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Resumo
A situação intelectual do homem moderno foi um dos temas de maior importância para a
filosofia zubiriana. Em 1931 Zubiri propôs a tese de que o homem moderno abandonou uma
vida intelectual autêntica. Esta crise foi causada pelo nivelamento positivista do conhecimento, a desorientação da função intelectual e a perda da vida intelectual. Partindo desta
base, Zubiri elaborou uma proposta que procurava resolver a ameaça radical que evidentemente fragilizava a inteligência, assim como dirigir-se ao problema da restauração da vida
intelectual. O nosso autor pensava resolver este problema através de uma dedicação filosófica baseada no esforço pessoal, em relação, especificamente, às idéias do ser, do mundo
e da verdade. A verdade coincidiria com a realidade e o acto de intelecção coincidiria com o
acto primordial de conhecer. A dedicação para alcançar este conhecimento primordial era
para Zubiri o caminho que melhor oferecia a restituição do homem moderno a uma vida
intelectual autêntica.
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Abstract
The intellectual situation of modern man was a fundamental cause of concern in Zubiri’s
philosophy. In 1931 he proposed the thesis that modern man had abandoned an authentic
intellectual life. This crisis was caused by the positivistic leveling of knowledge, the
disorientation of the intellectual function, and the loss of intellectual life. On this basis, Zubiri
made a proposal that attempted to solve the radical danger evidently undermining intelligence
and to address the problem of restoring the intellectual life. He sought to resolve this problem
by a philosophical dedication based on personal effort in relation, specifically, to the ideas of
being, the world and truth. Truth coincides with reality and the act of intellection coincides
with the primordial act of knowing. The dedication to reaching this primordial knowing is the
path Zubiri offers to bring the situation of modern man back to an authentic intellectual life.
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