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E com grande satisfa'rao que apresentamos ao publico brasileiro
mais uma grande coletanea de textos (13 artigos) que focalizam 0

pensamento de Emmanuel Levinasl • Trata-se de escritos produzidos
no ana de 2000, pOI'ocasiao do encontro dos fil6sofos na ANPOF,
onde efetivou-se um Grupo de Trabalho (GT Levinas da ANPOF).
No Brasil, atualmente, SaGmais de dez doutores com tese sobre 0

Autor, e uma serie bem maior em termos de disserta'rao de mestrado.
As tradu'roes de Levinas cresceram - tres obras pelo grupo de tradu'rao
da PUCRS, pela Editora Vozes2, e tres pOI'outras editoras brasileiras.
As obras sobre 0 Autar seguem 0 mesmo caminho, alcan'rando mais
de quinze tftulos ate 0 momento. Congregando este movimento esta 0

CEBEL - Centro de Estudos Brasileiros sobre Emmanuel Levinas
(l1.ww.cebelonline.kit.net); e, no fundo, 0 trabalho incessante e criativo
daqueles para quem fazer filosofia assume a tensao do Dizer, pOI'e
para outrem, permanecendo no tra'ro, apenas, da alteridade. Igualmente,
como "espfrito do tempo", a busca porestear um sentido etico como a
inteligibilidade primeira do Saber, no paradoxal momento civilizat6rio
em que vivemos. Como vestfgios humanos, pegadas dos instantes do
caminho, dos desertos bfblicos, dos dialogos com outros, com 0 logos
do cosmos grego, com as encruzilhadas do Ocidente, com 0 desejo
de falar, enfim, manter 0 encontro apesar da fissao do tempo. Os textos
que seguem falam pOI'si; e representam, tambem, um determinado
momento desta caminhada, a cada dia mais pr6spera e madura.
Cada nome e especial nesta obra: mas se e preciso lembrar em pm1icular
algum, na realiza~ao da coletanea3 , prof. Nelio Vieira de Melo pOI'seu
trabalho incessante, e 0 apoio do Departamento de Filosofia da UFPE,
na Figura do prof. Inacio Strieder em especial.
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I Temos colelane"s em lomo de Levin"s n" Revisl" \leritas. d" PUCRS (1992. 1998 e 2002).
Rel'ista da FAFf.I;JC (Vi"mao - RS, 19951; Revisl" Stlldilllll (I SAF- PEl; Caderl/os de
sllIJjeril'idade (UNICAMP -SP- 1998), enlre OUlros. No momenlO. lemos " gr"nde colelane"
n" obra Ericas elll didlogo, EDIPUCRS, 2003. com 17 "nigos (pedidos: edipucrs@pucrs.brl.
2 Grupo coordenaclo pOl' proF. Pt:::rgelltillo Pi vallO. Obras: H11I1/(/nislIIo do OIl/fO !lOlI/elll,

EllIff! IUJs, e De Delis qlle 1'(;'111 (/ ideia. e Oll1rtlmente, essa ultima IS <k Paul RicoeuL
J ""<;0 lembrar que os profs. Luis C"rlos Susin. Evaldo Kuiav" e Eliseu Cinlra. que panicipam

em geral das coktfineas. 3qui nao constam em visla daquele momenta cia ANPOF.
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