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"O presente livro é resultado de uma investigação árdua (…). 

Trata-se de um estudo exigente e rigoroso que tem como objectivo prioritário realçar a faceta fenomenológica da obra 

levinasiana. Num pertinente cotejo entre o filósofo lituano e o pai da fenomenologia, a autora procura mostrar qual o lugar 

que esta corrente ocupa no pensamento de Emmanuel Lévinas."

(Do Prefácio de Maria José Cantista)

"A partir da nossa leitura e do entendimento de Lévinas sobre a sua própria obra, pretendemos esclarecer a dúvida que nos 

inquietou ao longo desta investigação: qual o lugar da fenomenologia no seu pensamento?

Pretendendo ser fiel ao pensamento do autor, o nosso estudo tem como meta recolocá-lo no seu lugar próprio, onde a 

fenomenologia é a própria filosofia e o seu método é o fenomenológico (aliás, método esse que também nos conduzirá, no 

interior desta experiência levinasiana, é claro, até ao horizonte da sua afirmação ética, a qual se caracteriza por um invulgar 

traço de sentimento humano)."

(Da Introdução)
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