
Tópico 3. 

«Não conheço facto mais encorajador do que a inquestionável capacidade do homem em 

elevar a sua vida através de um esforço consciente».  

Henry David Thoreau 

Autor: José Marques 

 

Nesta frase de Henry Thoreau, entramos nos campos do esforço e do sacrífico que existem para alcançar o 

sucesso. Thoreau, menciona que é encorajador, o homem, possuir essa capacidade, elevando a sua vida, 

ou seja, melhorando a sua realização pessoal, utilizando um esforço consciente. Isto remete-nos, para a 

verdadeira essência do trabalho: em que as questões sobre o sacrifício e o sofrimento servem para tentar 

alcançar a perfeição.  

H. Thoreau, tem um sistema concetual em que o homem através de um esforço consciente irá elevar a sua 

vida, e como elevar a vida é ótimo para quem procura reconhecimento pessoal, então se o homem possui 

essa capacidade, o autor acha que não há nada mais encorajador do que isso. Sinceramente, concordo 

absolutamente com ele, pois o esforço, o trabalho e o sacrifício são modos essenciais para alcançar a 

realização, resolvendo os problemas que surjam no nosso caminho. Podemos completar esta ideia 

afirmando que a vontade é a maneira primordial de alcançar o sucesso, utilizando todos os meios 

disponíveis (dentro da moralidade) para alcançar o fim desejado.  

O que fazemos na vida, ecoa na eternidade. Esta pode ser a frase que melhor define essa vontade de 

elevar a nossa vida. A vida é só uma e segundo a minha experiência (embora não existam certezas) não 

terei mais nenhuma, nem entrarei na mente de qualquer outra pessoa tendo uma diferente perspetiva do 

mundo. Por isso é que H. Thoreau acha encorajadora essa capacidade, por ser tão simples elevar a vida 

humana, contudo muito difícil, devido a todo o sacrifício e muito sofrimento. 

Para que um homem alcance a tão desejada glória, ele deverá superar o «imediato», trabalhando para ser 

melhor, todos os dias. Isso pode ser visto através da ”lei do mais forte”, que é predominante na natureza, 

nas selvas, mas também existe, contudo de forma mais obscura, na sociedade humana. Homens que se 

guiam por essa lei, terão a perfeição como ilusão, procurando sempre alcança-la, embora nunca o 

conseguindo. 

Mas, o “esforço consciente” que H. Thoreau menciona, servirá para alcançar a glória? 

Sofrer é só uma vez, contudo a glória é para sempre. Só poderemos alcançar essa glória, se não vivermos 

agrilhoados a preconceitos. 

Também é mencionado que essa capacidade - de elevar a vida - é o mais encorajador dos factos. Neste 

aspeto também estou absolutamente de acordo, pois só com o esforço é que o homem pode entrar no 

apogeu da felicidade, pois a diversão é apenas uma ilusão, do que é a verdadeira felicidade. A verdadeira 



felicidade é, o homem chegar a casa depois de um dia inteiro de trabalho árduo, concentrado e dedicado, 

receber a notícia de que tinha recebido um aumento de ordenado. Esse prémio, foi alcançado com o seu 

“esforço consciente” e a sua devoção ao seu dever. Para uns, o modo de ser feliz é procurar a diversão, 

rindo, brincando e jogando. Essa maneira de viver é, a meu ver, medíocre e ignorante, pois essas pessoas 

escolhem apenas as opções mais sedutoras, e não as mais produtivas. Essas pessoas não poderão saber o 

que é a verdadeira felicidade, e viverão na ilusão de que elas, com as suas decisões irrefletidas, é que estão 

a alcançar o apogeu da felicidade. Esse modo de pensamento provoca muitas desilusões, e escolher a “via 

da ignorância” nunca será a melhor escolha.  

O humano, deverá ter a capacidade de olhar para ele “de cima” de forma a perceber a importância das 

suas ações, na elevação da sua vida, pois com esse olhar “de cima” pode ver todas as consequências e 

causas dessa ação. Ele deve procurar melhorar os aspetos que considere, que são do seu benefício, pois 

todos os humanos, sem exceção, escolhem o que acham que é o melhor para si, procurando economizar, 

da melhor forma e benefício. A vida é também um exercício de economia em que se procura rentabilizar as 

opções, escolhendo uma delas para nosso benefício.  

H. D. Thoreau, com a sua frase também nos remete, para o problema da liberdade, pois para o esforço ser 

consciente, deveremos ser livres para o fazer. 

Mas, será que esse esforço, procurando elevar a vida é realmente livre? 

Existem diversas componentes, que influenciam a resposta nomeadamente, a noção de liberdade. O que é 

a liberdade? Essa é a pergunta que muitos filósofos procuraram responder, mas que ainda continua em 

aberto. Podemos sintetizar liberdade no fato de podermos utilizar a racionalidade nas nossas decisões, 

sem sermos “obrigados” a escolher nenhuma das opções. Por isso posso concluir, que esse esforço só será 

consciente se não formos coagidos a agir dessa forma, ou seja sermos “obrigados” a trabalhar, como no 

caso dos escravos. Todavia, triste é pessoa que confunda promessas vãs com realidade, e que venha a 

convencer-se um dia que trabalho é sinónimo de servidão e a desordem atmosfera saudável da vida. 

Todas as nossas ações têm um propósito, contudo, às vezes, esse propósito não é o mais correto, para o 

nosso benefício. Todas as pessoas agem para seu próprio proveito (o que acham ser para o seu próprio 

proveito), escolhem entre opções, que na verdade não foram as melhores para elevar a sua vida. Então 

posso dizer que essas pessoas são «ignorantes» e a existência do mal, deve-se á existência da ignorância. 

Como disse um conhecido filósofo: ”Quando se abre uma escola fecha-se uma prisão”. 

Na frase de H. D. Thoreau, essas componentes também são abordadas, pois o trabalho só pode ser a opção 

escolhida se conhecermos todos os seus benefícios. A pessoa que escolha o trabalho, tem mais 

conhecimentos do que a pessoa que não o escolhe. Por isso escolher a via da sabedoria, é escolher a via do 

que é bom para nós próprios e para a sociedade e por isso é seguir a via do esforço consciente, logo é 

procurar elevar a nossa vida. Por isso, infere-se que escolher a sabedoria e o esforço consciente, é a 

melhor forma de elevar a vida e alcançar a glória. E como elevar a sua vida é o que todas as pessoas 



querem, então devemos procurar que toda a sociedade entre nos campos da sabedoria, para tirar o 

melhor proveito da vida, e cumprindo o seu dever enquanto cidadãos.  

 Com tudo isto, podemos concluir que esta frase de Henry David Thoreau, aborda os principais problemas 

da nossa vida e os segredos de como a utilizar da melhor forma. Os anos de vida das pessoas devem 

sempres ser rentabilizados da melhor forma. 

 


