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* Respostas:

1. Resposta pessoal. Eros era � lho de Penia e Poros. Como a mãe, Penia, estava 
sempre com fome e miserável, e como o pai, Poros, estava sempre desenvol-
vendo artimanhas para conquistar o objeto de desejo. Esse seria um símbolo 
parar explicar que Eros está sempre faminto por aquilo que não possui, mas 
também está sempre disposto a criar artimanhas para conquistar o que deseja.

2. Como um ser intermediário, Eros não é nem totalmente pobre nem totalmente 
rico de saber, mas está entre a ignorância e a sapiência. Uma vez que Eros não 
é nem completamente ignorante nem completamente sábio, a sabedoria que 
ele possui se caracteriza por amar e buscar a sabedoria plena que lhe falta.

3. Filósofo é literalmente “amigo da sabedoria”; a sabedoria plena só pertence 
a Deus, e a ignorância plena é própria daquele que nem sequer tem ciência 
de sua ignorância. Está sempre em busca e, quando encontra uma porção da 
sabedoria, sabe que é apenas uma parte da sabedoria, cuja plenitude está 
sempre além. Ora, o caso do � lósofo é justamente o caso de Eros, sempre 
faminto, sempre buscando.`

4. Amor do corpo belo, amor das manifestações de beleza, amor das dimensões 
do espírito, isto é, os amantes das almas, da justiça e das leis, os amantes do 
conhecimento e da ciência. Por último, tem-se o ápice da escala do amor, que 
é a visão fulgurante da ideia do bem em si, do Absoluto.

5. Signi� ca que é sofrimento, porque se deseja o que não se tem. E tédio, por-
que uma vez conquistado, já não nos falta. Assim, parece que nos tornamos 
incapazes de amar.

6. Os escolásticos explicam que se começarmos a amar a nós mesmos não 
impede, mas na verdade permite que possamos começar a amar o outro. Em 
outras palavras, o amor de concupiscência, amar o outro para seu próprio bem, 
permite a existência do amor de benevolência, amar o outro para o bem do 
outro mesmo.

7. O fato de amor ágape ir além do amor de si e amor daqueles que nos fazem 
bem. O amor ágape tem como símbolo o amor aos inimigos. Amar os inimigos 
é amar não somente aquele que me faz bem, mas aqueles que me fazem mal.

8. O texto, traduzido como foi, dá a impressão de que o amor (eros) é desejo 
e zelo, e a razão do amor está na busca da natureza mortal por ser imortal, 
na superação da aparência passageira do mundo sensível para a realidade 
eterna do mundo inteligível. Essa ânsia pela perduração no tempo é algo que 
participa da � loso� a platônica de várias maneiras e de uma maneira especial 
– por exemplo, na consideração de a formação do cidadão ser inspirada nas 
qualidades perenes de Deus (cf. As Leis). 

9. No centro do pensamento maduro de Lévinas (isto é, as obras de 1961 e 1974) 
estão descrições do encontro com outra pessoa. Esse encontro revela uma 
característica particular: o outro me impacta como nenhum outro objeto ou 
força mundanos. Eu posso constituir outra pessoa de maneira cognitiva, na base 
de uma visão, como um alter ego. Eu posso ver que outro ser humano é “como 
eu”, age de modo semelhante, parece ser o mestre de sua vida consciente. 
Essa era basicamente a abordagem fenomenológica de Edmund Husserl para 
constituir outras pessoas dentro de um universo social compartilhado. Mas, 
argumenta Lévinas, a esta constituição de Husserl falta o elemento central da 
vida intersubjetiva: a outra pessoa se endereça a mim, chama a mim. Ele até 
não precisa pronunciar palavras para que eu sinta a evocação implícita na sua 
abordagem. É este encontro que Lévinas descreve de múltiplas perspectivas 
(internas e externas). Além de qualquer outra preocupação � losó� ca, a intuição 

fundamental da � loso� a de Lévinas é a relação não recíproca de responsabi-
lidade. Essa responsabilidade é transcendente par excellence e possui uma 
dimensão temporal especí� ca como experiência humana.


