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	Título de la comunicación 2: 
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	Nombre del autora: Tiago
	Apellidos: Amorim
	Titulación: Mestrando
	Actividad profesional: Professor
	Centro de trabajo: Lisboa - autônomo
	Correoe: taamn@iscte-iul.pt
	Nombre del autora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Se no caso dos animais e plantas suas realidades são “fechadas”, no sentido de que neles não há dever-ser – exigência interior por um ser que ainda não são -, no nosso caso é evidente o contrário: somos realidades em aberto, como ensinou Julián Marías (filósofo espanhol do século XX, seguidor de José Ortega y Gasset e um dos proeminentes da Escola de Madri). Nascemos com uma série de possibilidades (potências, aristotelicamente falando) que se tornam atos conforme as eleições que fazemos; as decisões consequentes da liberdade com que deliberamos em nossas vidas. Quando tomamos um recém-nascido nos braços, temos a sensação de que ele poderá vir a ser qualquer coisa. Poderá ser médico como o pai, professor como a mãe, artista ou delinquente. Sem dúvida este mesmo bebê é uma realidade em aberto, nascida com algumas determinações (família, sexo, raça etc) e potente para uma série de trajetórias possíveis. Tudo dependerá de uma combinação complexa de fatores, da intersecção dramática entre natureza, inclinações pessoais, meio social e causas autorais. Aliás, este tema – sobre as heranças e as escolhas verdadeiramente livres do indivíduo – foi amplamente estudado por Lipot Szondi, terapeuta belga criador da Análise do Destino Familiar.Portanto, somos uma realidade feita de irrealidades. Nascemos com algumas determinações, inerentes a qualquer vida humana, e temos a liberdade de “preencher” pessoalmente a estrutura da vida que recebemos no nascimento. Eu tenho uma língua-mãe, portuguesa, que herdei de meus pais e convivas. Isto tem de ser assim, porque ter uma língua é estrutural no homem. Porém, aproprio-me desta língua de maneira pessoal, com minhas aptidões e dificuldades, e dou a ela uma expressão única que, embora não deva prescindir das regras gramaticais, é desejável que seja reveladora de minha individualidade. Ainda, se depois de internalizar minha língua-mãe eu quiser aprender outra, como o francês por exemplo, isto será uma aquisição pessoal que, no momento em que decido por realizar, não a conquistei ainda. Neste sentido, agirei em direção a uma realidade que ainda não é minha, pois não domino a língua francesa no instante em que decido estudá-la. Com este exemplo da linguagem quero reforçar a ideia de realidade única que nós somos. Apenas os seres humanos são feitos também de irrealidades – como a língua francesa que ainda não falo – e que devem ser levadas em conta na compreensão da minha vida. Eu sou aquele que tem todas estas realidades atualizadas agora – como a língua que já falo, o sexo que recebi, a raça e a nacionalidade – e quer ter muitas outras que ainda são imagens ou antecipações dentro de mim. São, em última instância, irrealidades que corroboram a afirmação de que somos diferentes das “coisas”. Somos mesmo pessoas, realidades únicas por sua abertura e tensão entre o real e o irreal; as potências e os atos.Uma verdadeira antropologia filosófica deve levar isto em conta. Em relação ao homem não se pode aplicar conceitos estáticos como se faz com as coisas, realidades fechadas. É preciso elaborarmos métodos apropriados de manejo da realidade humana, adaptando as categorias aristotélicas para aquilo que somos. Sim, somos substâncias, mas de um tipo bem peculiar e que, como faz Julián Marias, deve ser tratada por seu nome próprio: pessoa. quando falamos de “substância humana”, referimo-nos ao núcleo sobre o qual estão depositadas todas as qualidades e os acidentes que percebemos em alguém (“Ela é mulher, eu sou homem”; “Ela tem cabelo comprido, eu não”; “Ele tem sobrancelha fina, eu tenho grossa”; “Ele gosta de futebol, eu de vôlei”), e que nos permite defini-lo, diferenciando-o das coisas e dos animais, como pessoa. Sobre isso, Julián Marías nos adverte que, na história da filosofia, depois de Aristóteles, ninguém deu a devida atenção à particularidade da realidade humana, ao fato de que a substância do homem é diferente de todas as outras coisas – o homem não é uma coisa, é uma pessoa que se elege a si mesma. Portanto, ao tratarmos da pessoa é possível falarmos de uma “perda de substância” no sentido de que o homem pode deixar de realizar a si mesmo e as potências humanas que o instalam devida e dignamente no mundo, como exemplar desta espécie a que pertence.Outras realidades não têm como perder sua substância; mas nós podemos, durante a vida, perder nossa pessoalidade: todos corremos o risco da “despersonalização”, como a chama Julián Marías. Como a nossa substância é radicalmente diferente de todo o resto da realidade, ela se define por uma dimensão irreal – tudo aquilo que está por ser feito e eleito (caminhos a trilhar, trajetórias a assumir…), a parte a ser escolhida e vivida – nós somos os únicos que correm o risco de não ser: só o ser humano pode ficar deprimido, porque nenhum outro ente da realidade pode estar em dívida consigo mesmo. E, dado que todos nos movemos nessa faixa de irrealidade, podemos dizer que alguém pode ser “mais pessoa” ou “menos pessoa”: há quem atualize a dimensão do seu núcleo, de sua substância, mais do que outros; há pessoas com uma riqueza de substância impressionante, e há outras substancialmente pobres – por quê? Porque elegeram errado, não escolheram, não realizaram.Não se trata, portanto, do que somos, mas de quem. Acerca desse tema de fundo antropológico (com implicações na sociedade e cultura) que pretendo falar no Congresso. A obra de Julián Marías - especialmente Antropologia Metafísica - é o fundo argumentativo sobre o qual desenvolverei a comunicação.


