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A experiência transcendental e atemática do Mistério de 
Deus nas metafísicas de José Enes e Gustavo de Fraga

SAMUEL DIMAS

Abstract

Contrary to the idealism of Kant that renders knowledge of God inviable, the transcendental 
philosophy of José Enes and the phenomenological metaphysics of Gustavo de Fraga maintain 
the scope for knowledge about God not in the ontological perspective of intellectual intuition 
of Espinosa and Bergson but rather in the a posteriori sense of an original transcendental 
experience in which man confronts Absolute mystery. Human beings thus only know explicitly 
and categorically what God is to the extent that they are consciously able to appropriate 
transcendental reality, which is founded in the abyss of ineffable Mystery beyond that which 
may be totally objectified.

Keywords: athematic knowledge, intellectual intuitions, metaphysical experience, pre-
knowledge of God, mystery, transcendental experience.

1. Introdução: a reflexão conceptual e predicativa pressupõe uma 
experiência transcendental e antepredicativa do Ser de Deus?

As filosofias cristãs de José Enes e Gustavo de Fraga encerram um 
caráter metafísico e defendem que o discurso filosófico se reflete 
a si próprio como conhecimento do Ser, o qual é identificado com 

Deus no sentido de Excesso e de Mistério1. Nesse âmbito, têm em comum 
a convicção de ordem transcendental e fenomenológica de que o conheci-
mento de Deus encerra a noção de uma experiência atemática. Mas de que 
conhecimento se trata nessa experiência do ser divino? 

Trata-se de um conhecimento de perfeita adequação do sujeito ao 
objeto à maneira da metafísica clássica, de um conhecimento de perfeita 
intuição intelectual à maneira de Espinosa e Bergson, de um conheci-
mento de intuição eidética ou visão das essências à maneira de Husserl, ou 
de um conhecimento em que a verdade e a universalidade do saber não se 
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1. José EnEs, Noeticidade e Ontologia (Lisboa: INCM, 1999), 137 
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devem a uma relação de adequatio da coisa ao intelecto (adaequatio rei ad 
intellectum), nem se devem à intuição pura das essências, mas devem-se 
a uma relação inadequada de criador convívio entre o conhecimento e 
o real, como diria Leonardo Coimbra, ou de manifestação do contacto 
originário com o ser que se dá no plano antepredicativo, como diriam Karl 
Rahner e José Enes, na linha de Heidegger? 

Partilharão José Enes e Gustavo de Fraga a perspetiva de autores 
como Heidegger, Karl Rahner e Gabriel Marcel, para quem a verdade 
do conhecimento filosófico é assimptota da desvelação perfeita do ser e 
não evidência apodítica? A experiência do conhecimento será para estes 
pensadores portugueses definitivamente discernitiva e clarificadora, ou 
caminho de permanente abertura na dialética do discurso racional predi-
cativo com a intuição a-conceitual e antepredicativa?  

Defendem José Enes e Gustavo de Fraga a definição do conhecimento 
da verdade no sentido da clássica metafísica teológica cristã, segundo a 
qual as coisas, naquilo que são, somente são na medida em que, como 
criadas (ens creatum), correspondem à ideia previamente concebida no 
intellectus divinus ou no espírito de Deus, e, por isso, estão de acordo com 
uma ideia reitora ou com o seu conceito essencial racional (são corretas 
ou verdadeiras)2, ou partilharão a perspetiva contemporânea desenvolvida 
por autores como Martin Heidegger, Karl Rahner e Gabriel Marcel sobre 
a noção de verdade que se fundamenta numa reviravolta no pensar, que 
concebe a experiência de um oculto fundo essencial do homem, que é 
ser-ai (Dasein) ou existência em permanente abertura às imponderáveis e 
recriadoras relações da Vida 3, assentes no Excesso de um Mistério origi-
nário?

Podemos dizer que o seu questionamento filosófico do ser de Deus 
pressupõe um pré-conhecimento de ordem atemática ou pré-reflexiva, 
que para alguns filósofos como Santo Agostinho e Descartes se apresenta 
como a verdade iluminadora de todo o conhecimento, e para outros como 
Karl Rahner e Johannes Lotz, na linha de São Tomás de Aquino, significa 
uma notícia prévia ou um verdadeiro pré-conhecimento que se inscreve 
no plano da experiência transcendental de ordem pré-predicativa, a qual 
precede a experiência metafísica e a experiência religiosa?4. 

2. Martin HEidEggEr, Sobre a Essência da Verdade, trad. de Carlos Morujão (Porto: Porto 
Editora, 1995), 19.

3. Ibid., 35.
4. Johannes B. Lotz, La experiencia Transcendental, trad. de José Luis Zubizarreta 

(Madrid: BAC, 1982), 4.  
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Para Descartes, o que se apresenta como prévio à reflexão lógico-
-racional filosófica é a ideia de Deus. Há uma experiência intuitiva que 
significa um conhecimento imediato dessa ideia inata de Deus, a qual tem 
implícita a afirmação da existência de Deus5. Trata-se do argumento onto-
lógico, segundo o qual, a ideia de Deus em nós só pode ser causada por um 
Ser infinito, no sentido em que representa uma essência que em si mesma 
contém a afirmação da existência. A ideia de Deus traz implícita a noção 
da essência de Deus, carecendo de ser explicitada pela ação reflexiva do 
pensamento racional.

Assim, importa perguntar: este pré-conhecimento de Deus, que está 
no princípio e no fim do nosso itinerário para ele, pode significar uma 
perspetiva ontologista, segundo a qual o homem pode atingir Deus se este 
sair do seu ocultamento, de tal modo que seja possível a contemplação 
imediata ou a intuição intelectual da sua absoluta glória, à maneira do 
conhecimento sub specie aeternitatis de Espinosa6? 

Pressupondo as reflexões de Santo Agostinho, que na linha de Platão 
dá maior prevalência ao pensamento pré-discursivo, e de São Tomás, que 
na linha de Aristóteles privilegia o pensamento discursivo, faremos uma 
breve análise à noção de conhecimento implícito e atemático de Deus nas 
filosofias de José Enes7 e Gustavo de Fraga8, as quais dialogam com Kant 
na crítica a Descartes e a Espinosa por estes defenderem a possibilidade 
humana de uma intuição intelectual absoluta do divino, só acessível, no 
entender do crítico alemão, ao intelecto arquétipo do Ser supremo9. Para 

5. René dEscartEs, Discurso do Método, trad. de Tavares Guimarães (Porto, Porto Editora, 
1990), 88-89

6. B. Espinosa, Ética, V, proposição XXXIII, trad. de Joaquim de Carvalho, Joaquim 
Ferreira Gomes e António Simões (Lisboa, Relógio D´Água, 1992), 472.

7. José Pereira Cardoso Enes (n. Lajes do Pico, 1924  – m. Lisboa, 2014) lecionou na 
Universidade Católica entre 1968 e 1973. Depois lecionou na Universidade de Luanda 
e no Instituto Politécnico da Covilhã. Regressou aos Açores para fundar a respetiva 
Universidade, da qual foi o primeiro Reitor, tendo, posteriormente, dirigido o 
Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais, bem como o Centro de Estudos 
de Relações Internacionais e Estratégia. De novo em Lisboa, assumiu as funções de 
Vice-reitor da Universidade Aberta. 

8. Gustavo de Fraga (n. 1922, Lajes das Flores – m. Ponta Delgada, 2003) foi professor 
catedrático da Universidade de Coimbra e foi Vice-Reitor na Universidade dos 
Açores, jubilando-se em 1990. Aluno de Miranda Barbosa, leitor na Universidade de 
Bona e bolseiro na Universidade de Friburgo, dedicou-se ao estudo de Descartes, da 
fenomenologia de Husserl e de Heidegger e também do existencialismo de Gabriel 
Marcel, tendo como preocupação fundamental desenvolver uma teologia filosófica 
assente na conciliação da fenomenologia com a metafísica. 

9. Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, B72. Trad. por Manuela Pinto dos Santos e 
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o filósofo alemão, a intuição intelectual está totalmente fora do alcance 
da nossa faculdade de conhecer, porque não pode transpor o limite dos 
objetos da experiência10. 

Mas de que forma o acordo com a posição crítica do idealismo 
kantiano acerca da ininteligibilidade absoluta do Ser em Si é conciliável 
com a adesão à filosofia do Mistério de Gabriel Marcel e à filosofia da 
inadequação de Heidegger e de que maneira a ideia de incognoscibi-
lidade da essência de Deus vai estar presente nas filosofias do Excesso e 
do Mistério de José Enes e Gustavo de fraga, sem inviabilizar a noção de 
experiência metafísica de Deus nos termos propostos por São Tomás de 
Aquino e por Karl Rahner?

Na linha de Tomás de Aquino, o teólogo contemporâneo Karl Rahner, 
citado por José Enes na sua obra À Porta do Ser, considera que o conhe-
cimento de Deus apenas se pode fazer por mediação da realidade criada. 
A partir da tradição escolástica que recusa a perspetiva ontologista, o 
teólogo alemão defende que a experiência transcendental de Deus é um 
conhecimento a posteriori que apenas ocorre no encontro com o mundo e 
com as outras pessoas, porque também a revelação divina pela Palavra se 
dá através de conceitos humanos11. 

Toda a experiência transcendental da consciência subjetiva implícita 
e necessária do sujeito que conhece, que não é de puro conhecimento mas 
também de vontade e liberdade (e pela qual se dá um saber anónimo e 
atemático sobre Deus), é mediada pelo encontro categorial com as reali-
dades concretas do nosso mundo de coisas e pessoas: o discurso sobre 
Deus remete para um saber de Deus mais originário e não reflexivo12. 
Assim, em que termos se situa este saber antepredicativo de Deus nas filo-
sofias de José Enes e Gustavo de Fraga?

Alexandre Fradrique Morujão. Introdução e notas de Alexandre Fradrique Morujão. 
2.ª edição. (Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian,1989) 86-87.

10. Ibid., B308, 269.
11. Karl raHnEr, Curso Fundamental da Fé, trad. de Alberto Costa (S. Paulo, Ed. Paulinas, 

1989), 69.
12. Ibid., 70.
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2. A verdade da realidade misteriosa do Ser, que se surpreende 
na experiência antepredicativa e se explicita no plano 
transpredicativo, de acordo com a metafísica de José Enes

Consideramos que a metafísica de José Enes se fundamenta neste 
novo sentido que pretende deixar que o ente seja aquilo que ele é, num 
movimento de ação livre ou de ek-sistente, por contraposição com a noção 
de que o ente é aquilo que nós compreendemos que ele seja.13  

É neste sentido que entendemos a posição do filósofo açoriano, 
quando defende que o ato de surpreender a experiência em que o homem 
se apercebe de si mesmo e do ser das coisas não se dá apenas pelo pensa-
mento no sentido do conhecer categorial, em que o impensado vem a ser 
pensado quando atinge a expressão predicativa, mas exige o sentido do 
conhecer a-categorial, em que o impensado é aquilo que nunca poderá 
ser expresso numa formulação predicativa, mas apenas sugerido pelo 
conteúdo e modos dessa formulação: «Tal impensado jamais poderá ser 
dito formalmente pela tessitura formal da linguagem enunciativa. A sua 
região é a do silêncio da fecundidade e da geração»14. 

A intenção de compreender o fundamento do mundo e do homem 
não se contenta no desenvolvimento de uma teoria do ser a partir de cate-
gorias gerais, como propõe a ontologia tradicional, mas exige um plano 
ontognoseológico que identifique a forma como o ser se revela no ato da 
aperceção original15. O procedimento adotado é de influência fenomeno-
lógica na procura de atender à manifestação do ser no conhecimento por 
via da função do intuito intelectual, na captação originária do apercebi-
mento do ser, por contraposição à discursividade da razão que obscurece 
a luminosidade que este momento atemático e a-categorial deixa transpa-
recer16. Um momento silencioso e impensado que, antes do labor racional 
de medir, calcular e estimar o valor que as coisas aparentam, encerra um 
inteligir imediato do que há de mais íntimo na essência das coisas e cuja 

13. HEidEggEr, Sobre a Essência da Verdade, p. 37.
14. José EnEs, À Porta do Ser: Ensaio sobre a Justificação do Juízo de Percepção Externa em 

S. Tomás de Aquino (Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1990), 13. 
15. José Luís Brandão da Luz, “O sentir na Metafísica do conhecimento em à Porta do 

Ser de José Enes”, in Caminhos do Pensamento: Estudos em Homenagem ao Professor 
José EnEs, org. José Luís Brandão da Luz (Lisboa, Edições Colibri – Universidade dos 
Açores, 2006), 101.

16. Ibid., 102.
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apreensão e compreensão se manifesta por meio do dizer da metáfora 
linguística, impulsionadora de noções e imagens sensitivas.

Enquanto sugerido através do dizer, o impensado vem debaixo do 
pensado, não como irracional ou indizível, determinado pela instância da 
razão e que desaparece à medida que o labor racional for clarificando a 
realidade, mas como mistério ou excesso que fundamenta e é condição de 
possibilidade do próprio discurso racional lógico-analítico: «Insinuar-se é 
o comportamento do impensado que se refugia no seio do pensado, não 
por medo à luz, senão porque ele é a luz do pensado»17. 

Neste sentido, não podemos deixar de começar por fazer uma 
analogia entre esta filosofia do impensado e a filosofia do mistério de Karl 
Rahner, autor que José Enes cita logo no primeiro capítulo da sua obra À 
porta do Ser, para dizer que é necessário ir à procura das protopalavras18, 
que nos franqueiam o acesso á intimidade da verdade original e permitem 
a manifestação do autêntico: «(…) o filósofo recorre aos processos cria-
dores de linguagem, próprios da poesia, a fim de, com eles possibilitar o 
aparecimento das verdades que não podem ser demonstradas segundo os 
processos da razão filosófica ou científica»19. 

De acordo com esta perspetiva heideggeriana de que a verdade não é 
uma característica da proposição correta, que é dita de um «objeto» por 
um «sujeito» humano e que, então, tem «valor» em determinado contexto, 
mas, pelo contrário, a verdade é a desocultação do ente, por meio da 
qual a abertura acontece, e todo o comportamento humano está exposto 
a tal abertura20, defende José Enes que o impensado fecunda o pensa-
mento, cuja função é «(…) fazer vir à luz o momento sempre presente do 
contacto originário com o ser»21, oferecendo em determinado momento 
da sua elaboração categorial a luz até então oculta na silenciosa região 
das origens. O intuito intelectual realiza um conhecimento inteligível de 
âmbito contemplativo e a visibilidade categorial que dá expressão verbal à 
intencionalidade do intuito situa-se a jusante dessa experiência originária 
e corresponde à função ordenadora da razão na construção de conceitos e 
definições, análises e juízos.

17. EnEs, À Porta do Ser, 14.
18. Ibid., 33.
19. Ibid., 36.
20. HEidEggEr, Sobre a Essência da Verdade, p. 39.
21. EnEs, À Porta do Ser, 14.
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A proposta interpretativa do autor no sentido de fomentar a revelação 
do impensado não tem a pretensão de o expressar como se ele pudesse ser 
pensado na ordem de uma explicitação predicativa, porque desse modo 
ficaria oculto e inexpresso, mas tem uma função apenas de expectação 
a solicitar a abertura reveladora22. O método aplicado tem como meta a 
revelação do modo primeiro pelo qual o homem entra em relação com o 
ser, isto é a forma pela qual se processa a aperceção original da perceção 
do ser que no seu entendimento significa «(…) ter a certeza de que o ser 
se manifesta ao conhecer no próprio conhecer, antes de qualquer teoria 
sobre o ser e sobre o conhecimento»23.

Por isso, a verdade corresponderá a um horizonte metafísico e não 
se confunde com as noções da objetividade e da certeza dos enunciados 
científicos, embora relevados de um consenso social. Nesta medida, José 
Enes partilha com Leonardo Coimbra a noção de que «a filosofia é amor 
da verdade única, da verdade essencial»24 enquanto pensar do originário 
e consciência do movimento de libertação espiritual que de ideia em ideia 
nos conduz «ao sol inteligível»25.  

Uma verdade que só se enuncia no labor argumentativo da razão, 
porque esta é iluminada internamente pelo conhecimento a-conceitual do 
intuito da inteligência, por via da interpelação metafórica, que tem por 
função trazer a razão ao plano fecundante da pura luz intelectual onde se 
revelam os fundamentos não conceptualizáveis26. 

Assim, ao arrepio do transmitido pelo pensamento grego clássico, 
partilha com a Heidegger a ideia de que a falta de verdade está no facto 
de a razão não ter capacidade de deixar que o revelante se revele, ocul-
tando, pelo discurso predicativo, o puro inteligível: «A verdade, portanto, 
será o abrir-se do que permanece oculto à razão e se revela à inteligência, 
mediante a expressividade metafórica»27. A linguagem poética procura 
explicitar pelo discurso o que a inteligência percebe de forma direta e 
implícita no primeiro ato a que adere.

E a razão procurará explicar e tornar explícito o conteúdo da perceção 
intelectual, por meio da operatividade conceptual e da discursividade 

22. Ibid.,14.
23. Ibid.,17.
24. Leonardo coimbra, A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre (Porto, Livraria Tavares 

Martins, 1935), 50.
25. coimbra, A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre, 50.
26. EnEs, À Porta do Ser, 45.
27. Ibid.,46.
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linguística, mas só terá êxito se seguir o trilho que o intuito intelectivo 
iluminou na experiência atemática ou antepredicativa, reconhecendo o 
irracional ou mistério essencial de si mesma. A justificação do conheci-
mento racional reside no exame regressivo às origens em que reflexiva-
mente se explicita a experiência intuitiva latente, mas se esta predicação 
pretender esclarecer e distinguir essas apreensões, antes implícitas, de 
forma abstrata, o seu conteúdo e eficácia noética esvai-se e morre. 

Citando Bernard Lonergan sobre a noção de que nenhum mestre 
pode ensinar iluminando internamente o espírito do aluno, apenas 
podendo enunciar palavras que o conduzam a descobrir por si mesmo 
determinada verdade, José Enes afirma que isso é assim porque a certeza 
nasce pela luz da razão que advém, não do ensino humano, mas da voz de 
Deus no íntimo do espírito e reafirma que há uma verdade que não pode 
ser apreendida pelos critérios tradicionais da formulação predicativa, 
exigindo uma razão mistérica de dizer poético: «Querer usar somente 
a formulação predicativa segundo as normas da clareza e da distinção, 
postergando as riquezas linguísticas, onde se oculta a experiência ante-
predicativa, provoca um empobrecimento do ensino e conduz à esquema-
tização terminológica abstractizante do racionalismo»28. 

A verdade antepredicativa da experiência intuitiva originária pertence 
ao plano metafísico do mistério e não ao plano da demonstração e da 
certeza e a explicitação racional desta verdade não pode ser feita no plano 
predicativo do discurso claro e evidente, mas no plano transpredicativo. Há 
uma verdade que não se pode exprimir com todo o seu conteúdo noético 
através da formulação predicativa numa articulação lógica e gramatical 
em que «surge a pretensão racionalista de tudo perceber e explicar, e 
de rejeitar como espúrio tudo quanto não se pode integrar no sistema 
claro e distinto do seu conhecimento categorial. Contentar-se com esta 
simplicidade fácil é quedar-se no formalismo superficial do positivismo de 
várias espécies e no apriorismo postulatório de ascendência cartesiana e 
kantiana»29. 

No plano da verdade transpredicativa, a função da lógica e da 
linguagem é apenas de estimular o aparecimento das situações imagina-
tivo-intelectuais onde a emoção abre o intuito para a explicitação aper-
cetiva do que era conhecido sem se saber30. Ao contrário da lógica e da 

28. Ibid., 129.
29. Ibid., 128-129.
30. Ibid., 130.
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linguagem que constituem a definição e a enunciação, as operações do 
plano noético da verdade transpredicativa pertencem ao plano do puro 
entender do intuito. Reconhecendo que usar a linguagem predicativa 
como um processo semelhante à simbolização algébrica é resvalar para a 
superfície estéril do racionalismo e que, ao contrário, contentar-se com a 
função meramente estimulante da linguagem e do raciocínio é quedar-se 
no intuicionismo aconceitual de Bergson, José Enes apresenta a neces-
sidade de um movimento espiralar e dialético das duas dimensões, que se 
consuma no momento superador da síntese transpredicativa: «A verdade 
antepredicativa fundamenta e estimula a verdade predicativa; por sua vez, 
esta contém e conserva aquela e estimula a consciencialização explícita da 
verdade transpredicativa; e esta justifica, certificando-a sem apelo ulterior, 
a verdade predicativa»31. 

Se a verdade antepredicativa se dá no registo da experiência 
atemática religiosa e estética de contacto imediato com o mistério da Vida 
e o encanto da Beleza infinita, a verdade transpredicativa dá-se no registo 
existencial da experiência metafísico-religiosa e metafisico-estética, em 
que o ser divino da relação originária se revela de forma analógica através 
da palavra poética que é veículo do silêncio contemplativo e da graça 
amorosa.

O acesso ao ser é uma experiência que se inicia fora do domínio 
da representação, porque se realiza pelo intuito através do sentir, sem o 
quadro racional da demonstração. A sua captação é de âmbito metafísico 
e envolve uma atmosfera de mistério que nunca se dissipa, apesar das 
sucessivas abordagens categoriais que a discursividade da razão propõe 
fazer. Só na estreita relação entre o pensar e o sentir, que a verdade trans-
predicativa da razão poética supõe, se revela o ser na sua integralidade 
como Mistério. 

Por isso, a noção do conhecimento filosófico da verdade de José Enes 
não se situa no plano da metafísica clássica medieval, segundo a qual pode 
haver perfeita adequação na relação do pensar com o ser, nem no plano da 
crítica kantiana, segundo a qual a verdade corresponde a um acordo entre 
os juízos das formas e os conteúdos em que de forma assimétrica o sujeito 
se fecha no interior da sua consciência (subjetivismo), nem no plano do 
realismo empirista, que se reduz à conhecida teoria do espelho ou da 
imagem simétrica (a consciência que aparece como o espelho que reflete 
as próprias coisas), mas situa-se no plano do proposto por Heidegger, que 

31. Ibid.,130.
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aponta como único critério de verdade o acordo entre as noções entre si e 
as novas noções vindas das mais longínquas profundidades da experiência 
noético-ontológica original, que se dá pelo intuito e que, ao contrário da 
predicação racional, não impõe, não mede, não calcula, nem manipula, 
mas cuida do ser32, deixando-o vir a ser nos seres que vêm à presença da 
atividade pensante33.  

Para que a luz da verdade atinja a razão é preciso que esta seja 
seduzida pela metáfora e seja atraída para fora do seu lugar próprio para 
a região da luz inteligível em que se desvanecem os seus instrumentos e 
pode, finalmente, vislumbrar os próprios fundamentos dos seus artefactos 
cognitivos. A função do verdadeiro pensar é seduzir a razão e evitar que ela 
se perca na vaidade e arrogância das suas obras «fazendo com que todo o 
labor argumentativo se reconduza das superfícies claras mas opacas, onde 
a inteligência se ensombra e o ser se oculta, para a transparência do que 
se oferece ao intuito apercetivo»34. 

Podemos identificar nesta posição uma certa analogia com o criacio-
nismo de Leonardo Coimbra, para quem o pensamento é uma atividade 
dinâmica, que tem no juízo a sua própria fonte criadora e não uma simples 
atitude ou ação conformadora entre sujeito e objeto. Neste sentido, o 
pensamento é relação íntima entre a atividade judicativa racional e a 
atividade intuitiva, estando enraizado no Universo em íntima convivência 
com a própria realidade, recriando as suas relações e meditando na sua 
interioridade por via de uma ascensão espiritual que culmina com o 
recurso à figuração poética do lirismo metafísico e à experiência religiosa 
da revelação. 

32. José EnEs, Linguagem e Ser (Lisboa, INCM, 1983), 150.
33. António Braz tEixEira, «Sentido e valor ontológico da linguagem em Vilém Flusser e 

José Enes», in Caminhos do Pensamento: Estudos em Homenagem ao Professor José 
EnEs, org. José Luís Brandão da Luz (Lisboa, Edições Colibri  – Universidade dos 
Açores, 2006), 27.

34. EnEs, À Porta do Ser, 46.

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2017 Revista Portuguesa de Filosofia. All Rights Reserved.

Provided for Personal License use. Not for reproduction, distribution, or commercial use.
© 2017 Revista Portuguesa de Filosofia. All Rights Reserved.



A experiência transcendental e atemática do Mistério de Deus nas metafísicas de Enes e Fraga 827

2017
Vol. 73
Fasc. 2 RPF 2017

Vol. 73
Fasc. 2 RPF

3. A experiência pré-categorial do mistério transcendente de 
Deus, que se revela como telos na imanência da consciência, 
em Gustavo de Fraga

Na introdução à sua obra De Husserl a Heidegger, Gustavo de Fraga 
afirma que o seu propósito é procurar identificar o alcance da relação entre 
a fenomenologia e a metafísica, a qual tem como momento último uma 
teoria sobre o absoluto e uma reflexão teológica35. Nesse sentido recusa o 
plano das reflexões fenomenológicas que divergem para a identificação da 
subjetividade com o Absoluto na afirmação de que toda a inteligibilidade 
se funda totalmente na res cogitans, situando-se numa posição reflexiva 
que não dispensa a experiência vital atemática e não recusa o recurso a 
Deus transcendente que, paradoxalmente, se dá na imanência.

Nestes termos, Gustavo de Fraga reconhece que para além do eu 
transcendental e da consciência como origem de constituição, existe a 
corrente de uma vivência presente que se revela como fenómeno origi-
nário em que o ser humano é teleológico e essa ordem teleológica não se 
explica a si mesma, sendo necessária uma solução teísta. Apresenta uma 
fenomenologia metafísica da ordem teleológica do mundo que, à seme-
lhança de José Enes, não se identifica com metafísica tradicional do saber 
adequado, mas que se centra na subjetividade e na vivência, que não pode 
recusar o problema do acesso às questões últimas e não pode deixar de 
manter a abertura do ego ao intemporal e eterno. Trata-se de uma teoria 
fenomenológica do Absoluto que se funda na subjetividade e recorre a 
Deus, no reconhecimento de que intencionalidade e teleologia não têm a 
sua causa em si mesmas36.

Numa alusão à metáfora kantiana da ilha, enquanto plano deter-
minado do conhecimento objetivo de uma razão diurna, por contraposição 
com o vasto oceano que a sustém, que é o plano totalmente indeterminado 
do conhecimento antinómico de uma razão noturna37, Gustavo de Fraga 
partilha com Hubert Hohl a ideia de que Husserl pressupõe um irracional, 
ou melhor dito, um mistério, em que se fundamenta a racionalidade e do 
qual é possível uma experiência de fé38. Considera o filósofo açoriano das 

35. Gustavo de Fraga, De Husserl a Heidegger:Elementos para uma problemática da 
Fenomenologia, (coimbra, Universidade de coimbra, 1966), 2.  

36. Fraga, De Husserl a Heidegger, 4.
37. Kant, Crítica da Razão Pura, B 295, 257.
38. Hubert HoHL, Lebenswelt und Geschichte. Grundzüge der Spätphilosophie E. Husserls, 

Freiburg (München, Karl Alber, 1962), 84.
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Flores que no fim da sua carreira filosófica Husserl regressa à história 
da filosofia e a sua noção de filosofia como ciência rigorosa é levada ao 
mundo da vida, rio heraclitiano inapreensível e do qual não pode haver 
evidência adequada, porque encerra um horizonte sem limites num movi-
mento infinito torrencial que se dirige para a unidade de um sentido que 
parece tomar a feição de uma fé39.

Como refere Karl Rahner, neste mesmo plano de consideração da 
realidade inapreensível aludida pela metáfora kantiana, o mistério trans-
cendente representado por esse oceano insondável e infinito é a única 
realidade evidente por si mesma, porque está fundada em si própria, e, 
dessa maneira, constitui-se como condição necessária da possibilidade 
de todo o entender imanente e categorial significado pelo conhecimento 
seguro e luminoso da ilha. Toda a inteligibilidade clara e distinta está 
fundada na obscuridade do mistério de Deus, a única instância que é 
evidente por si e que nos conserva na dádiva amorosa da eterna criação40. 

A ordem teleológica do mundo não se explica por si mesma e a 
vontade absoluta universal que vive nos sujeitos transcendentais é identi-
ficada com a vontade divina. O ser teleológico do homem leva-nos a aceitar 
a nossa experiência como integrada num processo infinito, cuja fonte não 
se deixa conceber, porque é Mistério. Assim, convicto de que a fé acom-
panha sempre o saber, Fraga considera a noção de uma consciência vital e 
atemática de Deus que precede a sua constituição na subjetividade trans-
cendental e que não pode ser inteiramente expressa pela nossa linguagem. 
Há um irracional ou excesso que torna possível a racionalidade, que se 
experiencia pela fé e que precede a constituição de Deus na subjetividade 
transcendental. 

Verificamos assim que Gustavo de Fraga evidencia a posição algo 
paradoxal de Husserl expressa no parágrafo 58 das Ideais I, em que, por 
um lado, a transcendência de Deus não é constituída por nós e surge 
polarmente oposta ao mundo constituído na consciência, mas, por outro 
lado, a redução fenomenológica transcendental também se estende a este 
absoluto transcendente. Ou seja, por um lado, contra a noção ingénua de 
uma imposição exterior, a transcendência de Deus é interior à imanência 
do Cogito, porque o a priori subjetivo precede o ser de Deus e do mundo, 
mas, por outro lado, a transcendência de Deus não é uma com essa 
imanência, como acontece com o ego da cogitatio, e anuncia-se aí pela 

39. Fraga, De Husserl a Heidegger, 38.
40. raHnEr, Curso Fundamental da Fé, 35.
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mediação do problema teleológico que ordena o mundo constituído na 
consciência, pela mediação do desenvolvimento da vida e da história e 
pelos motivos da consciência religiosa. Deus é, não apenas transcendente 
ao mundo, mas também é transcendente à consciência absoluta, embora 
a sua intuição se dê na imanência da consciência reduzida à subjetividade 
transcendental41.

Esta ideia do mistério transcendente de Deus, que excede o plano 
do mundo que se deixa determinar no pensar teórico das ciências mate-
máticas e das ciências da natureza, também está presente na sua obra 
Fidelidade e Alienação quando em diálogo com Gabriel Marcel, a propósito 
do absurdo do mal, opõe o conhecimento objetivo e experimental, que 
advém da relação com a realidade concebida como problema e enigma, 
ao conhecimento subjetivo e metafísico que advém da relação com a 
realidade concebida como mistério e na qual se pode desenvolver a expe-
riência da fé como compromisso com um absoluto divino e pessoal:

Para Marcel, o mal sofrido pelo próximo arrasta para uma situação em 
que não se revela como problema, mas como mistério. No mistério, eu 
próprio estou incluído de modo tão fundamental que perco a possibi-
lidade da objetivação – a qual supõe a separação de sujeito e objeto. É 
numa situação como a do mistério que o mal, a liberdade, e amor, a fé, 
possuem verdadeiramente sentido. É nesta situação que a fé pode nascer 
como compromisso com um Tu absoluto.42 

Esta imagem da ilha é retomada numa citação de Ortega y Gasset para 
dizer que a razão não pode suplantar a vida e o seu labor científico cons-
titui apenas uma pequena ilha que flutua no mar insondável da Vitalidade 
cultural43. Sob a luz da racionalidade tecnológica que transformou o 
mundo em objeto e se exprime na instrumentalidade do positivismo está 
a realidade mais vasta e fundante da transcendência metafísica e da tota-
lidade da existência: «(…) a ciência obedece às exigências da lógica, ao 
valor da necessidade, à orientação por ideias. Mas a ciência precisa de 

41. Edmund HussErL, Ideen zu einer reinen phänomenologie und phänomenologischen 
philosophie, in Husserliana, band. III/1, Neu Herausgegeben von Karl Schuhmann 
(Haag, Martinus Nijhoff, 1976), 124-125. 

42. Gustavo de Fraga, Fidelidade e Alienação (Ponta Delgada, Instituto Universitário dos 
Açores, 1977), 10. 

43. Ibid., 42.
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uma fé que a sustente (a ciência não se dá separada da existência), e, como 
não apreende a totalidade, precisa da filosofia, e da filosofia como guia»44. 

De acordo com Gustavo de Fraga a identificação do caráter teleo-
lógico do ser humano conduz-nos, no plano transcendental, a admitir 
que o homem se experiencia como instrumento de um desígnio infinito, 
embora a sua fonte não se deixe conceber. Mas no seu entender, isso não 
significa, para Husserl, admitir que toda a filosofia deve ser precedida pelo 
mito ou pela revelação, pois a sua via única para o Absoluto é a subjeti-
vidade. A redução teorética do conhecimento permite atingir o eu livre 
para além do eu fáctico e é nessa abertura para além do ser-aí que se 
atinge a via transcendental de uma metafísica teológica que supõe o ser 
absoluto: «(…) o homem individualmente e em sociedade, está em relação 
a valores, de modo que o mundo se nos apresenta como cheio de sentido 
e supõe um dever ser absoluto»45. 

Recordando as palavras de Husserl de que o mundo não é governado 
por um destino cego mas por um Deus e, por isso, tende para valores e 
fins absolutos e prepara o coração dos homens para que possam viver em 
liberdade o mundo de Deus46, Gustavo de Fraga salienta que para o feno-
menólogo alemão é na subjetividade transcendental que Deus se revela 
como logos, como razão absoluta que é fonte teleológica de toda a razão e 
de todo o sentido do mundo47. 

A epoché fenomenológica de Husserl conduz à região singular do 
ser da consciência pura e nela se abre a região absoluta da subjetividade 
transcendental, o eu puro, que é “transcendência na imanência” e não 
é constituído, ficando de fora de toda a operação de desvinculação do 
mundo empírico48. Na redução intersubjetiva da consciência pura, em 
que universo se transforma numa unidade intencional, Deus apresenta-se 
como suposto necessário que dá coerência à constituição transcendental 
do outro e do nós transcendental. Tal como indica Gustavo de Fraga, de 
acordo com a redução intersubjetiva, a comunidade racional e espiritual 
da história transcendental constituída encerra um sentido originário que 

44. Ibid.,36.
45. Fraga, De Husserl a Heidegger, 5.
46. Edmund HussErL, Erte Phisosophie II (1923/24), Theorie der phänomenologischen 

Reduktion, in Husserliana, band. VIII, (Haag, Martinus Nijhoff, 1959), 257-258
47. Edmund HussErL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, in Husserliana, 
band. VI, Haag, (Martinus Nijhoff, 1954), 7.

48. Gustavo de Fraga, De Husserl a Heidegger, 17.
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radica no mundo da vida e se fenomenaliza como teleologia. O sentido 
do encontro originário do homem consigo mesmo na fenomenalização 
histórico-transcendental de si é o da teleologia no desenvolvimento e aper-
feiçoamento ao infinito em permanente esclarecimento, que significa o 
trânsito do implícito ao explícito, do oculto ao manifesto e do incons-
ciente ao consciente, num empenho ético em que o divino se apresenta 
como última justificação, como satisfação máxima da evidência e como 
garantia última da necessidade racional49. 

Ser homem é ser teleologicamente na unidade do prático, do teórico, 
do estético e do religioso em vista da compreensão de si e do mundo, num 
Telos apodítico que não significa a pura identificação de Deus com a inter-
subjetividade finita, mas significa a identificação com Deus transcendente 
ou Telos supra-temporal e supra-transcendental, isto é, o Logos Absoluto 
unum, verum e bonum a quem todo o ente se dirige num caminho confes-
sional independente de qualquer religião50.

Ao contrário da posição de Heidegger para quem coisa em si e 
fenómeno visam o mesmo e determinam-se a partir da finitude do ser aí, 
excluindo a possibilidade de uma teologia filosófica51, Gustavo de Fraga 
segue a fenomenologia de Husserl sobre a relação entre eternidade e 
tempo e sobre a sua teoria da história, cuja teleologia tem de ter uma 
origem fora dela num Deus pessoal, porque «O espírito, no movimento 
que o impele a tomar consciência de si, não pode deixar de encontrar Deus 
na fonte do seu processo»52.

Destacando o regresso do último Husserl ao mundo da vida e à 
pergunta pelas condições do devir histórico, Gustavo de Fraga termina a 
sua reflexão sobre o autor alemão dizendo, por um lado, que este nunca 
abandonou a ideia de que a verdade só tem significado por referência à 
razão absoluta e, por outro lado, que nos seus últimos documentos reco-
nhece que a teleologia não tem em si mesma a sua causa, pelo que o telos 
apodíctico que guia a história não pode deixar de adquirir um significado 
teológico, diminuindo o risco de divinizar o ego53.

49. Maria José cantista, “O Tema de Deus em Husserl”, in, A Fenomenologia Hoje  – 
Actas do Primeiro Congresso Internacional da Associação Portuguesa de Filosofia 
Fenomenológica, coord. José Manuel Santos, Pedro M. S. Alves, André Barata (Lisboa, 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2003), 410.  

50. cantista, “O Tema de Deus em Husserl”, 411.
51. Fraga, De Husserl a Heidegger, p. 6.
52. Ibid., 161.
53. Ibid., 228.
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Para Gustavo de Fraga, a fenomenologia de Husserl sobre a teleologia 
que pertence à consciência absoluta não deixa de revelar a sua inspiração 
teológica, em que o mundo está em processo de eterna criação, pelo que 
o verdadeiro ser está no progresso dos vários graus de ser e o derradeiro 
não se identifica com uma determinada forma de consciência ou de vida, 
porque livremente os excede na sua potencialidade: «É neste contexto que 
a vontade universal e absoluta que vive em todos os sujeitos transcen-
dentais se identifica com a vontade divina, que pressupõe a camada estru-
tural da intersubjetividade para tornar-se concreta, embora não precise 
dela para ser possível»54.

Concebendo que no final, a filosofia de Husserl se mostra como 
teologia, pelo processo determinante da via racional para o Absoluto, 
Gustavo de Fraga considera que a teoria do eu se orienta para o problema 
do tempo e da eternidade e no âmbito da filosofia da história, entre o 
relativo do mundo e da ciência, Deus revela-se como telos: «Agora inten-
cionalidade e teleologia pertencem, em sentido próprio, a um Deus que se 
revela como telos»55. 

Esta compreensão da origem e do termo da realidade é sempre inade-
quada e sem objetividade, porque, como diz Gustavo de Fraga citando 
Jaspers, não é possível conceber uma origem última da totalidade, mas 
apenas uma perspetiva possível de orientação nela, porque não podemos 
sair dessa realidade e vê-la a partir de fora como o sujeito faz com o objeto 
na perspetiva dualista da experimentação científica56. A fenomenalização 
da subjetividade absoluta significa a impossibilidade de ver senão a partir 
de si, pelo que é no interior da imanência que o sentido da transcendência 
se constitui, seja a transcendência do mundo, do outro ou de Deus. O 
Deus de Husserl não é demonstrado, mas é postulado a partir da expe-
riência ético-teleológica. O Deus de Gustavo de Fraga também não é 
demonstrado, mas em vez de se apresentar apenas como garantia de um 
teleológico processo de auto-clarificação e auto-transcendência racional, 
apresenta-se também, no contexto de uma adesão de fé, como absoluta 
evidência oculta e misteriosa que possibilita o saber parcial e relativo da 
objetividade do mundo e dá sentido para os absurdos do mal e da morte.

54. Ibid., 231.
55. Ibid., 231.
56. Fraga, Fidelidade e Alienação, 15.
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A racionalidade tecnológica que absorveu a ciência transformou 
o homem e o mundo em objetos e em problemas por resolver57, mas 
estes encerram uma realidade misteriosa que escapa à objetivação e à 
problematização e cujo questionamento tem na filosofia o seu âmbito de 
reflexão. O ser humano não se dá feito como uma coisa, a sua essência é 
transcender58 e, nesse sentido, vai-se constituindo para além do cálculo 
num plano que inclui a incondicionalidade da existência vital de ordem 
irracional e afetiva59.

Tal como refere no capítulo VIII da sua obra Fidelidade e Alienação, 
Gustavo de Fraga admite a legitimidade lógica da perspetiva fenomeno-
lógica da intuição eidética como visão das essências, no sentido de uma 
verdadeira intuição intelectual60, mas esta intuição do inteligível não se 
pode confundir com a noção panteísta de intuição absoluta de Espinosa e 
de Bergson, na medida em que o filósofo português partilha com Gabriel 
Marcel e com a Heidegger a noção de que há uma relação de inadequação 
entre o pensar e o ser, porque a condição humana na sua estrutura antro-
pológica e ontológica não tem a estrutura objetiva e enigmática das coisas. 
O homem não se resolve nem se decifra como problema ou enigma, que é 
limitado, definido e determinado, porque o homem é mistério de amor. De 
acordo com esta perspetiva metaproblemática, homem e existência estão 
englobados, isto é, não há uma distanciação dualista entre sujeito e objeto, 
pelo que a radicação no ser e no movimento teleológico do absoluto não 
tem explicação racional lógico-analítica e experimental à maneira da obje-
tivação científica e do domínio tecnológico:

Um problema tem solução. No problema há o sujeito e o objeto, o eu 
e o que está perante mim, e, por isso, o problema pode ser dominado, 
para ele pode exercitar-se uma técnica de domínio. Se passarmos para o 
âmbito do ser, a questão que logo nos pomos é: quem sou eu que pergunto 
o que é o ser? (o que pergunta interrogado). É evidente que se cair na 
tentação de objetivar ficam de fora o meu ser e a minha relação ao ser. Na 
ontologia, na metafísica, estou perante o mistério, que é a interrogação 
«sobre a totalidade do ser e sobre mim próprio como totalidade»: agora 
o domínio não é o do problema, mas o do metaproblemático.61

57. Ibid., 34.
58. Ibid., 62.
59. Ibid., 76.
60. Ibid., 104.
61. Ibid., 98.
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Realidades como o mal e o amor em que nos sentimos implicados 
não se podem explicar por abstrações: «(…) o amor só existe na medida 
em que eu amo, na medida em que se apaga uma fronteira entre o eu e 
o diante de mim: no amor não há por isso critério, mas domina a fide-
lidade, no fundo estou no terreno do mistério a que só o recolhimento 
dá acesso»62. Importa advertir que esta relação radical não significa o 
apagamento da identidade e da individualidade nos âmbitos ontológico e 
gnosiológico, mas significa a condição de correlação entre sujeito e objeto 
que se situa no plano encarnado de uma vida sobrenatural.

No contexto desta reflexão, podemos dizer que a teologia filosófica 
de Gustavo de Fraga também partilha com Gabriel Marcel a separação 
entre religião revelada e a filosofia, pelo que o reconhecimento do mistério 
ontológico não exige a confissão numa religião determinada, embora 
possa proporcionar a aceitação de uma revelação63. Da mesma maneira, 
na linha contemporânea de uma fenomenologia da existência que se opõe 
à filosofia da razão pura, partilha com Marcel a recusa das filosofias que 
partem do cogito como pensamento desencarnado do nosso corpo e não 
atendem à existência humana concreta e partilha a crítica ao cienticismo 
que procura explicar o homem como uma coisa e não faz a distinção entre 
objetividade e existência: «Eu tenho objetos, mas ao contrário a minha 
relação comigo próprio só se exprime pelo ser, sou esta minha consciência 
e este meu corpo, em que esta e este não se entendem segundo o modelo 
da relação que tenho com este lápis que digo também que é meu.»64

4. Conclusão: a experiência ontológica e atemática do Mistério de 
Deus expressa-se pela linguagem metafórica do excesso e do 
paradoxo

De acordo com a filosofia cristã de José Enes, pela humildade da razão 
mistérica do discurso poético-analógico, o pensamento vai mergulhar no 
oceano insondável do mistério de Ser que, ao mesmo tempo, se desvela 
e se oculta, não, de forma provisória, como um enigma que progressi-
vamente pode ser resolvido pelo progresso científico, mas de forma defi-
nitivamente original, porque o ser é inesgotável na sua fonte de infinitas 
possibilidades. Neste contexto, a sedução criacionista da razão significa 

62. Ibid., 98.
63. Ibid., 99.
64. Ibid., 101.
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que esta se apropria de princípios lógicos e analógicos, analíticos e 
poéticos, demonstrativos e mistéricos, para se aproximar da verdade do 
ser que se revela como Mistério fundante. 

Neste sentido, a posição de José Enes partilha da mesma preocu-
pação de autores como Leonardo Coimbra e Gustavo de Fraga, defen-
dendo que, na correlação entre razão, intuição e mistério, e na libertação 
da servidão racional da predicação e da representação, o pensamento 
apreende a mesura do ser que se revela no discurso do paradoxo e do 
excesso, quebrando-se a monotonia das rotas conhecidas e irrompendo 
«(…) perante o seu olhar a estranheza do mistério daquilo que mais 
intimamente mora com ele desaparecido»65. Nesse sentido, cita o poeta 
Fernando Pessoa para dizer que quando o espanto se apodera do pensar, 
o homem maravilha-se com o insólito do mundo e o mistério do ser66. É 
nesta experiência ontológica, em que o ser se manifesta na sua exube-
rância e excesso, que se funda toda a relação social e cognitiva, uma 
relação cujo fruto é a verdade e que apenas germina numa lógica de afeti-
vidade poética da razão intuitiva e não numa lógica de dominação, típica 
da razão discursiva das ciências positivas. 

Da mesma maneira, recusando a técnica que objetiva a pessoa 
humana e a teologia que concebe Deus como um objeto que se possui 
conceptualmente, Gustavo de Fraga pressupõe uma atemática experiência 
vital que precede a predicação, recorre ao discurso paradoxal da transcen-
dência na imanência e concebe a sua existência como implicada numa 
perspetiva meta-problemática cuja condição exige um compromisso com 
a realidade misteriosa de um Tu absoluto e pessoal que não é passível de 
representação e cuja intuição não o traz à luz da visão objetiva: «(…) o 
mistério não tem representação, ele é, de certo modo, eu próprio. Pois isto 
se entende do eu, entende-se do tu, sobretudo daquele Tu que é Deus e que 
escapa a qualquer tentativa de objetivação»67.

A porta da relação do homem com o ser é a do mistério e tende para 
um Reino perfeito escatológico, que segundo o fenómeno sensível, pode 
ser prefigurado no espaço sagrado da religião, mas que não é percetível 
pela lógica da problematização e do termo perfeitamente adequado da 
solução. No campo da problematização, que exige verificabilidade e uma 
técnica de domínio associada a um método de espírito de conquista, dá-se 

65. EnEs, Linguagem e Ser, 151-152.
66. Ibid., 152.
67. Fraga, Fidelidade e Alienação, 101.
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a oposição irredutível entre o sujeito e o objeto, comportando a ideia de 
uma alienação por separação do dado imediato e a ideia de um sujeito 
despersonalizado68. É neste campo que se situa o princípio lógico de 
contradição usado pelas ciências e pela lógica dualista de sujeito e objeto, 
mas em relação a nós mesmos o ser não se deixa pôr como objeto, pelo que 
a separação entre o intelectual e o vital não passa de uma ficção: «Daqui 
deriva uma metafísica que tem a “encarnação” como dado central e que 
funda a ontologia, um indubitável existencial, o mistério recuperado do 
ego sum cartesiano, o mistério ontológico. A encarnação, como salienta 
Marcel de Corte, é coesse do espírito e da vida, do pensamento pensante 
e do ser»69.
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