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SOBRE O TRATADO DA EVIDÊNCIA DE FERNANDO GIL
JOSÉ REIS

1. Construção interna precisa e bem ligada - a lembrar Espinoza ou Wittgenstein - e estilo simples, claro e directo, próprio de quem domina as questões
e «teve tempo para escrever pouco», o presente tratado é bem uma obra notável.
Não estarei sempre de acordo, como adiante veremos, mas isso não invalida em
nada esta constatação.
A sua tese nuclear é a de que a evidência - em geral, mas particularmente
a filosófica, que é o objecto do estudo - é uma alucinação. Analisada sobretudo
em Escoto e Ockham, Malebranche e acima de tudo em Husserl que além de a
utilizar a estuda como ninguém, ela é com efeito o ter já, num plano aquém da
realidade, aquilo que se toma pela própria e então única realidade; por outras palavras e em termos kantianos , é transformar o «pensamento em coisa» e não haver
mais a coisa propriamente dita. É assim um excesso (pp. 14, 17, 43-44, 96, 108,
109, 132, 253), em que ao mesmo tempo se vai até a um «além» e a um «aquém»
do dado (234), uma espécie de «curtocircuito» em que a representação ganha o
lugar e a densidade do real (117), o arvorar da simples aparição em coisa-em-si.
Porque os casos referidos são muito diferentes entre si, não é decerto fácil compreender de imediato o que acabamos de dizer. Mas julgo que, uma vez tratados
esses casos, se compreende esta definição geral proposta. Acrescentemos apenas
que o «além » é-o porque se vai até ao real (do eu ou do mundo) para além do
pensamento , e o «aquém», porque aquele não é o verdadeiro real mas só um real
imanente.
A evidência é, com efeito, na língua de Husserl, a «posse original do ser
verdadeiro ou real ele próprio» (14), uma «autodoação em pessoa» (17), na qual
o objecto é «VERDADEIRAMENTE PRESENTE OU DADO exactamente como
é visado» (14). Numa nota de Formale und transzendentale Logik sobre o «carácter regulador, em sentido kantiano, da evidência perfeita», o filósofo salta como
o profeta (33) do dado para o não-dado fundando a presença deste (o Novo testamento cumprindo o Velho prova-se a si próprio), ao escrever: «A experiência
externa nunca é a priori uma experiência que dê a coisa ela própria de maneira
perfeita mas, enquanto se escoa numa concordância consequente, ela traz consigo,
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a título de implicação intencional, a ideia de um sistema infinito (...) de experiências possíveis (...)». Trata-se justamente de tomar o não-dado como presente.
Mas com esta particularidade de que - para invocar Sartre - não há só a série
infinita de aparições remetendo umas para as outras, antes há também e até antes
de tudo o próprio ser, que não aparece. Como se lê em comentário na obra em
apreço: «A coisa para além do que nela se mostra não é o seu perfil (Abschattung) seguinte, é a coisa existente em si» (109). Como - é a questão - presente,
efectivamente dada. E o que se diz para as coisas deve dizer-se de igual modo
para o Eu propriamente dito. Se o tomarmos sem mais como o que se auto-aparece
(194), ele é, para além da questão desta auto-aparição, a ilusão feita coisa dos
Paralogismos kantianos (§ 161); se o tomarmos definidamente na sua essência,
isto é, como fluxo absoluto, também ele, como a coisa, apesar de ser por definição
temporal, se dá ao fim e ao cabo num «todo» «intemporal»: havendo a retenção
e a protenção como modos de «segurar» o passado e o futuro enquanto presentes
e dando-se elas «ao-mesmo-tempo» que qualquer autêntico presente, o fluxo
precipita-se, na verdade, ele que é unia sucessão, numa efectiva simultaneidade
(p. 206); a qual por sua vez só é possível, em última análise, porque se «derrapou
para a abstracção» (210), nomeadamente passando-se do «psicológico» ao «intencional», do efectivamente vivido ao que apenas pode (embora por direito próprio) ser vivido: esse «psicológico» - que é o único fundamento do tempo (202-203) - deu lugar ao dever-ser, ao mero plano dos princípios, e ei-lo presente,
na sua totalidade, mesmo apenas podendo ver-se.

Malebranche, por sua vez, parte da mera ideia de extensão - uma simples
forma vazia - e transforma-a em realidade, no próprio arquétipo divino dos
corpos, ao ponto de os últimos praticamente desaparecerem. Eles na realidade não
desaparecem de todo. Mas é como se isso acontecesse, pois que o filósofo acaba
por confessar «que é muito difícil provar a sua existência» (136).
Escoto e Ockham, por fim, o primeiro com a cognitio intuitiva, o segundo
com a notitia evidens, começam a carreira moderna, doravante centrada no cogito,
da evidência, ao encontrarem maneiras de atingir a própria realidade sem sairem
do espírito. O primeiro transforma os princípios da metafísica - puros pensamentos - nas mais fundamentais das realidades (170) e o segundo atinge em si mesmos - e portanto na imanência - os próprios singulares sensíveis, transformando
a sua representação na sua própria realidade. É certo que o que ele explicitamente
recusa é a mediação da species sensível, o que parece fazer admitir antes a acção
à distância que Malebranche contesta (174). Mas do que se trata é da «verdade
profunda da evidência pura e simples» (175), «o conhecimento intuitivo não parte
das coisas no exterior (...), parte (...) do sujeito e não o deixa» (176).

Ora, como pôde isto acontecer? Como pôde a percepção, ou o simples pensamento, dar-nos imediatamente e por isso em pessoa aí, sem qualquer mediação,
a coisa percebida ou pensada? Como se chegou a esta concepção do conhecimento
em termos de imediatidade, de absoluta posse da coisa - de tal modo que não
há lugar nem para a prova nem para a prossecução da procura da verdade (232)
- e não em termos de mediação como triplamente a percepção, o pensamento e
o tempo requerem? A resposta da obra é que não se chegou mas partiu. E partiu
de modo tão generalizado em relação a toda a experiência e a toda a humanidade
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