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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

