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Resumo
Este trabalho pretende realçar a proposta da filosofia da realidade elaborada por X. Zubiri
em Sobre a essência, que junto com Sobre a realidade e Estrutura dinâmica da Realidade,
abrange o tratamento quase completo da realidade como substantividade, que, apreendida
na inteligência senciente, dá de si. Seu entendimento foi dificultado desde a sua publicação
em 1962, principalmente pelas “densas neblinas” e “prejuízos” do ambiente daquele tempo,
que se intensificou a partir da relação emblemática com a Trilogia senciente. Propomos que
é necessário entender o próprio Zubiri a partir do núcleo fundante da filosofia da realidade e
suas sequentes elaborações enfrentando a inteligência concipiente, que entifica a realidade.
Esta reflexão se dará a partir das pontuais e ricas interpretações de seus estudiosos, para que
possamos continuar, hoje, pensando à “altura dos tempos”.
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Abstract
This paper aims to highlight the proposal of philosophy of reality produced by X. Zubiri in
On essence, that along with On reality and Dynamic Structure of Reality, covers almost the
complete study of reality as substantivity, which apprehended in the sentient intelligence
“gives of itself”. His understanding was hindered since its publication in 1962, mainly due
to “dense fog” and “pre-judgments” of the environment of that time, which intensified
since the unbalanced relationship with the Sentient Trilogy. We propose that it is necessary
to understand the same Zubiri from the foundational core of philosophy of reality and its
subsequent elaborations facing the concipient intelligence that entifies reality. This reflection
will occur from offs and rich interpretations of their scholars, so that we can continue today,
think “height of the times”.
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