APRESENTAÇÃO

E

m Setembro de 1983, falecia, em Madrid, Xavier Zubiri. Tinha
publicado três obras importantes: Naturaleza, Historia, Dios
(1944), Sobre la esencia (1962) e uma trilogia sobre a intelecção,
Inteligencia sentiente/Inteligencia y realidad (1980), Inteligencia y logos
(1982) e Inteligencia y razón (1983). Muitos dos seus inéditos têm vindo
a ser publicados postumamente, contando a bibliografia primária zubiriana já com mais de vinte títulos. Embora tivesse um fulgurante início de
carreira académica e mantivesse intensos contactos com nomes ilustres
da filosofia e das ciências, como E. Husserl, M. Heidegger, A. Einstein,
M. Planck e E. Schrödinger, foi fora da Universidade e dos ambientes
“oficiais” que Zubiri veio a desenvolver a sua intensa e longa actividade
filosófica. Este dado e a reconhecida complexidade dos seus escritos terão
impedido que o pensador se tornasse mais conhecido. A difusão da sua
obra tem sido lenta, mas de assinalável consistência. No mundo lusófono,
há a assinalar a recente tradução de algumas obras, especialmente a
trilogia sobre a inteligência. Zubiri merece muito mais. Na comemoração
dos trinta anos da sua morte, a Revista Portuguesa de Filosofia dedica-lhe
um fascículo, esperando contribuir modestamente para um maior conhecimento de um pensamento original, poderoso e estimulante.
No final da vida, Zubiri mencionava três temas que o acompanharam desde muito jovem: a inteligência, a realidade e Deus. O primeiro
tema conduziu o filósofo a uma “noologia”. Aqui nasce a noção de inteligencia sentiente. Trata-se de um acto unitário de apreensão de realidade,
um acto que consiste na “mera actualização” do real na inteligência
sentinte (ou senciente), feita de três modos: apreensão primordial, logos
e razão. O segundo tema, a realidade, é a noção zubiriana mais pertinente, que justifica o título deste fascículo, “Xavier Zubiri: uma filosofia
da realidade”. Por um lado, a realidade é a “formalidade de alteridade da
coisa sentida”, ou o de suyo da coisa apreendida; “realidade” não designa
primordialmente um conteúdo (ainda que ele esteja sempre presente), não
é uma “zona de coisas”, mas o modo como as coisas “ficam” ou “estão”
na intelecção humana. Por outro lado, a realidade, enquanto alteridade,
tem uma complexidade estrutural que nos conduz a uma metafísica.
Contra Heidegger, Zubiri pensa que a metafísica antecede a ontologia.
Note-se, finalmente, que a realidade não é apenas algo que apreendemos
intelectivamente, mas também que nos afecta emocionalmente, que
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exerce sobre nós um “poder”, nos “possui”, nos abre possibilidades e exige
resposta. O terceiro tema, Deus, também lhe mereceu abundante investigação. Aqui se destaca a afortunada noção de “religação”.
Estes três grandes temas servem de guia para a ordenação dos artigos
deste fascículo. Assim, Jesús Conill propõe a filosofia e noologia de Zubiri
como uma fecunda alternativa ao reducionismo cientificista da neurofilosofia, tão em voga no panorama intelectual actual. Por sua vez, Francisco
Márquez Osuna propõe-nos uma aproximação entre o silogismo poético
de Alfarabi e o “ficto” de Zubiri, um tema da intelecção campal (logos).
Finalmente, Luis Jiménez Rodríguez analisa a noção zubiriana de “mentalidade”, situa-a no contexto da “razão como busca”, distingue os diferentes
tipos de “mentalidade” e, a partir daqui, sugere uma chave de leitura para
os desafios que se colocam na investigação interdisciplinar.
Numa aproximação entre a noologia e a metafísica, Víctor M. Tirado,
ecoando os trabalhos do Seminário de Investigação da Fundação Xavier
Zubiri (Madrid), realça a noção de substância e o pendor metafísico da
filosofia zubiriana para afirmar a “via da verdade” e evitar uma leitura
meramente hermenêutica pós-moderna, falibilista e céptica. Por sua
vez, face à ideia corrente de que a trilogia sobre a inteligência é a “chave
hermenêutica” de toda a obra de Zubiri, José Fernández Tejada e Antônio
Tadeu Cheriff dos Santos reivindicam a importância de Sobre la esencia e
dos póstumos Sobre la realidad e Estructura dinámica de la realidad para a
correcta compreensão da filosofia zubiriana da realidade.
No que toca ao terceiro tema, Deus, João António Pinheiro Teixeira
destaca a vertente teológica, apresentando o pensador como um “teofilósofo”. Traça então as linhas fundamentais da “teofilosofia” zubiriana,
realçando a incorporação do problema de Deus no ser humano e a articulação com a noção de realidade. Já Germán Marquínez Argote oferece-nos um estudo da história da palavra “religião”, desde os romanos até
Zubiri, que entende as diferentes religiões como uma “plasmação” de uma
“religação” originária.
Finalmente, Pedro Abellán Ballesta aborda um tema que Zubiri
tratou em diferentes ocasiões, o da vida intelectual e da “dedicação”,
condição necessária para alcançar a “realidade verdadeira”. Nisto temos
uma espécie de auto-retrato do filósofo espanhol.
JOÃO CARLOS ONOFRE PINTO, SJ
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