A INTENCIONALIDADE

DA FRUI<;AO - 0
TEMA DA SENSIBILIDADE EM LEVINAS

o proposifo

do fexto, em paula,

e sugerir,

brevell1ente,

possibilidades de compreensiio do fema complexo que envolve
a articulariio entre sellSibilidade e alteridade, em E. Levinas,
desde a proposta de L11l1a"inteJlcionalidade

dafi"uiriio"

que

acaba pOl'possibilitar lima prill1eira ultrapassagell1 da
subjetividade original" egofsla".
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Levinas descreve a sensibilidade, a partir da frui~ao. Como
en ten de ele esse conceito? Frllir e estar ligado aos conteLldos da vida
que, pOI'sua vez, preenchem de felicidade e gozo a existencia. Os
conteLldos, de que vivemos, nao se justificam, simplesmente, como
objetos de representa~ao, nao sao, igualmente, meios e nem finalidade
de vida, mas sao, antes, possibilidades e instancias de prazer, de gozo
e felicidade. "Os objetos fazem a alegria da vida"! . A sensibilidade, a
pattiI'da frlli~ao, e entendida, pOltat1tO,como "sentimento", "afetividade"
e nao como pensamento. "As qualidades sensfveis nao se conhecem,
vivem-se. 0 verde das folhas,

0

rubro deste por-de-sol"2 . 0 fruir nao
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postula uma consciencia teoretica, nem reflexiva. Nao e sobre a teoria
que ele assenta. mas sobre a concretude que sustenta, inclusive, a
possibi Iidade da teoria. Nosso pensador coloca, antes do saber, 0 prazer,
e a este qualifica como

egofsl11oda I'ida.

"Vivere fruir da vida"3. Um

egofsmo que nao entra em discussao moral, mas que e entendido, como
necessidade e como LlIlldos fenomenos originais de

"idenfifica~ao"

do existente com a existencia.
POltanto, a sensibilidade, entendida como ato de frui<;;aoe como
contentamento, nao se confunde com 0 padrao epistemico da tradir,;ao
filosofica enquanto questao do ser e busca teOl'etica da verdade. A
questao sugerida e a seguinte: a compreensao da realidade se esgota,
na compreensao do sentido do ser? 0 sere depositario -ou, ao menos,
depositario unico - do sentido da verdade? POI'que a sensibilidade
enquanto fruir,;ao nao se plenifica no ser da sensibilidade, mas na
dil/all1ica al/fes "il/fenciol/o!"
dessa mesma sensibilidade.
Assim, em oposir,;ao a intencionalidade da representar,;ao
intelectual, Levinas sugere uma paradoxal "intencionalidade da fruir,;ao".
Compreender a sensibilidade, como dado sensfvel, como fruir,;ao,nao
seria uma especie de anacronismo intelectual? Levinas diz que nao. 0
dado sensfvel responde, sempre, ao preenchimento de uma necessidade
e de uma tendencia. Nas suas limitar,;6es, 0 ser humano se regozija e e
feliz. Da-se uma estrutura de ambigLiidade original: pelas necessidades,
o eumantem uma celta relar,;aode dependencia com 0 outro, em relar,;ao
ao qual, pOl'em,reinstitui a sua propria independencia, enquanto feliz.
o modo de as necessidades pulsarem no abrir-se, no satisfazerse, como ser sensfvel, se concretiza pela corporeidade. 0 corpo,
separado de seu fim, vai ao outro de si mesmo, sem precisar de
mediar,;aoou instrumentos: "Mergulho no elemental plenificando-se de
gozO"4. 0 corpo encontra elevar,;ao na relar,;ao com 0 OLltro,
possibilitando transformar a fruir,;aoem consciencia e trabalho. Nesse
sentido, Levinas se expressa: "0 corpo, a posir,;ao, 0 fato de se manter

nao se assemelha a representar,;ao idealista. Sou eu proprio, estou aqui,
em minha casa, habitar,;ao,imanencia do mundo. A minha sensibilidade
esta aqui"S . A presenr,;a do corpo e presenr,;a sensfvel cujo sentido
principal e continuar mantendo-se como corpo. Procurar manter, a si
mesmo, na posir,;ao alcanr,;ada, e um exercfcio de ocupar 0 lugar
desejado. Na medida que mantenho e asseguro 0 aqui eo agora, oriento,
simultaneamente, uma atitude em relar,;aoa alguma coisa, a algo que e,
sempre, como que uma "alteridade" de minha fruir,;ao,
Logo, as coisas e os objetos, que chegam ate mim, tem sentido,
enquanto relar,;aode contentamento, porque elas "bastam-me". Nao e
uma relar,;aofundamentada a partir de ideias, do pensamento. Em vez
de pensar os elementos constitutivos do mundo, eu, apenas, me
mantenho nele, descartando a possibilidade de uma representar,;ao
abstrata, pOl'que sei que a fundamentar,;ao de minha atitude relacional
provem desses elementos constitutivos,

enquallfo wis,

e nao enquanto

estabelecimento de uma correlar,;ao intencional intelectual.
A intencionalidade propria da sensibilidade, em Levinas, difere
assim, profundamente,

da maneira de como Husserl a entendeu. A

sensibilidade nao e razao ou racionalidade, nem, tampouco, seu exercfcio
e, a rigor, "racionalizavel", mas, antes, vivencial. Ela se localiza, como
que

anfes

da razao, 0 dado sensfvel nao se fecha sobre LlIllsistema

totalizante, tfpico das form as COITentesda racionalidade identificante.
Mas, se para Levinas a sensibilidade nao e entendida a p3ltir
da consciencia intencional, como entao entende-Ia, ou melhor, "perceber
sua realidade"? Tudo leva a crer que, para ele,

0

dado sensfvel se

justifica na ordem da subjetividade. Nessa perspectiva: "A sensibilidade
e a subjetividade do sujeito''6. "A sensibilidade marca 0 carater subjetivo

, TL p.122
.' TI. p. 100
, TL p.121

I.

De

olro

(dorav"","

Il/odo

AEI.

lfl/e'

.H~"()

IJIds

aIM

de

10

escllc;o.

SalamJlleD.. E(1. Sfguelllt:. 1974. p. 60

A intcncionalidadc
o tellla

e 0 Jugar primeiro,

do sujeito"7 , ou seja, a subjetividade

0

principio,

0

dOl

dn sensibilidadc

buscara, pela relac;:aocom

0

frui\'ao Lc\'inas
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OLltro,a verdade da relac;:aoetica. E a

aqui, 0 agora que funda 0 sujeito senslvel, em sua primeira e mais ingenua

sensibi Iidade e fruto dessa separac;:aooriginal: "a sensibi lidade representa

manifestac;:ao.0 eu gozoso e a primeira localizac;:aoque, por primeiro,

a propria separac;:ao do ser, separado e independente"l 2.
A iMia, que parece estar subjacente a este pensamento
levinasiano, e a seguinte: a intencionalidade abstrata da objetivac;:ao
comprometeu a ideia de sensibilidade, retirando, desta, 0 seu carater,
propriamente, qualitativo e subjetivo. A questao e: seria posslvel
interpretar, objetivamel/te os varios modos de vida? Caso nos
decidamos pela negativa, parece que tal decisao deve-se fundamentar
no fato de que 0 dinamismo intencionaJ da sensibilidade e muito diferente,
no tocante a percepc;:ao. No dizer de Levinas: "Os sentidos tem um
sentido que nao e predeterminado como objetivac;:ao'" 3.
A partir dos referidos dados, infere-se que a noc;:ao de

produz e reflete sensac;:6es,que primeiro da sentido. Levinas, referindose a Husserl, enfatiza: "A Urimpressiol/ e a individuac;:aodo sujeito. A
Urimpression eo comec;:oabsoluto, a primeira origem, aquilo, a partir
do qual todo

0

resto e criado. Ela propria nao e criada, e "genesi

5jJonfanea",e a cliac;:aooriginaJ"s . No dizer de Levinas, "a sensibilidade
nao e conteudo amorfo, um fato, no sentido da Psicologia Empirista.
Ela e intencionalidade, uma vez que sinm todo 0 conteudo e esta sinmdo,
nao em relac;:aoaos objetos, mas em relac;:aoa Si"9. 0 primeiro dado
intencional

e sentido

na condic;:aode sujeito.

"sensibilidade" delineia contornos, bastante diferentes daqueles mais

Mas como se fundamenta este "primeiro"

sujeito? 0 eu
levinasiano se caracteriza como egolsmo puro, como ser aut6nomol
fl.

e

"0 eu e interioridade,
absolutamente
sozinho'"

solidao pOl' excel(~ncia. Na fruic;:ao sou

para mim egolsta sem referencia com outrem, sou

correntes na tradic;:ao.A sensibilidade, enquanto exposi~ao ao ourro,
assume 0 estado de passividade, nao entendida como inercia - ausencia
de movimento ou repouso.

E uma

exposic;:ao que se mostl'a, pela

fragilidade, nao con tendo para si qualquer protec;:ao.0 eu se qualifica,
pela vulnerabilidade. Uma subjetividade, marcada pela vulnerabilidade

I.

Esta condic;:aode ser qualifica

0 eu

como ateu, separado. Estar

separado significa manter-se sozinho e impossibilitado
qualquer vInculo com

0

de manter

ser do qual esta separado. Por outro lado, esta

condic;:ao de estar separado garante a possibilidade da relac;:aocom

0

que esta aquem, anterior ao proprio eu e, ao mesmo tempo, esta alem,
exposta ao c1amorda alteridade. "A sensibilidadee vulnerabilidadeou
exposic;:ao ao outro"14. Uma vulnerabilidade,
ambigliidade,

na relac;:aodo eu com

0

marcada

pela

outro, na medida em que p6e,

OLltro.A separac;:aocondiciona inexoravel mente a relac;:aocom ooutro.

em risco, a perda de significac;:ao do sujeito - "A subjetividade da

Para haver relac;:aodo mesmo com

sensibilidade enquanto encarnac;:ao e LUllabandono sem retorno,

0

outro e necessario que

0

mesmo

se mantenha, enquanto eu, separado. 0 eu separado e independente
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OLltro,corpo como passividade e

Mas, colocar-se no lugar do outro - substitui<;ao do outro traduz algum tipo de intencionalidade? Que sentido tem a rela<;aoda
sensibilidade com a alteridade? A compreensao do ser, entendida como
consciencia que tematiza como saber absoluto, nao tera seu sentido e
significa<;ao

na alteridade,

subjetividade? 0 contato com

enquanto
0 outro

constituinte

da pr6pria

nao sera ullla exposi<;ao ao ser?

Nao sera exatamente af, que tera infcio a recoloca<;aoradical da questao
da legilimidade do subjetivo? A subjetividade, constitufda desde
fato da sensibilidade,

0

0

si meSIllO,repudiando os nexos ontol6gicos,

como la<;osfinais do senti do, nao seria esta subjetividade, ate mesmo,
U11'!

olro modo que ser?

