
“A minha liberdade termina onde começa a dos outros” 

 

O nome liberdade, de acordo com a perspectiva filosófica, qualifica a 

independência do ser humano, representa a autonomia e a espontaneidade 

do sujeito racional e constitui a condição dos comportamentos humanos 

voluntários. Na sociedade de hoje em dia, toda a gente deveria ter direito a 

este “bem precioso”; afinal, vivemos numa democracia, somos livres de agir 

de acordo com a nossa vontade. No entanto, se não soubermos respeitar os 

outros, o seu espaço e a sua liberdade, também não teremos direito a ser 

livres. 

Em primeiro lugar, a liberdade não pode ser encarada como algo que 

não tem limite e da qual podemos usufruir sem qualquer tipo de respeito e, 

diria até, maturidade. Tomemos, como exemplo, o caso de um simples 

adolescente que não valoriza a liberdade que lhe é concedida, nem tem a 

responsabilidade suficiente para aproveitá-la da melhor maneira. Ao utilizá-la 

de forma incorrecta, este jovem poderá ter atitudes que tenham 

consequências consideravelmente graves na sua vida e que poderão levar ao 

fim da sua liberdade. 

Por outro lado, não podemos viver constantemente a pensar nas 

consequências dos nossos actos. A liberdade é algo de que devemos 

desfrutar em toda a sua plenitude: a liberdade de escolher segundo a nossa 

vontade, a liberdade de agir desta ou daquela maneira, a liberdade de ser 

feliz. Por vezes, se deixarmos que o nosso lado racional prevaleça sobre a 

nossa vontade de agir, por mais errada que esta possa parecer, não 

estaremos a aproveitar totalmente o direito de sermos livres. Pensemos no caso 

no caso de alguém a quem surge a oportunidade de ir realizar um dos seus 

sonhos, de partir para longe em liberdade. Isto poderá implicar o sofrimento de 

outras pessoas; porém, se esta pessoa estiver a pensar nas consequências 

dessa opção, não poderá seguir o seu sonho e ter a liberdade de ser feliz. Este 

é também um exemplo de como a liberdade pode ser limitativa uma vez que 

nem todas as consequências de agir livremente são positivas. 

Em conclusão, a liberdade é algo a que todos temos direito e que tem 

que ser utilizada com respeito e maturidade. Ao agir livremente estamos a 

contribuir para a nossa felicidade mas podemos também estar a agir de uma 

forma considerada não muito correcta. Infelizmente, nem toda a gente tem 

direito ao livre arbítrio, ao poder de escolha e, por outro lado, outros que têm 

esses direitos não lhes dão o devido valor. Assim, a liberdade deve ser 

usufruída com consciência e respeito, tanto por nós como pelos que nos 

rodeiam.  
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