurídica do grau zero da lei
15

.  

A aporia claramente se manifesta. Nas palavras de Giorgio Agambem: “mais do que 

tornar lícito o ilícito, a necessidade age aqui como justificativa para uma transgressão em 

um caso específico por meio de uma exceção”
 16

.   

Na questão dos apátridas do período das guerras mundiais, a criminalização da 

tentativa de sobrevivência de tais grupos acabou sendo a primordial manifestação da 

indiferença para com a humanidade. O apátrida “estava sujeito a ir para a cadeia sem jamais 

cometer um crime. Mais que isso, toda a hierarquia de valores existentes nos países 

                                                 
11

ARENDT, op.cit., p. 317. 
12

 Ibid., p. 321. 
13

 BENJAMIM, Walter. Obras escolhidas - magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996. p. 

226. 
14

 Hannah Arendt afirma que “quanto mais clara é a demonstração da sua incapacidade de tratar os apátridas 

como „pessoas legais‟, e quanto mais extenso é o domínio arbitrário do decreto policial, mais difícil é para os 

Estados resistir à tentação de privar todos os cidadãos da condição legal e dominá-los com uma polícia 

onipotente” (ARENDT, op.cit., p. 324). 
15

 AGAMBEM, Giorgio. Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 40-41. 
16

 Ibid., p. 80.  
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civilizados era invertida nesse caso. Uma vez que ele constituía a anomalia não-prevista na 

lei geral, era melhor que se convertesse na anomalia que ela previa: o criminoso”
 17

.  

 Aqui se observa a grande crise de sentido na qual submergiam os Direitos Humanos 

já naquele período. A forma mais indicada de melhorar a condição mundana de diversas 

pessoas era o cometimento de crimes. Quando pequenos furtos favorecem a posição legal 

de alguém, não precisamos temer em afirmar que esta pessoa está plenamente destituída de 

direitos humanos.  

O crime estabelece, simbolicamente, um patamar de igualdade humana. Na qualidade 

de criminosa a pessoa não poderia ser tratada pior do que qualquer outra na mesma 

situação. Tal proposição nos direciona inevitavelmente a uma reflexão paradoxal: a única 

forma de ser reconhecido pela lei é se tornando um transgressor dela. Era reconhecido 

algum aspecto de cidadania a quem atentasse contra as leis da cidade. Durante o período de 

julgamento, o infrator apátrida estava protegido dos domínios arbitrários da polícia 
18

. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão do século XVIII 

trouxe à boa parte da humanidade a ingênua percepção de que todas as leis se baseariam 

nas suas diretrizes, e que nenhuma lei especial seria necessária para proteger pessoas 

ameaçadas por arbitrariedades estatais. Mas, a aporia já se instaura no limiar, pois no 

próprio título da declaração já está, implicitamente, instituída uma diferenciação, dando 

margem a uma interpretação que sugere a concepção de homem e a concepção de cidadão 

como sendo dissociadas. Não está claro se o intento da declaração seria o de estabelecer um 

sistema unitário, onde um termo está contido no outro, ou qual tipo de relação existe entre 

nascimento e nacionalidade
19

. 

                                                 
17

 ARENDT, op.cit., p. 319. 
18

 Ibid., p. 320. Diz Arendt que o “mesmo homem que ontem estava na prisão devido à sua mera presença no 

mundo, que não tinha quaisquer direitos e vivia sob ameaça de deportação, ou era enviado sem sentença e 

sem julgamento para algum tipo de internação por haver tentado trabalhar e ganhar a vida, pode tornar-se um 

cidadão completo graças a um pequeno roubo. Mesmo que não tenha vintém, pode agora conseguir advogado, 

queixar-se contra os carcereiros e ser ouvido com respeito. Já não é o refugo da terra: é suficientemente 

importante para ser informado de todos os detalhes da lei sob a qual será julgado. Ele torna-se pessoa 

respeitável” (Ibidem). 
19

AGAMBEM, Giorgio. Homo sacer - o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2004. p. 133. 

Para Agamben a relação política originária é demarcada pelo estado de exceção, no qual predomina, sem 

intermediações, o poder do soberano sobre a vida nua, despida de qualificativos jurídicos e institucionais. 

Quem está nesta zona está fora da lei, foi abandonado pela lei, não encontra identificação possível dentro das 

estruturas tradicionais do Estado Nação. Simbolicamente, a soberania da nação está demarcada pelas 
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 A humanidade, tendo muitas vezes sua imagem concebida como uma família de 

nações, finalmente agora se deparava com esta realidade, mas de forma avessa a qualquer 

ideal humanitário. Uma pessoa expulsa de uma comunidade encontrava-se expulsa de toda 

a família de nações
20

. Ser expulso de um país era ser expulso do mundo. O ser-que-está-no-

mundo passa a ser o ser-que-tangencia-o-mundo em suas arestas; o vazio de ser que 

preenche a crise de sentido da humanidade. É a redução do outro ao nada; o legítimo não-

ser ontológico, tão oprimido por toda a história da filosofia ocidental, desde seu limiar, e 

que agora, de fato, pode ser concebido com tamanha substancialidade. O outro como nada, 

ganhando dimensões biopoliticas, é retratado por aquilo que Giorgio Agamben chamou de 

“vida matável”; “vida nua” ou seja: a vida do Homo sacer
21

. Esses fatos históricos nada 

mais são do que a própria lógica instituída pelo ocidente, sem nenhuma contradição
22

. 

Nunca se verificou com tamanha clareza que o ser é o puro, o igual, o total; e que o não-ser 

é o híbrido, o diferente, o nada. Nas palavras do filósofo Ricardo Timm de Souza: “O que é 

o nazismo: a menos hipócrita das doutrinas [...] no holocausto, como na bomba atômica, o 

ser foi e o não ser não foi”
 23

. 

A calamidade não está nos velhos problemas dos direitos humanos, ou seja, direito à 

vida, à liberdade de expressão, igualdade perante a lei ou qualquer espécie de direito 

específico; mas no fato de essas pessoas já não pertencerem a nenhuma comunidade. “Sua 

situação angustiante não resulta do fato de não serem iguais perante a lei, mas sim de não 

                                                                                                                                                     
modernas declarações de direitos. Estas delimitam inicialmente o simples fato do nascimento como a fonte de 

todo o direito, logo em seguida demarcam a inscrição desta vida nua na pele do cidadão e, finalmente, 

atribuem a soberania à nação.  A conseqüência dessa nova inscrição da soberania é que a vida nua só pode 

aparecer se ela estiver dissipada na figura do cidadão, caso contrário ela fica fora da nação, sem qualquer 

qualificação a não ser o seu próprio caráter biológico. O mero nascimento não é suficiente para que o homem 

seja titular efetivo dos direitos humanos, ele tem que ser cidadão. Eis a fissura entre nascimento e cidadania e 

as alternativas diante dela: enfrentá-la para incluir o simplesmente humano ou ocultá-la da visão através da 

eliminação de quem apenas nasce, mas não chega a ser cidadão. Frise-se, por fim, que não é apenas o apátrida 

que, contemporaneamente, está sujeito à zona de indistinção ou de mero nascimento, mas também os 

habitantes das periferias e favelas dos países subdesenvolvidos.  
20

 Ibid, p. 327. 
21

 Agambem esclarece que a expressão (“homem sacro”) indica “uma obscura figura do direito romano 

arcaico, na qual a vida humana é incluída no ordenamento unicamente sob a forma de sua exclusão (ou seja, 

de sua absoluta matabilidade)” (AGAMBEM, Homo sacer, p.16).   
22

 SOUZA, Ricardo Timm de. Totalidade e desagregação - sobre as fronteiras do pensamento e suas 

alternativas. Porto Alegre: Edipucrs, 1996. p. 22. 
23

 Ibidem. 
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existirem mais leis para eles; não de serem oprimidos, mas de não haver ninguém mais que 

se interesse por eles, nem que seja para oprimi-los”
24

. 

Nesse contexto, a única via de efetivação dos direitos humanos está na restauração 

ou no estabelecimento dos direitos nacionais. Isso contribui para que se entenda porque as 

pessoas se apegam tão desesperadamente à sua nacionalidade, uma vez que a perda desta 

implica em uma espécie de sublimação de proteções que a condição de nacionalidade 

garantia anteriormente
25

.  

Essa percepção revela o fracasso das concepções, sejam elas naturalistas ou 

racionalistas, que reverenciam os direitos humanos como sinal de uma suposta existência 

de um ser humano em si, domado pela sua essência, pois este homem puro, como vimos, 

perdeu todas as suas qualidades especificas e relacionais ao se tornar um meramente 

humano. “O conceito de direitos humanos (...) desmoronou no mesmo instante em que 

aqueles que diziam acreditar nele se confrontaram pela primeira vez com seres que haviam 

realmente perdido todas as outras qualidades e relações específicas – exceto que ainda eram 

humanos. O mundo não viu nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente 

humano”
26

.  Esta afirmação confirma a insuficiência na qual, muitas vezes, a noção de 

dignidade da pessoa humana, tida em uma dimensão teórico-abstrata, naufraga. Ter  a 

dignidade abstratamente reconhecida, sem que isso implique alguma inserção prática no 

universo das relações, acaba soando como um mero adorno retórico e uma saída tangencial 

para a profundidade do problema. 

A questão dos apátridas e refugiados de guerra está longe de fazer parte do passado. 

Ela ainda atormenta as diretrizes humanitárias do cenário conflituoso mundial. A União 

Européia se apresenta marcada pela implementação de políticas restritivas à imigração 

laboral e à concessão de asilo político aos países que a integram. Em tempos de 

globalização, os governos acabam sofisticando ainda mais a vigilância das fronteiras, os 

controles de identidade e os trabalhos clandestinos.  

                                                 
24

 ARENDT, op.cit., p. 329. 
25

 Ibid., p. 334. 
26

 Ibid., p. 333. 
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Ainda existem cerca de 10 milhões de refugiados nos arredores do mundo, por mais 

que se deva louvar e reconhecer o papel do ACNUR
27

 na tarefa de assistência. A imigração 

constante, em virtude de conflitos, vem gerando, cada vez mais, um preocupante 

sentimento de nacionalismo europeu, que prontamente direciona o nosso pensar aos 

episódios etnocêntricos vivenciados no período das guerras mundiais, visto que, neste, o 

culto à identidade culminou na negação do reconhecimento e do respeito às culturas 

diferenciadas, alargando ainda mais os patamares de intolerância
28

.  

 

DIGRESSÃO: O ARGUMENTO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

         Neste momento adentraremos a uma digressão, no corpo deste artigo, que se 

orienta a problematizar os limites de um conceito e por em crise o alcance de uma idéia, 

assim como fizemos na digressão anterior. O ponto da questão: falar em “dignidade 

humana” acabou se tornando um belo discurso na filosofia moral e política, tão celebrado 

que virou lugar comum nos tratados internacionais e constituições. O que aqui pretendemos 

denunciar é o seu uso descompromissado, que nos remete a transcender e ir mais a fundo na 

reflexão.  

                                                 
27

 Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O ACNUR no seu ano de fundação (1951) contava 

com apenas 38 funcionários e hoje conta com cerca de 5 mil. Em 2003 o número de pessoas que 

perambulavam o mundo sem pátria era de 22 milhões, e em 2006 essa quantia baixou para 9,5 milhões, 

demonstrando a importância do papel da ONU neste entrave mundial. O ACNUR já assistiu cerca de 50 

milhões de pessoas ao longo de sua atuação. Esses dados foram fornecidos em 2006 por Welington Carneiro, 

representante do ACNUR no Brasil, em conferência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a 

questão da ONU e os refugiados. Importante assinalar que o Brasil possui, desde 1997, com a edição da Lei nº 

9.474/97, uma das legislações mais avançadas sobre o tema. Tal lei criou o CONARE – Comitê Nacional para 

os Refugiados, e que desde a sua criação tem sido conduzido de forma eficiente pela Coordenadoria-Geral 

ligada ao Ministério da Justiça e chefiada por Nara Conceição Nascimento Moreira da Silva. O Brasil tem 

tido um protagonismo estratégico sobre a questão nos inúmeros fóruns internacionais ocorridos a respeito do 

tema e tem abrigado um número razoável de refugiados em solo nacional, principalmente africanos, mas 

também palestinos, afegãos, colombianos, peruanos, kosovianos, entre outros. Sobre o tema, ver: CONARE;  

ACNUR Brasil. O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil – comentários sobre decisões do CONARE. 

Brasília: CONARE; ACNUR Brasil, 2007 e ALMEIDA, Guilherme Assis de. Direitos Humanos e não-

violência. São Paulo: Atlas, 2001. p. 97-167.    
28

 WINCKLER, Silvana. A condição jurídica atual dos imigrantes no cenário internacional. In Origens do 

totalitarismo 50 anos depois. AGUIAR, Odílio Alves (org.) Rio de Janeiro: Relume dumará, 2001, p. 119-

120.  
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          O esfacelamento do conceito de dignidade humana e suas retaliações e enxertos; 

seu essencialismo
29

, muitas vezes submerso em neo-humanismos repletos de saudosismos, 

na verdade, na maior parte dos casos, ainda reproduz os discursos opressores de outrora. 

Tal conceito está fragilizado pelo seu uso trivializado, envolto em universalismos e 

igualitarismos que já não dão conta dos antagonismos do panorama moderno
30

.  

           Neste ponto, são elucidativas as percepções de Martin Heidegger
31

, que afirma 

que o humanismo se funda em uma metafísica ou se transforma em um fundamento 

metafísico. Sua percepção nos traz algo importante ao pensar. Pensa-se o humano 

metafisicamente pela sentença universal que o considera um animal racional. Por mais que 

esta determinação não seja falsa, o digno de ser pensado está em sua própria condição 

anterior ao pensar, calcada no existir
32

, o que o faz ser enquanto existe
33

. Esta negação do 

humanismo não reverencia um suposto elogio a desumanidade ou a defesa de uma 

degradação da dignidade humana; muito pelo contrário. É necessário não se render a esta 

lógica
34

. Segundo Heidegger “Pensa-se contra o humanismo porque o humanismo não 

coloca bastante alto a humanidade do homem”
35

. 

        Não se está aqui querendo neutralizar ou desconstruir as fundamentações que se 

baseiam na idéia de dignidade nem questionar a sua imensa contribuição na construção da 

filosofia moral do ocidente, mas sim demonstrar a sua infertilidade no panorama de 

discussão atual. Nossa desconstrução atua frente o argumento da dignidade humana em 

                                                 
29

 “É à luz da ansiedade por justiça que a dignidade humana deve ser pensada e concebida, hoje. É essa 

dimensão ansiosa, incompleta, que descola a questão da dignidade humana do essencialismo em que 

irremediavelmente recai, quando abandonada a um seu conceito fora do mundo de sentido humano que a 

constitui”. In SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos. Dignidade humana, dignidade do mundo. 

No prelo. Texto cedido pelo autor, 2008. p. 108. 
30

 De acordo com Ricardo Timm de Souza “não é porque se fala em “justiça” que necessariamente se tem 

interesse ou preocupação por ela; é possível, e mesmo necessário, na fidelidade do desejo de justiça, que se 

fale sobre seus correlatos de efetivação ou não, seus conteúdos particulares e precários, seu questionamento à 

luz dos desequilíbrios que a pretensão de equilíbrio provoca”. In Idem. Razões plurais. Itinerários da 

racionalidade ética no século XX. Porto Alegre: Edipucrs, 2004, p. 137.    
31

 HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o Humanismo. Rio de janeiro: Tempo Brasileiro, 1967. p. 37. 
32

 HEIDEGGER, Martin. Op. Cit, p. 38. 
33

 Ibidem, p. 49. 
34

 “pensar contra a lógica não significa quebrar lança em favor do ilógico. Significa apenas repensar o logos e 

sua essência, que se manifestou nas origens do pensamento” (...) “A primeira lei do pensamento não são as 

regras da lógica”. In HEIDEGGER, Martin, Carta sobre o Humanismo. Rio de janeiro: Tempo brasileiro, 

1967. p. 77 e 99.  
35

 Ibidem, p. 50. 
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abstrato. Deve-se reestruturar este fundamento para que se possa voltar a falar em 

dignidade de forma digna, ou seja, uma dignidade humana, ou uma visão humanista 

ancorada na idéia de paz
36

, que adentre de fato na crise de sentido que ela atravessa (pois só 

adentrando na crise é que se pode sair dela e transformá-la em crítica
37

). Uma dignidade 

que comporte o não-ser, o nada, o impuro, o sem pátria... o diferente -  e um humanismo 

que tenha como ponto de partida a alteridade; antes mesmo da dignidade
38

. 

       “O ser humano é, ele mesmo, um mundo humano, e ferir a dignidade de alguém 

significa ferir o mundo inteiro”, conforme Ricardo Timm de Souza
39

. Esta pretensa 

ponderação ética torna necessário o desenvolvimento de um sentimento de solidariedade, 

sem considerá-la um mero artifício retórico, mas sim uma realidade tão real que se torna 

difícil de ser percebida, onde se pode não mais apenas conviver com as diferenças ou 

tolerá-las, e sim saudá-las como alicerce fundamental da humanidade, pois, a renúncia ao 

“apoderar-se do outro” significa um deixar-ser - significa o ato fundamental da liberdade
40

. 

          A dignidade não é uma categoria fixa. Ela se intersecciona e se reconstrói a todo 

instante em contato com a realidade; em contato com a diferença. Só há dignidade 

reconhecida se está reconhecida a diferença; o direito de ser diferente, porque somos 

humanos e isso não negamos, mas não nos contentamos em sermos meramente humanos. 

Somos demasiadamente humanos, como nos alertara Nietzsche, mas não apenas isso. O que 

realmente nos constitui não está na igualdade de sermos todos humanos. Nossa 

idiossincrasia nasce na diferença. No assumir uma loucura dentro da própria diferença, 

                                                 
36

 Para Ricardo Timm de Souza, “a palavra “paz” não deveria ser compreendida como indicativo de uma 

questão que tem nos campos macropolíticos e macroeconômicos sua instância privilegiada de validade e 

realização, mas como sugestão do modo de como a relação com o outro ser humano deve ser necessariamente 

assumida, caso se queira assumir a possibilidade concreta, e não apenas teórica, de um mundo ético. “Paz” 

deveria ser aqui entendida, portanto, simultaneamente como um termo ético e como o fundamento possível e 

necessário de uma sociedade ética-política. In SOUZA, Ricardo Timm de. O pensamento de Levinas e a 

filosofia política. Um estudo histórico filosófico. SOUZA, Ricardo Timm de; OLIVEIRA, Nythamar 

Fernandes (Orgs). Fenomenologia hoje III, bioética, biotecnologia, biopolítica. Porto Alegre: Edipucrs, 2008. 

p. 563. 
37

 SOUZA, Ricardo Timm de. Sobre a construção do sentido. O pensar e o agir entre a vida e a filosofia. São 

Paulo: Perspectiva, 2004. p. 29 e ss.  
38

 Idem. Em torno à diferença. Aventuras da alteridade na complexidade da cultura contemporânea. Rio de 

Janeiro: Lúmen júris, 2008. p. 24. 
39

 Idem. A dignidade da pessoa humana. Uma visão contemporânea. Revista filofazer. V.14, n. 27, p. 7- 36. 

Porto Alegre, 2005. p.11.   
40

 SPAEMANN, Robert. Personas. Acerca de la distinción entre “algo” e “alguien”. Navarra: Eunsa, 2000. 

p.89. 



 
13 

mesmo a diferença que traz choque aos delírios de totalidade. Assumir a loucura para não 

pedir licença para ser quem se é e permitir que o outro seja aquilo que sempre foi, ou seja: 

outro. “Não há diferença sem alteridade, não há alteridade sem singularidade, não há 

singularidade sem aqui-e-agora”
41

.  

 

Para Ricardo Timm de Souza
42

: 

 

A era da “igualdade” já deu seus frutos, alguns não pequenos – mas 

permanece em seu cerne a suspeita infinitamente recorrente de interesse 

com aspecto “desinteressado” e pretensamente “neutro” (...) Que a era da 

diferença real, não mais escamoteada em diferença lógica – e muito 

menos em desigualdade social de qualquer tipo -, aponte para a fresta 

estreita que o futuro ainda nos reserva. 

 

 

           A dignidade do igual já não serve mais. A dignidade do igual é mantenedora da 

lógica da totalidade e do olhar do mesmo perante o outro. Há mais de duzentos anos 

vivemos hipertrofia da igualdade, onde se percebe a própria hipocrisia de alguns discursos 

que a defendem. Nunca se falou tanto em igualdade; apesar da experimentação crua de que 

é pela diferença que nos constituímos como sujeitos. A nova era coaduna com uma filosofia 

que abarque a diferença real, substituta da era da mera “igualdade”, mas que abarque uma 

igualdade concreta, tendo o reconhecimento
43

 da alteridade como pedra angular, no anseio 

por igualdade de condições de existência e direitos básicos. “A era em que o diferente é a 

condição filosófica do próprio igual, e o igual para nada serve, se não servir para acolher 

eticamente o diferente – pois é aí que habita o mais propriamente humano da humanidade 

                                                 
41

 DERRIDA, Jacques. Espectros de Marx. O Estado da dívida, o trabalho do luto e a nova Internacional. 

Rio de Janeiro: Relume, 1994. p. 51. 
42

 SOUZA, Ricardo Timm de. Em torno à diferença. Aventuras da alteridade na complexidade da cultura 

contemporânea. Rio de Janeiro: Lúmen júris, 2008, p. 18-19. 
43

 Percebemos os entraves que a idéia de reconhecimento enseja no âmbito do individualismo moderno, 

concordando com o pensamento de José Carlos Moreira da Silva Filho: “o reconhecimento passou a ser um 

problema, algo que precisa ser negociado com os outros membros da sociedade, já que agora a medida da 

identidade é o próprio indivíduo”. In SILVA FILHO, José Carlos Moreira da. Pessoa Humana e Boa-Fé 

Objetiva nas relações contratuais: a alteridade que emerge da ipseidade. In: José Luis Bolzan de Morais; 

Lênio Luiz Streck. (Org.). Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: programa de pós-graduação em 

Direito da UNISINOS: Mestrado e Doutorado: Anuário 2005. 1 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007, p. 131. 
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de todas as épocas”
44

. Filosofia sem esse necessário e permanente toque de humildade está 

desvirtuada de sua incumbência originária
45

. 

           Segundo José Carlos Moreira da Silva Filho, o reconhecimento da dignidade 

humana perpassa pela condição de respeito a singularidade de cada cidadão, mas este 

respeito coaduna com uma compreensão de há algo em comum entre esta cadeia de 

humanos. Remete a uma igualdade não mais no plano da mera formalidade e sim 

concretizada por políticas públicas capazes de possibilitar um grau mínimo de 

reconhecimento de algum padrão igualitário, principalmente em um país absolutamente 

desigual como o Brasil
46

.  

 

           A procura pelo reconhecimento da igualdade, no plano político, representa uma 

vitória na construção do ideal de democracia. Mas lembremos que não é a igualdade que 

nos confere a responsabilidade do agir na relação interpessoal e idiossincrática com 

alguém. É propriamente o originário de todo e qualquer pensar – o originário da diferença – 

que investe a minha ação perante o outro. Não sou responsável por outrem em virtude de 

sermos iguais, como deslumbra muitos aprumos de essencialdade ontológica de teorias 

ético-políticas ainda e sempre presentes. Minha ação se deve à diferença.  Pensar ao 

contrário disso, seria “como se eu devesse agir bem para com um bebê indefeso porque ele 

é, de certo modo, “igual” a mim, entidade poderosa e determinante, e não, exatamente, 

                                                 
44

 SOUZA, Ricardo Timm de. Em torno à diferença. Aventuras da alteridade na complexidade da cultura 

contemporânea. Rio de Janeiro: Lúmen júris, 2008. p. 53. 
45

 Idem. Justiça em seus termos. Dignidade humana, dignidade do mundo. No prelo. Texto cedido pelo autor, 

2008. p. 65. 
46

 O autor deixa claro como entende a atuação das políticas públicas: “tais políticas indicam praticamente duas 

direções que devem se complementar: a política do reconhecimento de igual dignidade e a política do 

reconhecimento da diferença. A primeira direção foi a que logrou maior aceitação e desenvolvimento no seio 

da modernidade, ao menos nas sociedades de capitalismo avançado, estabelecendo que a dignidade humana 

deve ser respeitada naquilo que torna todos os homens iguais. Quando tal igualdade, assumida como condição 

ontológica do homem, não se verificar, surge a necessidade de políticas públicas que a promovam (...) os 

homens devem ser respeitados em sua dignidade por aquilo que os torna iguais: o seu estatuto de sujeitos 

racionais, mesmo quando essa racionalidade não pode se manifestar em ato (como os doentes em coma, por 

exemplo)”. E adiante complementa: “já em países como o Brasil, o problema da desigualdade ainda é imenso 

e galopante. Mas isto não quer dizer que nesses lugares se possa descartar a necessidade do reconhecimento 

da diferença”. In SILVA FILHO, José Carlos Moreira. A repersonalização do Direito Civil a partir do 

pensamento de Charles Taylor: algumas projeções para os Direitos de Personalidade. p. 10-11. In: MORAIS, 

José Luis Bolzan de; STRECK, Lênio Luiz (orgs.) Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: programa 

de pós-graduação em direito da UNISINOS: Mestrado e Doutorado: Anuário 2008. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009. No prelo. 
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porque ele é tão diferente de mim que é irredutível a qualquer conceito correlato de 

equilíbrio”
47

. A força do bebê está exatamente na sua ausência de força; tão forte que me 

questiona quanto ao meu egoísmo irrenunciável. Clama direito por esse meu egoísmo
48

.  

       Liberdade e igualdade não são binários opostos no ideário da ética da 

alteridade. A premissa lugar comum que evoca que “a liberdade de um termina quando 

começa a do outro”
49

, nada mais é do que a expressa representação moderna de mônadas 

solitárias. De uma liberdade que nos permite pensar que tudo é possível. Mas a liberdade 

não pode ter a última palavra porque não estamos sozinhos no mundo
50

. Muitas vezes não 

se questiona esta premissa porque ela já impregna a corrente sangüínea do imaginário 

social que atua a todo instante nesta lógica contratológica.  

     Presenciamos “contratos de mais e contatos de menos”. A subversão dessa lógica 

desconstrói essa proposição em sua raiz, pois a ética inverte os termos dessa proposição: só 

há liberdade de um quando há liberdade do outro. Só sou livre se livre o outro é. “Pois a 

minha liberdade depende, essencialmente, da capacidade de responder ao imperativo da 

sadia socialidade humana, e não do isolamento livre-subjetivo do indivíduo moderno”
51

. As 

liberdades não podem se opor; Não entram em choque. Neste sentido expressa o 

pensamento de Enrique Dussel
52

 quando confere o título de pensador renovado àquele que 

se compromete com a libertação da diferença. Nas palavras de Dussel: “caminhando na 

                                                 
47

 SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos. Dignidade humana, dignidade do mundo. No prelo. 

Texto cedido pelo autor, 2008. p. 91. 
48

 LEVINAS, Emmanuel. Totalidad y infinito. Ensayo sobre La exterioridad. Salamanca: Sígueme, 1999. p. 

64. 
49

 Para Levinas, “La libertad del otro jamás podría comenzar en la mia (...) La responsabilidad para con el otro 

no puede haber comenzado en mi compromiso, en mi decision. La reponsabilidad ilimitada en que me hallo 

viene de fuera de mi libertad, de algo “anterior-a-todo-recuerdo”, de algo “ulterior-a-todo cumplimiento”, de 

algo no-presente; viene de lo no-original por excelência, de lo an-arquico, de algo que está más aca o más allá 

de la esencia. La responsabilidad para con el otro es el lugar en que se coloca el no-lugar de la subjetividad, 

allí donde se pierde el privilegio de la pregunta dónde”. In Idem. De otro modo que ser, o más allá de la 

esencia. Salamanca: Sígueme, 1999. p. 54. 
50

 Idem. Totalidad y infinito. Ensayo sobre La exterioridad. Salamanca: Sígueme, 1999. p. 123. 
51

 SOUZA, Ricardo Timm de. Op. Cit., p. 102. 
52

 DUSSEL, Enrique D. Método para uma filosofia da libertação – superação da dialética hegeliana. São 

Paulo: Edições Loyola. 2°edição, 1986. p. 189-198. O filósofo latino-americano em tela introduz  o método 

dialético positivo que tem por base uma analítica intrinsecamente ética e não meramente teórica. Esse modelo 

traz a aceitação do “outro como outro” como fundamento de um compromisso moral, negando a si mesmo 

como totalidade e afirmando-se como finito. 
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libertação do outro, alcança-se a própria libertação”
53

. Um libertar apesar dos medos que 

permeiam a razão solitária. 

 

II – ALTERIDADE E HOSPITALIDADE COMO SUPERAÇÃO DO LIMITE DA 

TOLERÂNCIA  

  

Depois de colocada em pauta a questão dos apátridas e estabelecidas as conexões  

entre a ineficiência da tradicional percepção dos direitos humanos, desvelando a fragilidade 

do argumento da dignidade da pessoa humana, chega o momento de estabelecer rotas 

alternativas, linhas de fuga para o enfrentamento do problema de forma convexa e 

comprometida com o patamar de indeterminação e complexidade que a modernidade 

recente deflagra. 

A pretensão etnocêntrica não se desmaterializa com cartilhas universalistas de 

direitos humanos, mas com o interculturalismo de percepções sem a hegemonia de qualquer 

cultura. Desterritorializar a vontade de “compreensão apropriativa”
54

 do outro traz consigo 

a possibilidade de tornar assimilável o rosto de outrem, que não se contenta com meras 

boas intenções
55

, invertendo o campo de visão do observador perante o observado.  

Nesse caso, seria preciso abandonar, por exemplo, a noção anacrônica de raça, que 

é passível de desconstrução, seja pela visão cientifica robustecida pela descoberta do DNA, 

seja por concepções filosóficas que percebem no conceito a redução da diferença a uma 

mera inferioridade, na medida em que a “raça” designa uma condição de excentricidade em 

relação a um centro dominante e majoritário
56

. O nível da raça só é identificável em um rol 

de oprimidos, inexistindo raça dominante
57

. Para Gilles Deleuze, a nossa racionalidade 

tende a ver aquilo que é diferente como fora do centro (ex-cêntrico) e este centro faz alusão 

ao nosso próprio plano de compreensão. A visão do “outro” tende a considerar sua relação 

                                                 
53

 Ibidem, p. 120. 
54

 SOUZA, Ricardo Timm de. Sentido e alteridade - dez ensaios sobre o pensamento de Emmanuel Levinas. 

Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005. p 192. 
55

 LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito. Lisboa: Edições 70, 1980. p. 204. 
56

 DELEUZE, Gilles; GUATARI, Felix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 1997. 

vol. 5. p. 50. 
57

 Registram Deleuze e Guatari que “uma raça não se define por sua pureza, mas, ao contrário, pela impureza 

que um sistema de dominação lhe confere. Bastardo e mestiço são os verdadeiros nomes de raça” (Ibidem). 
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com o “centro” e nunca como uma outra possibilidade fora deste perímetro determinado. 

Como meramente outra. Como algo situado nas bordas, na periferia. Na beira
58

.  

Se a relação é fundada não mais a partir da semelhança, mas da diferença, 

considerada a partir da noção de alteridade, torna-se possível, pelo contraste, reconhecer a 

condição que situa cada um em sua própria diferença. Essa distância se torna o elemento 

fundamental da igualdade entre os homens.  

Quanto maior o respeito da exceção e da diferença, mais igualitária a sociedade 

será, por mais paradoxal que essa frase possa parecer
59

. Pois quando percebo a diferença de 

outro, possibilito-me perceber a mim mesmo como diferente, pelo contraste
60

. No entanto, a 

mercantilização que o mundo globalizado impõe às relações pessoais, faz com que os seres 

humanos tratem uns aos outros como coisas ou mercadorias
61

.  

 Para Hannah Arendt, a “pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de 

sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a 

qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir”
62

. A igualdade, tanto em 

direitos como em dignidade, é condição básica de uma sociedade plural, mas, além disso, 

somente com a “não indiferença ao que me é absolutamente diferente”
63

, sem o rótulo de 

“anormal” ou “fora dos padrões”, nas próprias acepções pejorativas dos termos, ou seja, 

                                                 
58

 DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. São Paulo: Paz e Terra, 2006. p. 300 e ss. 
59

 GAUER, Ruth M. Chitó. Da diferença perigosa ao perigo da igualdade. Reflexões em torno do paradoxo 

moderno. Civitas, Porto Alegre, v.5, n. 2, p.402, 2005. Neste sentido, ao comentar a obra Pureza e perigo, de 

Mary Douglas, a autora invoca a necessidade de reconhecer a exceção como mecanismo de resistência à 

ausência de laços solidários da sociedade contemporânea. Consagra-se, assim, a aversão a impulsões 

globalizantes e soberanas, e explicações positivistas/racionalistas corrompidas pelo ideal de perseguição ao 

“sujo” e ao “impuro”.     
60

 Literalmente, Roberto Damatta afirma que, “apesar das diferenças e por causa delas, nós sempre nos 

reconhecemos nos outros e eu estou inclinado a acreditar que a distância é o elemento fundamental na 

percepção da igualdade entre os homens. Deste modo, quando vejo um costume diferente é que acabo 

reconhecendo, pelo contraste, meu próprio costume.” (DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução 

à antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p. 24). 
61

 FLORES, Joaquim Herrera. Introducción. In: FLORES, Joaquim Herrera (org.). El vuelo de Anteo: 

derechos Humanos y crítica a la razón liberal. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000. p. 6. 
62

 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 16. Na 

mesma obra a autora avalia as diretrizes que condicionam a humanidade do homem,  utilizando as categorias 

de “labor” e “trabalho”, como atribuições periféricas a condição de pessoa e, principalmente, a de “ação”, 

focada nas relações sociais e políticas entre os seres humanos como própria condição indispensável para sua 

humanidade. 
63

 LEVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 176. 
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sendo outrem naturalmente compreendido como um “não-igual-a-mim”, é que os Direitos 

Humanos, finalmente, alcançarão o seu sentido almejado. 

Antes de se esperar milagres de qualquer espécie de pragmatismo, do ponto de vista 

do direito internacional e das relações internacionais, é preciso também questionar o seu 

fundamento. É para isto que o presente artigo se propõe. Discutir o fundamento dos 

Direitos Humanos (que dão alicerce a qualquer prgamatismo), pois sem discutir o seu 

fundamento, qualquer alternativa prática soará pueril. Está é a tese que desenvolveremos, 

de forma breve, como nova alternativa para se pensar os Direitos Humanos: não há como se 

pensar os Direitos Humanos se não for a partir do recebimento da alteridade.   

A alteridade não é um conceito, não é uma teoria, não é fórmula ou um novo 

imperativo. Alteridade é meramente uma reconstrução de um olhar avesso ao poder sedutor 

das representações. É o espaço da sensibilidade e a rendição a uma responsabilidade 

perante um rosto que interpela; é presenciar o trauma da diferença e quebrar o espelho da 

própria auto-reflexão.  “Alteridade” vem do latim “alter”: “outro”, ou seja, condição do 

outro em relação a mim. Não existe possibilidade de se determinar o que o outro é como 

tal, ou seja, não posso explicá-lo, e sim apenas interagir com ele.    

O que se pretende, nestas linhas, não seria estabelecer relações de causa-efeito que 

direcionem para pareceres conclusivos no sentido da tese proposta, em busca de uma 

solução institucionalizada. Isto reforçaria um erro tão presentemente verificável em alguns 

pensadores atuais: tentar solucionar o problema da modernidade com mais modernidade. 

Substituir uma verdade por outra. Um determinismo por outro.  

 

O foco de compreensão aqui é outro: é o Outro; assumindo com toda radicalidade o 

que isto pode e deve significar. O pressuposto é a diferença.  O reconhecimento da 

diferença é a condição fundamental para o rompimento do caráter apropriativo da 

racionalidade que tende a reduzir o outro ao mesmo, padronizando, igualizando. Toda essa 

combustão de opostos traz a complexidade da violência ao mundo moderno. Existe uma 

relação simétrica entre a violência e o encobrimento da alteridade. As contingências 

mundanas estão no plano relacional e a verdadeira problematização/superação das 
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estruturas fundantes do paradigma da totalidade está em (re)discutir a alteridade, o trauma 

do outro como trauma da diferença. 

A necessidade de uma visão da alteridade, podendo também ser traduzida por 

hospitalidade, na questão dos apátridas e refugiados de guerra se manifesta de forma 

clarividente. Questão esta que está longe de fazer parte do passado. Ela ainda atormenta as 

diretrizes humanitárias do cenário conflituoso mundial. 

Dentre algumas teorias que oferecem resposta a este entrave, ainda que de forma 

breve, exploraremos uma delas, cuja implicação toma proporções relevantes no cenário 

mundial. A idéia de “tolerância” é, a todo instante, contemplada, seja por movimentos 

sociais, seja em debates políticos ou em diversas conjecturas que se preocupam em debater 

a ética moderna. No entanto, frente ao cabedal teórico que aqui fazemos uso, a idéia de 

“tolerância” soa ainda como uma tentativa frustrada de se estabelecer a ruptura necessária 

para o problema da totalidade. Apesar de parecer se tratar do conceito-limite no plano da 

filosofia política, a concepção de “tolerância” ainda enseja, de algum modo, a negação da 

alteridade.    

“Um mundo mais tolerante!”. Frase dita e repetida em convenções, encontros, 

debates e assembléias sobre direitos humanos. Esta parece ser a resposta-chave para a 

resolução e amenização da maioria dos conflitos mundiais, principalmente os que envolvem 

interstícios internacionais. Não negamos sua pertinência histórica, mas atentamos para o 

fato de que a tolerância em nada tem a ver com o reconhecimento da diferença a partir do 

olhar da alteridade.  

O conceito de “tolerância”, primordialmente construído nas disposições filosóficas 

que questionavam os antagonismos e inquietações religiosas da modernidade
64

, deteve uma 

importante influência sobre as perspectivas de liberdade de credo e, posteriormente, foi e 

ainda vem sendo utilizado nos ditames da filosofia política. Talvez através desta idéia de 

tolerância seja possível dizer que a modernidade tardia dos dias atuais recepciona um certo 
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patamar de liberdade de expressão, na maioria dos casos impensável por outros momentos 

da história. Mas se chegamos até aqui, até esta significativa conquista, isto não significa 

que nossa tarefa de desconstrução, pela pura sede de construção de um algo melhor, tenha 

se encerrado.  

O conceito de tolerância é o conceito-limite no plano da teoria política. Ele não 

pode ser visto como a panacéia para o prisma de intolerância, desrespeito, luta e guerra, que 

ainda se insurge no mundo. Pois, como nos alerta Ricardo Timm de Souza, só toleramos 

aquilo que, em sede inicial, não tolelaríamos. Ainda tenho a última palavra e decido se sou 

clemente com a diferença que me traz desconforto. Sou um juiz no tribunal da relação. Em 

outras palavras: ao tolerar o outro assumo um patamar de hierarquia. Ainda sou senhor da 

razão e modelo o outro a minha orientação cognitiva. Impeço-o daquilo que 

primordialmente configura a possibilidade do Encontro: Impeço-o de ser outro. Em outras 

palavras: A idéia de tolerância é insuportável para a ética da alteridade. 

            No enfoque dos apátridas e refugiados, ao qual o presente artigo se direciona, a 

idéia de tolerância pressupõe um distanciamento e uma barreira cultural que impede o 

contato entre diferentes identidades; apesar de ser impossível se pensar cultura alguma sem 

relação com o outro, já que nenhum costume tem origem solitária. A abertura a uma cultura 

diferente; o acolhimento pelo outro que adentra meu território, que me mostra uma nova 

forma de interagir com a humanidade; uma nova forma de conceber o mundo; de ser no 

mundo, ultrapassa a solidão que o conceito de tolerância enseja.   

 

            A idéia de tolerância, herança do ideário iluminista e um dos conceitos-chave da 

globalização, ainda está longe de se configurar como aquilo que entendemos, em cadeia 

cosmopolítica, ser a recepção efetiva da filosofia da alteridade: a idéia de hospitalidade
65

; 

Pois ela está sempre do lado do mais forte. “É uma marca suplementar de soberania, que 

fala ao outro sobre a posição elevada do poder, estou deixando que você exista, você não é 
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inaceitável, estou lhe deixando um lugar em meu lar, mas não se esqueça de que este é meu 

lar...”
66

.  

             

          A tolerância, para Derrida, é o oposto da hospitalidade ou ao menos sua zona-

limite
67

. É o jogo da razão solitária. Com efeito, a tolerância se torna uma ação cautelosa, 

fiscalizada; uma hospitalidade condicional condicionada a obediência de regras e 

imposições
68

. A esta hospitalidade condicional, Derrida contrapõe com aquilo que 

denomina de “hospitalidade pura e incondicional”
69

 – uma manifestação de loucura e 

verdadeira transgressão da lógica do contrato, pressupondo a recepção da alteridade; onde 

abrem-se as portas para alguém que não é esperado nem convidado, para o “absolutamente 

estrangeiro”, para o sem destino ou sem pátria, para o “imprevisível, em suma, totalmente 

outro”
70

. Mas o drama se traduz por este status de hospitalidade ser impossível de se 

legislar ou organizar institucionalmente; embora somente a partir desse conceito seja 

possível adentrar a esta esfera proposição. 

 

           Nesse sentido, esclarece Derrida
71

: 

 

Sem essa idéia de hospitalidade pura (...) não teríamos sequer a idéia do 

outro, a alteridade do outro, ou seja, de alguém que entra em nossas vidas 

sem ter sido convidado (...) a hospitalidade incondicional, que não é 

jurídica nem política, ainda assim é condição do político e do jurídico. 

Justamente por essas razões, não estou nem seguro de que seja ético, à 

medida que não chegue a depender de uma decisão. Mas o que seria da 

“ética” sem hospitalidade?”. 
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 A hospitalidade incondicional transcende a fronteira do contrato. Na verdade o 

esfacela, por estabelecer um novo enfoque de estruturação de racionalidade que não 

obedece a normas ou imposições territoriais e políticas
72

. Trazemos como hipótese que 

possibilidade da hospitalidade, aos moldes propostos por Derrida, em verdade, pressupõe a 

própria ruptura com o ideário burguês de liberdade monádica, traduzida pela concepção de 

tolerância
73

. A utopia da idéia de hospitalidade – idéia que escandaliza os recantos da razão 

instrumental - não se dá como um prolongamento ou uma ramificação da concepção de 

tolerância, pois a construção filosófica deste conceito carrega inarredáveis caldos de 

ontologia em sua progenitura. Transcende a esta matriz de reflexão. Realmente se trata de 

uma tarefa árdua, exatamente porque desafia as trincheiras da razão instrumental e 

pressupõe um certo abandono de certezas; um certo desafio da subjetividade, sem pressupor 

um messianismo; talvez uma certa “messianicidade sem messianismo”
74

; uma “fé sem 

dogma”
75

. É, como aqui insistentemente tenta propor-se, a não-alergia da alteridade; a 

loucura pela vontade de justiça. 

 

          A idéia de paz que subjaz à percepção de hospitalidade incondicional transborda e 

excede as possibilidades da política; ultrapassa a perspectiva meramente política. Ou seja, 

enseja uma ética para-além do político, tornando-se “a reviravolta paradoxal na qual a 

fenomenologia encontrar-se-ia assim “jogada”
76

. Entretanto, não é pertinente tratar 
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“hospitalidade” e “paz” como sinônimos, pois é possível imaginar uma certa paz política 

entre dois Estados que  não ofereceram nenhuma hospitalidade aos cidadãos do outro, ao 

menos uma hospitalidade limitada por restritas condições
77

.  

            

          A atuação política muitas vezes adentra a uma esfera de representação midiática
78

 e 

deixa, exatamente neste ponto, esvair seu poder de atuação nos escanos da legitimação 

burocrata, pois tem como escopo, justamente na tentativa de tornar público, em sentido 

propagandístico, aquilo que só admite sentido na esfera privada, como bem observou 

Hannah Arendt
79

.  

 

 Para Ricardo Timm de Souza, tentar refundar a ética a partir de idéias políticas 

momentâneas, apesar de bem estruturadas e bem organizadas filosoficamente, não passa de 

postergar a própria questão da justiça, que está no ponto da relação entre humanos, 

ultrapassando a dimensão dos dilemas sócio-políticos, porque se dá anterior a eles. Está no 

originário da subjetividade e deságua no campo político. Pois “política é a capacidade de 

conceber uma estrutura ética de convivência que permita a cada ser relacionar-se o mais 

saudavelmente possível com cada outro ser” (grifo no original)
80

.    

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

Há possibilidades de se superar o modelo ético liberal, caso se atente para a verdade 

que não está no todo. Que justamente está no não-ser e na auto-incompreensão do próprio 

pensar
81

. A abstração do pensamento por vir admite a sua finitude e admite a infinita 
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responsabilidade pelo infinitamente
82

 outro, responsabilidade por libertar o outro da 

padronização do universalismo e da totalidade do mesmo. Neste sentido expressa o 

pensamento de Enrique Dussel quando confere o título de pensador renovado àquele que se 

compromete com a libertação da diferença. Nas palavras de Dussel: “caminhando na 

libertação do outro, alcança-se a própria libertação”
83

. 

A superação da moral de subjetividade solipsista está, de acordo com Ricardo Timm 

de Souza, na “crença na utopia apesar das utopias de não ter mais utopias”
84

. O espaço da 

verdade é agora “a inadequação radical da razão com o que acontece, o desafio ético do 

olhar sem contexto, dependurado no abismo não-explicável”, pois “eu sou absolutamente 

livre para não permanecer encerrado em minha totalidade”
85

.  

“O ser humano é, ele mesmo, um mundo humano e ferir a dignidade de alguém 

significa ferir o mundo inteiro”
86

. Torna-se necessário o desenvolvimento de um sentimento 

de solidariedade que não descambe para um mero artifício retórico, e sim que construa uma 

realidade na qual não somente se conviva com as diferenças ou se as tolere, mas se possa 

saúda-las como alicerce fundamental da humanidade
87

, pois, a renúncia a “apoderar-se do 

outro” significa um deixar-ser, significa o ato fundamental da liberdade
88

. 

O que aqui se indica é uma ética sem cartilhas advindas de flertes religiosos ou das 

filosofias de estruturas faraônicas. A ética como aquilo que fundamenta o mundo, longe das 

proposituras universalistas dos pensamentos categóricos. Vinculada ao pensamento da 

finitude, da humildade, da hospitalidade, da (des)hierarquia, da era onde se privilegia a 

diferença pela alteridade, da liberdade para ser quem se é, da liberdade para ser aquilo que 
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todos somos, ou seja: impuros, híbridos, sem essências aprisionáveis pelos conceitos de 

“bom” e “mau”,  de certa forma esquisitos e loucos.   

A história da humanidade é o elogio exacerbado de uma racionalidade canhestra e o 

esquecimento de que a única certeza que podemos ter sobre todos os seres humanos que já 

existiram e que virão a existir é a de que: todos são iguais, enquanto espécie, e que todos 

são diferentes, enquanto subjetividade.  

No lugar da inércia do mero reconhecimento da igualdade abstrata, o agir do 

reconhecimento da diferença. No lugar do universalismo da concepção tradicional dos 

direitos humanos, da lógica do mercado, da potência totalitária dos nacionalismos, e do 

apanágio da tolerância; a ética da alteridade.  

           A contextualizada percepção se inclina a buscar um sentido imune a percepções 

totais. Talvez a proposta seja pensar, apropriando-se de um linguajar focaultiano, na idéia 

de uma interna e introspectiva microrevolução, já que não há mais como se falar em 

macrorevoluções, desde a queda do muro de Berlin. Cada indivíduo poderia, 

idiossincraticamente, presenciar a diferença do outro para bem além de meras 

representações, desconstituindo-a de sua atual condição ameaçadora.  

          Tal condição significaria quebrar os espelhos de nossa auto-iluminação, de nosso 

narcisismo. Ser também instituinte em um mundo de instituídos. Isso fica mais fácil de 

perceber quando compreendemos que a Alteridade não é um capricho da natureza ou algo 

que podemos optar por receber ou não, mas é, antes, o que nos constitui - exatamente - 

como sujeitos, para além da mera identidade psíquica. 

           O que se espera é, de algum modo, o desenvolvimento de uma racionalidade 

apátrida. Desprovida de territorialidade. Na lacuna da razão intransigente, brota uma razão 

transitante; transvalorativa. Que reluz o amparo da racionalidade nômade, híbrida, que se 

re-aloja a cada tentativa de totalidade. Que escapa no vão da percepção englobadora. Que 

se alimenta da diferença. Do estranhamento. Que busca amparo no refúgio. No “não-

óbvio”. Que mantém sóbrio o horizonte de um mundo ainda possível.  
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