
Tópico 1. 
 «O escravo é um homem livre se dominar os seus apetites. O homem livre é um escravo 
caso corra atrás dos seus prazeres.» 
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A meu ver, a questão que aqui se prende está relacionada com a liberdade do homem e o livre arbítrio na 

tomada das decisões, bem como questões mais profundas que passam pelo idealismo do homem. Numa 

resposta simples, não creio que esteja assim tão aberta a resposta positiva à questão “somos livres?”. 

Seremos livres, possivelmente e talvez um dia, quando as ideias anarquistas de Proudhon forem palco das 

civilizações atuais. Então, será a liberdade, um fruto da anarquia? A desordem completa levará à libertação 

do homem moderno? Não acredito que a liberdade se baseie apenas nesse sentido. Nos dias que correm 

parece-me que esta liberdade é apenas uma palavra pomposa para usar nos livros que as crianças lêem 

durante as aulas. E não no sentido literal, mas mais no sentido metafórico. Estamos enjaulados nas 

correntes de ar que circundam os nossos ficheiros informáticos, controlados por imensas máquinas que 

regem o nosso dia-a-dia. Porque se deixar de trabalhar, morrerei à fome e ninguém se haverá de lembrar 

de mim. Estamos presos ao que, essencialmente, os grandes grupos económicos defendem que seja a 

nossa vida. E a palavra que mais se adequa a esta realidade é “escravidão”. Continuamos a vender-nos, 

como há mais de 200 anos os nossos antepassados se venderam uns aos outros. Somos escravos de uma 

civilização moderna e portanto não somos livres. Porém, a palavra liberdade, possui um sentido bastante 

lato. Talvez se respeitando a sociedade e vivendo perante as normas for uma forma de liberdade, então 

seremos livres até ao ponto em que deixamos de cumprir essas obrigações. Talvez viver em sociedade seja 

a nossa liberdade. Mas se não o for, o que é a liberdade? Viver sem preocupações, sem ordem e sem 

governo? E se os Estados caíssem? Os grandes comeriam os pequenos, como o Padre António Vieira 

proferiu? Mas os grandes comem os pequenos em qualquer sistema político. É como a célebre frase: “the 

weaks are meat and the strongs do eat”. Seremos livres deixando que os géneros alimentícios acabem para 

alimentar a boca dos mais gananciosos? Eu não creio que haja qualquer sentido em usar a palavra 

“liberdade”, sejam elas questões hipotéticas ou realistas. Em qualquer dos cenários não vejo como seria 

possível chegar ao estado utópico que se enraizou na palavra. 

 Podemos ir mais além e focar o cerne da questão, percebendo que o autor avalia a liberdade desta 

mesma forma. Seremos livres se cumprirmos o que está estipulado nas normas sociais. O contrário 

acontecerá, se quisermos levar o conceito de liberdade ao extremo. Se eu tiver de repartir a liberdade e a 

ausência desta, colocava a primeira no mundo individual e a segunda, no mundo coletivo. Talvez a 

liberdade se trate mesmo disso e apenas apresente um caráter individual. Teríamos portanto de 

estabelecer outro ponto de vista, já que não se tratava de um termo coletivo. Mesmo que seja um termo 



individual, a forma como vivemos, e incentivada principalmente pelo arrancar da revolução industrial, a 

nossa sociedade não permite individualismos desta ordem. O centro do nosso bem-estar não é o indivíduo, 

mas sim o colectivo. Não se respeitam os direitos de um, mas respeitam-se os direitos de todos. Apesar de 

na prática a nossa sociedade viver submersa de casos desviantes, é isto que à partida está estipulado. Por 

alguma razão a justiça aparece vendada. Todos temos os mesmos direitos. Algumas conceções de Estado 

afirmam que a liberdade de um acaba onde começa a do próximo. Então trata-se de uma liberdade 

condicionada? Então se condicionada merece a designação de liberdade? Devia tratar-se da vida 

simplesmente como ela é. Talvez seria isso a liberdade. Viver e esquecer os argumentos que a circundam e 

os impedimentos da própria anarquia. Talvez ser livre significa ser individual e viver para si mesmo como se 

mais ninguém dependesse disso. Nem de justiça, nem de bancos ou prestações, ou seguros e rendas ou 

dívidas. Talvez fosse só viver. A liberdade só pode ser utópica. Se não fosse, porque ainda não saberíamos 

o que era? Porque não o viveríamos? Estamos presos a cadeiras eléctricas ou à corda e ao banco que cai, 

ou mesmo à injecção que determina tudo, desde o dia em que nascemos. Nós crescemos à espera da única 

coisa que é certa nesta vida, morrer. E nem livres dessa realidade, somos. Tornámo-nos escravos daquilo 

que criámos e estamos condenados desde o dia em que nascemos. A liberdade assim como eu a vejo, não 

existe.  

 Não há, portanto, nada que possamos fazer para alterar esse facto. 

 


